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РЕФЕРАТ 

 

Мандрика  А.Р. «Формування базового товарного асортименту суб’єкта 

роздрібної торгівлі» ( на матеріалах  ТОВ Полтавська філія «Метал Холдінг 

Трейд»). Кваліфікаційна робота  бакалавра на здобуття першого рівня вищої 

освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг» – Полтава: Національний університет 

«Полтавська політехніка  імені Юрія Кондратюка», 2021. 

Дипломна робота виконана в обсязі 157 сторінок, 23 таблиць, містить 11 

рисунків, найменування використаної літератури складає 80  та додатки А,Б та В. 

Мета дипломної роботи є розроблення шляхів вдосконалення формування 

товарного асортименту підприємства на ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд». Для 

досягнення поставленої мети у роботі розглянуто сутність та базові чинники 

товарного асортименту, інструменти та аналіз ефективності управління, 

проаналізовано економічно-фінансову діяльність підприємства та виявили 

проблеми, які має Товариство. 

У роботі визначено ключову роль  формування товарного асортименту 

роздрібної торгівлі на ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд», розглянуто показники, 

індикатори, методи та напрями ефективності управління товарним асортиментом, 

сформовано стратегічний план, проведений аналіз економічно-фінансової 

діяльності ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд», SWOT та ABC-аналіз, на основі 

яких, було впроваджено розробити комплекс рішень вдосконалення товарного 

асортименту на підприємстві. 

Одержані результати можуть бути використані у практичній діяльності 

досліджуваного підприємства для формування базового товарного асортименту та 

забезпечити зростання конкурентоспроможність підприємства на ринку. 

Ключові слова: товарний асортимент, формування базового товару, 

маркетинг, роздрібна торгівля, товарна політика, конкурентоспроможність 

підприємства,маркетингова діяльність. 

 

 



ABSTRACT 

Mandryka A.R. « Formation of the basic product range of the subject of retail 

trade» ( on the materials of Poltava branch of «Metal Holding Trade»). Qualifying work 

of the bachelor for obtaining the first level of higher education in the specialty 075 

"Marketing" – Poltava: National  University «Poltava Polytechnic Yuri Kondratyuk», 

2021. 

Graduate work made in the amount of 157 pages, 23 tables, contains 11 figures, 

references 80 and appendices. 

The purpose of the thesis is to develop ways to improve the formation of the 

product range of the company LLC PF "Metal Holding Trade". To achieve this goal, the 

paper considers the essence and basic factors of the product range, tools and analysis of 

management efficiency, analyzed the economic and financial activities of the enterprise 

and identified the problems that the has Company. 

The paper identifies the key role of the formation of the product range of retail 

trade at LLC PF "Metal Holding Trade",  indicators, indicators, methods and directions 

of efficiency of product range management are considered, the strategic plan is formed, 

the analysis of economic and financial activity of  PF LLC «Metal Holding Trade», 

SWOT and ABC-analysis was carried out, on the basis of which a set of solutions for 

improving the product range at the enterprise was implemented. 

The obtained results can be used in the practical activities of the researched 

enterprise to form the basic product range and ensure the growth of the company's 

competitiveness in the market. 

Key words: product range, formation of basic product, marketing, retail trade, 

product policy, enterprise competitiveness, marketing activity. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день формування базового товарного 

асортименту продукції на  підприємстві роздрібної торгівлі є актуальною 

проблемою та проблемною для всіх учасників комерційної діяльності в Україні. У 

ринковій економіці принципово змінюється зміст і цільові установки торгових 

організацій, їхню економічну поведінку. Роздрібна торгівля – це головний 

напрямок формування умов для зайнятості, потреб споживачів та виробництва 

споживчих товарів. За допомогою роздрібної торгівлі укладається ринкова 

домовленість між товарною пропозицією та купівельним попитом. Для того, щоб 

діяльність компанії була ефективна, підприємство повинно вміти виявляти всі 

недоліки торгово-технологічного та організаційного процесу та усувати їх. Фірми 

не можуть вічно покладатися на існуючий стан цього процесу, він повинен 

постійно вдосконалюватися. Одним зі складових цього процесу є формування 

асортименту і товарних запасів. Формування асортименту – це процес 

встановлення асортименту товарів за різними ознаками, спрямований на 

задоволення попиту населення і забезпечення високої продуктивності 

підприємства торгівлі. Торговим асортиментом називають перелік товарів, що 

реалізуються на підприємствах роздрібної торгівлі.  

Формування базового товарного асортименту роздрібної торгівлі 

спрямоване на повне задоволення покупців і активний вплив на попит для 

культури і підвищення рівня споживання. На підприємствах роздрібної торгівлі 

відбувається перетворення виробничого асортименту на торговельний, за 

основними продовольчими та непродовольчими групами, товарів першої 

необхідності і простого асортименту, де закуповуються у безпосередніх 

виробників.  

В умовах ринку торговельні підприємства встановлюють принципово нові 

відносини з партнерами, діють властиві ринковій економіці регулятори, 

виробляються комерційні принципи, спрямовані на цілеспрямовану купівлю-

продаж товарів. Товарна політика як органічна частина маркетингової діяльності 
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торговельних підприємств сприяє підвищенню ефективності продажу товарів. 

Відповідно до сучасної концепції маркетингу найбільш діючим інструментом 

комплексу маркетингу є товар, а такі інструменти комплексу маркетингу, як 

комунікація, розподіл і ціна лише ґрунтуються на особливостях товару. Товарна 

політика, таким чином, відіграє найважливішу роль у системі управління 

маркетингом, і від того, наскільки гнучкою й ефективною вона виявиться, 

залежить гнучкість і ефективність маркетингової політики в цілому. 

Необхідність наукового підходу щодо формування торговельного асортименту, 

недоліки в практиці діяльності підприємств торгівлі, складність цієї проблеми 

обумовили актуальність та вибір теми  дипломної роботи. 

Аналіз останніх досліджень праць. Дослідженню поняття і сутності 

визначення «товарного асортименту» присвячували видатні вітчизняні та 

закордонні вчені, такі як С.М.Іляшенко, В.М.Власова,  А.В.Войчак, І.В.Корнеєва, 

Г.Л.Багієв, Д.Джоббер, Ф.Котлер,Г.Ассель, П.Дойль та інші. Велика увага вчених 

була привернута до умов та сутності формування товарної політики на 

підприємствах, де вважалося, що товар є основною і необхідною частиною. Але 

не всі науковці дослідили питання, щодо формування і характерних особливостей 

товару та його товарного асортименту на вітчизняних підприємствах. Однак, в 

подальшому для більш широкого дослідження, потрібна думка та досвід  

закордонних вчених у галузі асортиментної політики на вітчизняних 

підприємствах. 

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є дослідити 

процеси, структуру формування товарного асортименту в роздрібній торгівлі та 

запропонувати шляхи вдосконалення базового товарного асортименту на 

підприємстві. 

Для досягнення даної мети, необхідно вирішити наступні завдання: 

– розкрити сутність та базові чинники формування товарного асортименту ; 

– визначити  інструменти формування та реалізації базового товарного 

асортименту суб’єкта роздрібної торгівлі; 

– обґрунтувати напрями аналізу ефективності управління товарним 

асортиментом суб’єктами роздрібної торгівлі в Україні; 
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– визначити організаційно-правові та ринкові аспекти функціонування ТОВ 

Полтавська філія «Метал Холдінг Трейд»; 

– проаналізувати характеристику особливостей управління маркетингом на 

ТОВ Полтавська філія «Метал Холдінг Трейд»; 

– проаналізувати стан, проблеми та перспективи ринкового розвитку ТОВ 

Полтавська філія «Метал Холдінг Трейд»; 

– обґрунтувати  розроблення оптимальної структури товарного асортименту на 

підприємстві; 

– удосконалити формування комплексу управлінських рішень товарного 

асортименту; 

– визначити оцінку економічної доцільності впровадження запропонованого 

комплексу управлінських рішень. 

Об’єктом дослідження є формування базового товарного асортименту 

суб’єкта роздрібної торгівлі  ТОВ Полтавська філія «Метал Холдінг Трейд». 

Предметом дослідження є формування базового товарного асортименту 

суб’єкта роздрібної торгівлі. 

Методи дослідження включають в себе SWOT-аналіз, завдяки, якому 

дізналися сильні та слабкі сторони, можливості та загрози підприємства і їх 

конкурентів,  ABC аналіз показав нам, які товари користується великим попитом 

на ринку. Був проведений економічно-фінансовий аналіз, порівняльний аналіз 

динаміки та структури металопродукції. 

Практична значущість роботи та ступінь упровадження її результатів. 

Рекомендації, щодо розроблення оптимальної структури товарного асортименту 

та вдосконалення базового товарного асортименту на підприємстві будуть 

використані в ТОВ Полтавська філія «Метал Холдінг Трейд». 

Структура роботи включає в себе 3 розділи. У першому розділі розглянуто 

теоретичні основи формування товарного асортименту на підприємстві: їх 

сутність, базові чинники, інструменти формування, реалізація та напрями аналізу 

ефективного управління товарами. У другому розділі розповідається про аналіз 

господарської діяльності підприємства ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд»  та його 

товарного асортименту. В останньому розділі дипломної роботи розглянуті та 
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запропоновані рішення щодо вдосконалення товарного асортименту 

підприємства. 

Фактологічна (інформаційна) основа дослідження складається з 

нормативно-правових документів, інформаційних документів, фінансова звітність 

та дані ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд»(форма №1«Баланс, форма №2«Звітність 

про фінансові результати» ( Звіт про сукупний дохід),та форма №5 «Примітки до 

річної фінансової звітності» за 2018-2020 роки, статистика із сайту Державної 

служби України, інформація із офіційного сайту ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» 

та  ТОВ «Метінвест-СМЦ». 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВОГО ТОВАРНОГО 

АСОРТИМЕНТУ СУБ’ЄКТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

1.1.Товарний асортимент: сутність та базові чинники формування 

 

Товарний асортимент – це сукупність асортиментних груп, які дуже тісно 

пов'язані з схожістю принципів роботи, продажами одним і тим же групам 

покупців, реалізація через канал продажів або ціновий діапазон [1]. 

Товарна номенклатура – це систематизований перелік усіх асортиментних 

груп товарів і товарних одиниць, які виробник виставляє на продаж. Головними 

показниками товарного асортименту підприємства є широта, глибина, 

гармонійність, насиченість [5]. Основні показники номенклатури дають кількісну 

оцінку здатності компанії адаптуватися до мінливих умов і не контролюються 

ринковими чинниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основні показники товарної номенклатури  
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Глибшу і точну оцінку товарної пропозиції можна отримати, за допомогою 

вивчення асортименту продукції підприємства, тобто вибір одного і того ж 

самого товару (послуги) із зазначенням найменування, типу, різновиди, розміру, 

артикулу. Також  з цією групою товарів тісно пов'язано схожість функціональних 

і корисних властивостей, особливостей виробництва, обігу та споживання одного 

цінового діапазону. Однак між товарним асортиментом і асортиментом існує 

зв'язок, у них є зв'язок цілого та часткового [14]. 

Найчастіше показники ширини і глибини товарного асортименту 

враховуються, коли приймаються рішення про збільшення випуску окремих 

позицій чи марок, або при оцінці насиченості товарного асортименту продукції в 

цілому. Інколи такі рішення залежать від обставин, а також від загальної 

маркетингової стратегії, оскільки широкий діапазон дозволяє урізноманітнити 

пропозицію. Різноманітність товарів асортименту дозволяє нам орієнтуватися на 

різні вимоги споживачів і стимулювати їх закупівлю в одному місці, але це 

потребує додаткових ресурсів і значних коштів. Відповідний асортимент створює 

нам умови  для задоволення потреб покупців (споживачів) різних сегментів, а 

також для більш інтенсивного використання торгових приміщень і проведення 

ефективної цінової політики [23]. 

Асортимент може відображати відмінності, які існують між послугами та 

товарами. Асортимент є логічним розподілом безлічі товарів, сформованих за 

різними ознаками, на категорії різного рівня або окремих ланок. Крім 

асортименту товарів, маємо ще спектр послуг і спектр ідей. Поняття товарного 

асортименту наведено в таблиці 1.1 [30]. 

Таблиця 1.1 – Концепція асортименту товарів 

 

За місцезнаходженням товарів 

а) промисловий асортимент є набором товарів, 

що випускаються виробником згідно його 

виробничим можливостям 

б) торговий асортимент є набором товарів, що 

формується торговими підприємствами з 

урахуванням їх споживчого попиту, 

спеціалізації та матеріально-технічної бази 

в)асортимент послуг, є набором послуг, що пропонований споживачам 
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Продовження таблиці 1.1 – Концепція асортименту товарів 

За станом на конкретний момент 

а) реальний асортимент є набором товарів, 

наявних в конкретній фірмі продавця або 

виробника 

б)прогнозований асортимент є набором 

товарів, яким буде  необхідно задовольнити 

передбачувані потреби 

За характером потреб, що задовольняють 

а)основний асортимент є набором товарі, 

орієнтованих на звичайні потреби споживачів 

б) супутній асортимент товарів є набором, 

яким виконує допоміжні функції і не 

відноситься до основних підприємств 

За широтою охоплення товару 

а)простий асортимент товарів є набором, який 

представлений невеликим вибором груп і 

найменувань, які задовольняють певну 

кількість потреб 

б) складний асортимент товарів є набором, 

який представлений певною кількістю видів 

груп, різновидів і найменувань, які 

відрізняються певною конструкцією та 

вихідними матеріалами 

в)розгорнутий асортимент є набором товарів, 

що включає велику кількість видів, підгруп та 

найменувань, які відносяться до однорідних 

але відрізняються різними ознаками 

г)змішаний асортимент є набором товарів  

різних видів, груп та найменувань, які мають 

одну велику  відмінність  функціональність 

різноманітності 

За ступенем задоволення потреб 

а) раціональний асортимент включає набір 

товарів, який задовольняє реальні потреби та 

забезпечує максимально якість життя 

б) оптимальний асортимент включає набір 

товарів, який відповідає потребам споживача 

при отриманні максимальної корисності 

ефекту за мінімальні витрати виробництва і 

проектування споживача 

За структурою асортименту 

а) груповий асортимент включає в себе 

перелік груп, які є ознакою однорідності 

сировини, які були вироблені за способом 

виробництва 

б) груповий складається з певних агрегованих 

послуг: освіта, послуги життєво-комунального 

господарства, транспорту, охорони здоров’я 

та дошкільних установ 

в) всередині груповий асортимент є набором 

однорідних товарів, які задовольняють 

потреби 

г) видовий асортимент включає в себе набір 

товарів різних найменувань та видів, що 

задовольняють потреби 

д)видовий асортимент є деталізацією великих 

агрегованих видів послуг 

е) внутрішньовидовий товар є асортиментом, 

до якого входять різні види окремих товарів 
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У маркетингу «товар» – це будь-який товар увигляді послуги, ідеї або 

фізичного об'єкта, після чого, потім ми можемо запропонувати його на ринку для 

продажу або обміну [22]. Кожній компанії або організації потрібно перед тим, як 

виходити на ринок розробити будь-якой продукт. Дж. Р. Еванс вважав, що 

продукти можна визначати за трьома способами: розширеним, конкретним і 

узагальненим. [3]. 

Таблиця 1.2 – Способи визначення продукції  

 

Спосіб Визначення 

Розширений продукт включає конкретні характеристики і обслуговування. 

Конкретний продукт 

послуга, ідея,опис, номер моделі, фізична 

сутність,стиль,колір,смак,розмір,якість, ефективність – це 

приклади конкретних товарних характеристик. 

Узагальнений продукт товар, який призначений для споживачів, а не для продавців. 

 

 Сутність значення «товар» почали досліджувати представники класичної 

політичної економії, вони охарактеризували товар, як результат діяльності для 

продажу. На сьогоднішній день поняття «товар» в науковому середовищі є досить 

спірним у галузі маркетингу [4]. 

На думку Ф. Котлера  сутність товару полягає в тому, що – це «все те, що 

може задовольнити потребу та пропонується з метою залучення уваги для 

використання, споживання та придбання» [10]. Також Ф. Котлер запропонував 

модель розробки товару, в якій виділив п’ять рівнів: 

– базові характеристики; 

– доповнені характеристики; 

– рівень ключової цінності; 

– потенційні характеристики; 

– очікувані характеристики. 

Запропонований метод допоможе вченим вчасно виявити потребу 

споживача, опанувати асортимент та характеристику товарів. 
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Визначальними чинниками при формуванні базової товарної номенклатури  

підприємства є: 

– наявність умов і можливостей для запуску нового виробництва; 

– налагоджена  система постачання; 

– технічне і технологічне супроводження виробничих процесі; 

– висококваліфіковані кадри на виробництві [2]. 

А.В. Троян вважав, що найважливішим фактором при формуванні 

товарного асортименту є ціна продукту. Покупець завжди, визначає для себе 

максимальну ціну і ціновий діапазон, щоб знати, яку кількість грошей заплатити 

за покупку. Формування товарної номенклатури підприємства може забезпечити 

задоволення споживчого попиту, підвищення економічної ефективності 

підприємства і товарні послуги населення [74]. Відсутність на підприємстві 

необхідного товару або нестабільний товарний асортимент, що не відповідає 

критеріям покупця, що зумовлює незадовільний попит та негативно впливають на 

економічну ефективність. Тому при формуванні товарного асортименту є 

важливим максимальне задоволення попит покупців за мінімальних витрата часу 

на здійснення покупки [11]. 

Асортиментна політика – невід'ємна частина в діяльності підприємства, 

також вона виступає центральним елементом при розробці і прийняття 

маркетингових рішень. У теперішніх умовах вона займає важливе місце в системі 

управління підприємством. Єдиного визначення поняття «асортиментної 

політики» немає, тому для більш точного розуміння даного терміна можемо 

розглянути різні визначення  вчених, які наведено в таблиці 1.2 [43]. 

Таблиця 1.3 – Наукові підходи до поняття «асортиментна політика» 

Автор Визначення 

Ф. Котлер 

Асортиментна політика – це визначення (формування. та підтримка 

оптимальної структури товарів, які виробляються та реалізуються з 

врахуванням поточних та майбутніх цілей підприємства 

А.Ф. Баришев 
Асортиментна політика – це політика, яка спрямована на формування 

оптимального товарного портфелю в умовах реальних ринків 
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Продовження таблиці 1.3 – Наукові підходи до поняття «асортиментна 

політика»   

 

Після аналізу різної точки зору кожного вченого, можна сказати що єдиного 

терміну немає, також з цим, погоджується І.М. Герчикова. Вона вважає, що 

асортиментна політика передбачена для вирішення проблем вибору асортименту 

продукту.  

На погляд Л.А. Міщенка, Л.А. Баранова визначають, що асортиментна 

політика є системою поглядів на концепцію розвитку асортименту  та система 

заходів її реалізації в сфері виробництва [40]. 

Таким чином, можемо сказати,що у зарубіжній та вітчизняній науці немає 

єдиного визначення «асортиментна політика». Однак асортиментна політика має 

певний комплекс заходів: 

– визначення цілеспрямованих дій управлінням товарним асортиментом 

на підприємстві; 

– повинна формуватися з урахуванням споживчих вимог; 

– мета діяльності та ефективне використання ресурсів підприємства для 

забезпечення економічної ефективності діяльності, отримання 

прибутку підприємства [29]. 

С.С. 

Гаркавенко 

 

Асортиментна політика передбачає певний курс дій товаровиробника або 

наявність у нього заздалегідь обґрунтованих принципів поведінки. Вона 

повинна забезпечити відповіді на питання з приводу формування асортименту 

та управління ним, підтримання конкурентоспроможності товарів на певному 

рівні, знаходженню для товарів оптимальних товарних сегментів, розробки та 

здійснення стратегії упаковки, маркування, обслуговування товарів. 

Г. Л. Багієв 

 

Асортиментна політика – це важлива складова товарної політики, яка визначає 

оптимальний набор товарних груп, підгруп, видів, марок, а також встановлює 

оптимальне співвідношення між моделями та їх модифікаціями 

Б.Берман, 

Дж. Еванс 

Асортиментна політика – це політика, суть якої полягає у визначенні 

номенклатури товарів, що виготовлятимуться і реалізовуватимуться продукції з 

урахуванням власних можливостей, можливостей постачальників і партнерів, 

потреб ринку, ступеня ризику, сезонності попиту, кон'юнктури та динаміки цін 
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На показники асортименту товару підприємства впливає певна кількість 

факторів, які поділяться на специфічні та загальні [38]. Більш детально можна 

розглянути рисунок 1.2, який наведений нижче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Фактори впливу товарного асортименту 

Отже, товарна політика відіграє значну роль у комерційній та маркетинговій 

діяльності підприємства. Маркетинговим є дія спрямована на забезпечення 

споживачів послугами та товарами, а комерційна досягає ефективну економічну 

діяльність на здійснення закупок і продукцію, тому головним напрямком 

діяльності є формування товарного асортименту.  

Фактори товарного асортименту 

Специфічні 

(відображають умови) 
Загальні 

(залежать від певних 

умов) 

Визначення глибини 

асортименту: 

– тип і потужність 

фірми; 

– характеристика 

сегментів; 

– роль організації в 

системі 

торговельного 

обслуговування; 

– транспортні зв’язки. 

Визначення широти 

асортименту: 

– розмір торговельної 

площі та параметри 

обладнання; 

– специфіка попиту 

сегментів; 

– рівень доходів за 

сегментами. 

 

Економічні: розвиток 

виробництва товарів, 

рівень доходів 

населення, розвиток 

економіки району 

діяльності, ціна. 

Соціальні: склад 

населення, рівень 

культури,забезпечення 

населення та трудової 

діяльності. 

Національно-побутові: 

склад населення,звичаї 

та традиції. 

Демографічні: 

статевовіковий склад 

населення, кількість 

сімей та структура сімей. 
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1.2. Інструменти формування та реалізації базового товарного асортименту 

суб’єкта роздрібної торгівлі 

 

Товарний асортимент продукції підприємства можна сформувати за 

допомогою використання різних методів. Використання будь-якої можливої 

методології залежить від масштабу збутової політики, специфіки готової 

продукції, різноманітності діапазону. Метою даної організації в сфері управління 

асортиментом є формування справжнього або прогнозованого асортименту 

продукції, який максимально задовольняє постійні потреби та забезпечує дуже 

високий розвиток підприємства в порівнянні з конкурентами [31]. Потрібно 

визначити структуру товарного асортименту продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3  ̶  Структура товарного асортименту 

Товарний асортимент 

Вибір покупців 
– широта; 

– глибина; 

– збалансованість; 

– відновленість; 

– стійкість. Встановлення груп 

асортименту 

Товари основного асортименту: 

– базові; 

– залучені; 

– додаткові. 

Товари імпульсивної покупки: 

– запланованої; 

– спонукальної; 

– незапланованої. 

 

Аналіз і оцінка асортиментної політики: 

– структура по матриці БКГ; 

– ABC-аналіз; 

– прибуток від кожної товарної 

одиниці; 

– застосування математичних методів. 
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1) потрібно визначити розподіл окремих груп, підгруп, споживчих товарів та 

мікро комплексів; 

2) потрібно зробити підбір внутрішньо-групового товарного асортименту з 

точною торговельною площею та рентабельною товарів. 

Існує три підходи формування асортиментного діапазону: 

– споживчі переваги (метою є збільшення споживчої вартості 

асортименту); 

– конкурентні переваги (мета зміцнення конкурентних позицій); 

– розподіл обмежених ресурсів (метою є підвищення ефективності 

ресурсного потенціалу) [63]. 

Доцільно, що саме ці підходи, є виправданими і достатніми, по-перше з 

точки зору асортиментної політика, а по-друге  факторів. Даною метою  

запропонованих вище підходів є підвищення ефективності асортиментного 

діапазону та безпосередній прямий вибір буде залежати від певних умов 

застосування і обмежуючих чинників. Можемо визначити попередні умови і 

обмежуючі чинники для кожного підходу, які вище зазначеного в таблиці 1.3.  

Дана характеристика може мати рекомендаційний характер, як на 

загальному рівні  управління товарним асортиментом, так і використовуватись в 

межах управління окремими товарними категоріями. Стосовно питання, щодо 

формування асортиментної політики залишається відкритим та має дискусійний 

характер, який вимагає певної необхідності в систематизації та аргументації 

доцільності використання в окремих методів. 
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Таблиця 1.4 – Об’єктивні передумови і обмеження для різних підходів 

формування асортиментної політики роздрібної торгівлі [21] 

Підхід формування 

асортиментної політики 
Об’єктивні передумови Обмежуючі фактори 

1 2 3 

Формування на основі 

споживчих переваг  

– стабільність попиту на 

основні товарні групи; 

– відсутність внутрішніх 

можливостей для реалізації 

асортиментної політики; 

– низький рівень ефективності 

асортиментної політики ; 

– ресурсні можливості 

(фінансова,кадрові та 

просторові); 

– умови постачальників 

(незабезпеченість 

постачаннями товарів, 

який призводить до втрати 

лояльних клієнтів); 

– дії конкурентів(активізація 

діяльності конкурентів); 

– схильність до ризику 

керівництва. 

Формування на основі 

конкурентних переваг 

– достатньо фінансових 

ресурсів; 

– кадровий, організаційний та 

маркетинговий потенціал; 

– інноваційна товарна 

пропозиція з боку 

виробників; 

– низький рівень ефективності 

асортиментної політики. 

– дії конкурентів; 

– попит споживачів ( 

споживачі недостатньо 

проінформовані про товар, 

який пропонується до 

продажу). 

Формування на основі 

використання кращих 

ресурсів 

– важке фінансове становище; 

– низький рівень ефективності 

асортиментної політики; 

– дуже низькі просторові, 

технічні, кадрові та 

організаційні можливості. 

– активний розвиток 

ринкового сегменту на 

підприємстві; 

– агресивні дії конкурентів. 
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На думку, Красюк  І.Н., Парамонова Т.Н. вважають, що надити описову 

характеристику методам можна завдяки:  ABC- аналізу,формування асортименту 

з урахуванням вікової структури (на стадії ЖЦТ), з урахуванням поведінки 

товарів на ринку( залежить від внеску обсягів продажів), аналіз прибутковості 

товарів, матричний метод (матриця БКГ, «глибина - ширина») [55]. Вітчизняний 

економіст Зав’ялов П.С. зазначив, що «асортимент може бути сформований за 

різними методами, в залежності від їх масштабів збуту, цілей, специфіки 

продукції». 

Автентичну методику формування асортиментної політики описують 

Коваленко Л.П., Пилипчук В.П. та Оснач О.Ф., що визначає коефіцієнт кореляції 

рейтингу виробництва продукції і рейтингу рентабельності. Згідно з цим високі 

значення коефіцієнтів рейтингу кореляції рангів потребують в необхідності 

розширення асортиментної позиції даних товарів, а для низьких – потреба в 

необхідності її скорочення [6]. З нашої точки зору, пропонована методика може 

бути доречною тільки за вибором підходу формування асортиментної політики на 

основі кращого використання ресурсів, а одним із основних недоліком вважають 

повне знехтування впливу чинників мікросередовища на реалізацію 

асортиментного діапазону.  

В роботах Ф.Котлера, С.С.Гаркавенка, О.Г. Бєлової, О.Чимириса та 

В.А.Абчука вважили, що головна увага концентрується на методах розширення та 

зауваження товарного асортименту та використанні матриці «темпи зростання – 

частка ринку» їх мета полягає в завоюванні великої частки ринку або підвищення 

прибутковості діяльності. Відмінність матричних методів позиціонування товарів 

з метою формування на основі більш ефективної асортиментної політики 

досліджували такі економісти, як: О.В.Одінцова – матриця «Маркон», що 

дозволяє формувати висновки, щодо розвитку та удосконалення товарної 

продукції; О.В.Алтиєва – матриця «ієрархія товарів за потребам – ступінь 

прихильності споживача»; Р.В.Перейбинос, О.В.Пігунов – матриця 

«конкурентоспроможність – етапи життєвого циклу»; О.М. Германчук – 

модифікація товарного портфелю матрицею Мак-Кінсі «конкурентоспроможність 

товару та його привабливість для покупця» [62]. Однак перевага методів є в 
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стратегічній орієнтації на споживчі переваги, а одним із основних недоліків 

методів є відсутність системного взаємозв’язку між різними напрямками оцінки.  

В деяких роботах розглядували питання стосовно різних методів 

формування (планування) товарного асортименту з критичних точок. Наприклад 

П.В.Кривуля зазначив,що всі методи планування асортименту згруповані на дві 

групи: 

– дескриптивні (описові, які отримують вихідні дані); 

– прескриптивні (наказові, які визначають, «що і як робити») [48]. 

До дескриптивної групи автор відніс: 

– моделі попиту і пропозиції; 

– підхід К. Ланкастера, де пропонується розглядати асортимент як сукупність 

споживчих характеристик; 

– модель відповідності базового профілю якості; 

– методи позиціонування на ринку продажу; 

– методи життєвого циклу (ЖТЦ). 

Дана група дозволяє надати певну характеристику запропонованого 

асортименту переважно з вимог споживачів і вони не дають чіткого алгоритму, 

щодо планування асортименту за результатами груповання асортиментної 

пропозиції. 

До прескриптивних автори віднесли методи та моделі, які мають 

орієнтуються лише на кількісні зміни (наприклад ABC- аналіз, аналіз покриття 

витрат, лінійні методи програмування, портфельний аналіз), результати яких з 

одного боку будуть застосовуватися з низькою ймовірністю, а з іншого боку дані 

формалізовані методи, що не враховують зв'язок між різними факторами та, які 

впливають на формування асортиментної політики [9]. 

Потужнім дослідження методів і моделей плануванням асортименту, можна 

вважали монографію Б.І. Герасімова, А.П.Романова та В.В.Фідарова, які окремо 

виділили: 

– математичну групу моделей (баланс, оптимізація та симуляція); 
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–  ринкових моделей (модель розрахунку співвідношення коефіцієнта 

адекватності діапазону ринкової позиції, модель зростанння 

Розинберга  та методи оцінки  конкурентоспроможності); 

–  моделі планування і оптимізації діапазону різних показників 

економічно-господарської діяльності (рентабельність, маржинальний 

дохід, чиста поточна вартість та показники фінансового стану); 

–  методи стратегічного аналізу (матричні моделі БКГ,Мак-Кінсі і 

Shell) [6]. 

Наведені авторами вище моделі та методи, не є самодостатніми і повинні 

розглядатися в комплексі. 

Перш за все, ми вважаємо, що за необхідне потрібно приймати  цілі 

формування та адекватності асортиментної політики. Для того, щоб визначити 

систематизацію методичного інструментарію з точки зору цілей і підходів  

формування асортиментної політики на підприємстві роздрібної торгівлі були 

розроблені рекомендації стосовно використання окремих методів за різними 

рекомендаціями. [28].  В таблиці 1.5  більш детально розглянуто методичний 

інструментарій формування та реалізації товарного асортименту роздрібної 

торгівлі. 

Отже, розглянуто методичний  інструментарій охоплює широкий спектр 

питань, стосовно асортиментної політики  і використовується в процесі 

формування всіх необхідних умов. Важливо звернути увагу, що кожне 

підприємство має унікальний  з точки зору засіб досягнення діяльності, а 

відповідно і коло проблем, які виникають у зв’язку формування асортиментної 

політики може бути різним і вимагати розробки та застосування специфічного 

методичного інструментарію, який буде відповідати проблемним зонам. 

Складність і багатогранність асортиментної політики підприємства роздрібної 

торгівлі зумовлює необхідність у вивченні питань оцінки її результативності з 

позицій системного,комплексного, динамічного та цільового підходів, врахування 

особливостей кожного з яких дозволить забезпечити отримання якісних і 

об’єктивних результатів. 
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Таблиця 1.5 – Методичний інструментарій формування та реалізації товарного асортименту роздрібної торгівлі 

Метод Характеристика Переваги Недоліки Сфери використання 

1 2 3 4 5 

Матриця БКГ 

( традиційна та 

модифікована) 

Позиціонування товарів за 

критерієм « темп зростання 

продажів – питома вага в 

загальному обсязі продажів» 

Орієнтується тільки на 

внутрішню інформацію, має 

легкість  у використанні, 

поєднує  динамічний, 

класичний та матричний 

аналіз 

Рішення спираються 

тільки на минулий досвід; 

обмежується тільки 

внутрішньою інформацією 

Формування асортиментної 

політики на основі 

споживчих переваг 

Матриця Мак-Кінсі 

Позиціонування товарів за 

критерієм 

«конкурентоспроможність 

товару – привабливість 

товару» 

Враховує в себе стратегічні 

аспекти та інформацію 

стосовно конкурентів та 

покупців; поєднує 

матричний та 

бенчмаркінговий аналіз 

Використовуються якісні 

оцінки та точність; 

відсутність логічного 

зв’язку між моделями 

Формування асортиментної 

політики на основі 

споживчих  переваг та на 

основі очікуваних 

конкурентних переваг 

Матриця  «широта-

глибина» 

За критеріями матриці 

« широта асортименту - 

глибина асортименту» в 

окремі сегменти 

Згруповує асортиментну 

пропозицію за визначеними 

сегментами та розробка 

стратегії товарного 

асортименту за різним 

рівнем ризику 

Ігнорування ресурсів 

підприємства та його 

можливостей 

Формування асортиментної 

політики на основі 

очікуваних конкурентних 

переваг 
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Продовження таблиці 1.5  ̶  Методичний інструментарій формування та реалізації товарного асортименту роздрібної 

торгівлі 

Аналіз життєвого 

циклу (ЖЦТ) 

Позиціонування товарів 

матриці 

«конкурентоспроможність 

товару – ЖЦТ» 

На багато параметричному 

підході поєднує якісну і 

кількісну інформацію; з’єднує 

прийоми бенчмаркінгового, 

матричного та динамічного 

аналізу 

Відсутність взаємозв’язку 

з потребами споживача 

Формування асортиментної 

політики на основі 

очікуваних конкурентних 

переваг 

Методика побудови  

карти позиціонування 

товарної лінії за 

Ф.Котлером 

Визначається профіль 

товарної лінії асортименту 

за обсяг продажу і 

прибутковістю 

Дозволено приймати рішення 

щодо товарних ліній в 

залежності їх внеску в 

прибутковість та розробка 

ринкової стратегії 

Мають відсутність 

кількісних оцінок змін 

товарної лінії асортименту 

та ігнорують споживчі 

переваги 

Формування асортиментної 

політики на основі 

очікуваних конкурентних 

переваг 

Матриця Shell 

Має передбачення 

позиціонування товарів 

матриці « перспективи – 

конкурентоспроможність 

» 

Поєднується якісна і кількісна 

інформація; товарна лінія має 

перспективи в розвитку та має 

стратегічну спрямованість; 

поєднуються прийоми 

бенчмаркінгового, матричного 

та динамічного аналізу 

Відволікання від 

споживчих переваг та 

інтересів; суб’єктивність 

оцінок 

Формування асортиментної 

політики на основі 

очікуваних конкурентних 

переваг 
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Продовження таблиця 1.5   ̶  Методичний інструментарій формування та реалізації товарного асортименту роздрібної 

торгівлі 

Ринкові моделі ( модель 

Розенберга, модель з 

ідеальною крапкою, 

модель заснована на 

«характеристичній» 

теорії споживчого 

попиту К.Ланкастера, 

моделі поведінки 

товарів ринку) 

Відповідність асортименту 

рівняється попиту 

Здійснюється сегментація 

ринку та максимальні 

вимоги до характеристик 

товарів 

Зневажання ресурсів 

підприємства та його 

можливостей,порушення між 

етапами оцінки і часом 

втілення  конкретних заходів 

Формування асортиментної 

політики на основі 

споживчих переваг 

Математичні методи 

Прогнозують побудову 

багатофакторних 

регресійних моделей за 

жорстких умов 

Зобов’язують  побудову 

цільової функції на 

оперативному рівні 

управління асортиментом; 

необхідне скорочення 

витрат формування 

асортименту 

Ґрунтуються на внутрішніх 

можливостях підприємства 

та зневажають зміни 

конкурентного оточення, 

споживчих переваг та 

інноваційний розвиток 

споживчих товарів 

Формування асортиментної 

політики на основі кращого 

розподілу обмежених 

ресурсів 

Метод ABC-XYZ 

аналізу 

Метод структурного 

аналізу, якому 

визначається рейтинг 

товарів в асортименті та 

його попит 

Встановлення товарів в 

асортимент з урахуванням 

попиту та його рівня витрат 

на забезпечення 

Не має дозволу враховувати 

альтернативні варіанти і 

товарні зв’язки різних груп 

Формування асортиментної 

політики на основі 

споживчих переваг 
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Продовження таблиці 1.5 – Методичний інструментарій формування та реалізації товарного асортименту роздрібної 

торгівлі 

 

Методи портфельного 

аналізу 

Має формування 

асортиментного портфелю 

Базується на внутрішній 

інформації, яка стосується 

обсягів реалізації, прибутковості 

та оборотних коштів 

Ігнорують зміни  у 

конкретному оточенні, 

зовнішніх середовищ та 

споживчих переваг 

Формування асортиментної 

політики на основі кращого 

розподілу обмежених 

ресурсів 

Метод рангового 

аналізу асортименту 

Проведення рангового 

аналізу асортименту та 

його оцінку на основі 

коефіцієнту кореляції 

Визначає ступінь взаємозв’язку 

між прибутковими товарами і 

товарами, які користуються 

більш великим попитом 

Відсутній взаємозв’язок з 

потребами споживачів;  

ігноруються зміни у 

конкурентному оточенні 

Метод аналізу 

покриття витрат 

(операційного 

аналізу) 

Товари, які вносять 

вагомий внесок до  

формування прибутку 

шляхом віднесенням 

витрат на товарні позиції 

Доцільне включення в 

асортимент товарів за критерієм 

прибутковості 

Обмежується 

управлінським обліком, 

тримає орієнтир  на 

внутрішні можливості 

підприємства 

Методика бальної 

оцінки  параметрів 

товарів, 

представлених в 

асортименті 

Метод аналіз рівня 

продажів за товарними 

групами, представленими 

в асортименті на основі 

параметрів і вагомих 

коефіцієнтів 

Поєднується якісна і кількісна 

інформація, яка характеризує 

товарні групи і товар,що 

дозволяє виявити окремі 

параметри товарі на продаж 

Відсутній взаємозв’язок з 

потребами споживачів та 

суб’єктивність оцінки 

Формування асортиментної 

політики на основі 

очікуваних конкурентних 

переваг та кращого 

розподілу обмежених 

ресурсів 
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Продовження таблиці 1.5 – Методичний інструментарій формування та реалізації товарного асортименту роздрібної 

торгівлі 

Матриця «Маркон» 

Угрупування товарів за 

обсягом маржинального 

доходу, валової маржі на 

одиницю товару і процент 

валової маржі за системою 

двоїчних кодів 

Одночасно 

використовуються всі 

параметри 

Зневажають зміни у 

конкурентному окрузі, 

споживчих переваг та 

перенесення змінних витрат 

на конкретний товар 

Формування асортиментної 

політики на основі кращого 

розподілу обмежених 

ресурсів 

Матриця сумісних 

покупок 

Вивчення зв’язків між 

окремими товарами, 

представленими в 

асортименті та оцінку їх 

інтенсивності 

Обґрунтування рішення 

стосовно зберігання товарів в 

асортименті, якщо продаж 

товарів не дуже ефективний 

Відсутній взаємозв’язок з 

ресурсами підприємства; 

застосовується вивчення 

споживчих переваг 

Формування асортиментної 

політики на основі 

споживчих переваг 
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1.3.Напрями аналізу ефективності управління товарним асортиментом 

суб’єктами роздрібної торгівлі в Україні 

 

На сьогодні управління товарним асортиментом продукції приділяють увагу 

усі торгівельні підприємства – від малих магазинів до великих роздрібних 

торгових мереж. Основною метою торгівельного підприємства – це є отримання 

прибутку. Головною метою є досягнення максимізації асортименту продукції, під 

формуванням якого враховується ринкові умови [78]. Кон’юнктура ринку – це 

сукупність умов, що характеризується співвідношенням попиту і пропозиції на 

товари певного виду, рівня цін та обсягами продажу [36]. Кон’юнктура 

формується на щорічній аналітичній звітності про товарообіг, включаючи 

вибіркові дані підприємства.  

Управління товарним асортиментом – це процес, який перетворює ринкову 

інформацію, її принципи на товарний асортимент продукції та економічна 

ефективність, яка відповідає вимогам споживача [46]. Основну увагу потрібно 

приділити стратегії і тактиці компанії, тому що вона є вирішальним чинником у 

сфері управління товарним асортиментом. Загальні цілі підприємства залежать від 

різних функціональних галузь, які ви можете побачити на даному рисунку 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4  ̶   Загальні цілі управління товарним асортиментом 

Загальні цілі підприємства 

( залежать від різних сфер) 

Фінансово - економічні 

інвестиційні маркетингові інноваційні 

організаційні 

Цілі управління товарним асортиментом 

тактичні 

стратегічні оперативні 
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Тактичні цілі можна описати таким чином: 

– формування конкретного товарного асортименту; 

– формування перспективного та поточного асортиментного діапазону; 

– розширення асортименту продукції; 

– забезпечення широти, глибини та стійкості асортименту; 

– зростання обсягів виробництва продукції; 

– управління ризиками; 

– забезпечення оборотності товарно-матеріальних запасів. 

Наприклад, оперативне управління здійснюється наступним чином: 

– формування базового асортименту продукції; 

– доповнювання товарного асортименту продукції; 

– стимулювання організації; 

– поділ груп і підгруп товарів продукції; 

– доцільне використання торгівельних площ; 

– використання мерчандайзингу [66]. 

Стратегічні цілі включають: 

– створення іміджу підприємства; 

– виробництво комерційного товарного асортименту та максимізація 

прибутку на дострокові можливості; 

– зміцнення фінансового стану; 

– дуже високий рівень обслуговування клієнтів; 

– максимальне задоволення потреб споживачів [58]. 

Основними проблемами управління товарним асортиментом продукції є: 

– швидка зміна потреб споживачів; 

– система управління товарним асортиментом неналагоджена на 

торгівельних підприємствах; 

– жорстка конкуренція [35]. 

Сутність даного питання, яке стосується управління товарного асортименту  

полягає в утворення продуктів, які бажає придбати споживач в необхідному 

обсязі. Більш детально можете переглянути на рисунку 1.5 [44].  
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Рисунок 1.5   ̶  Сутність управління товарним асортиментом 

 

Основні підходи до управління товарним асортиментом: 

– логістичний підхід (товаропостачання і матеріально-технічна підтримка); 

– маркетинговий підхід (співвідношення попиту і пропозиції, переваги 

споживачів); 

– фінансово-економічний підхід (аналіз витрат і створення матеріальних та 

виробничих запасів); 

– конкурентний підхід (вплив конкурентів та зміна асортименту продукції); 

Управління товарним асортиментом 
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– історичний підхід (життєвий цикл підприємства, продукти, бренди і сезонні 

чинники); 

– категоріальний менеджмент (управління асортиментом продукції) [41]. 

Категорійний менеджмент набирає велику популярність серед вітчизняних 

підприємств, тому ми можемо розглянути його більш детально. У цього підходу є 

два правила: 

1) дана категорія є бізнес-одиницею та вона має єдину особу, яка тримає 

відповідальність за всі дії, які виконувалися в рамках категорій; 

2) споживач, має потрібність в максимальному задоволенні своїх запитань. 

До категорійного менеджменту управління відносять перечен  таких 

завдань: 

– максимальне задоволення попиту покупця; 

– аналіз ринку товарів; 

– аналіз послуг продукції; 

– реалізація попиту продукції; 

– поділення товарних груп на категорії; 

– позиціонування товарної продукції; 

– інтереси постачальників, покупців і виробників; 

– чітка асортиментна політика; 

– фінансове управління даної категорії; 

– товарні та матеріальні запаси і товарні потоки [24]. 

Зазначимо, що даний підхід має формування до комплексного підходу 

розвитку окремої бізнес-одиниці, яка виводить стан підприємства з розгалуженої 

торгівельної мережі на новий рівень, де потрібно максимально задовольнити 

споживачів і збільшити маржинальний дохід від продажу товарів.  

Щоб управління асортиментом показало дійсно ефективність, потрібно 

контролювати та поєднувати всі підходи на підприємстві. Управління товарним 

асортиментом не може бути без попиту та чітких цілей, які потрібно досягти. Для 

вивчення попиту розглядається декілька методів: анкетування, опитування 

споживачів, спостереження за клієнтами, порівнюються ціни з конкурентами, але 

при цьому потрібно тримати чіткий контроль за номенклатурою асортименту 
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товару в торгівельному залі [19]. Головною задачею управління асортиментом є 

максимально задовольнити потреби споживачів і мати стратегію управління 

товарним асортиментом на підприємстві. 

На сьогоднішній день управління товарним асортиментом продукції, займає 

респектабельне та невід’ємне  місце в маркетингу. Для більш ефективного 

управління використовуйте кілька видів діяльності: 

– науково-технічна діяльність; 

– інтегроване дослідження ринку; 

– реклама; 

– стимулювання попиту; 

– сервіс та організація продажу [69]. 

Також вагоме місце в управлінні асортиментом займають процеси 

прийняття рішень: 

– виробництво збиткової продукції; 

– дослідження нової та модифікованої продукції; 

– програмна розробка нових товарів та затвердження нових планів. 

Планування займає важливе місце в управлінні товарним асортиментом, 

тому гарантією успішної діяльності підприємства, полягає в ефективному 

спланованому асортименту[18].  

На думку Н.Ю. Чорниця у вирішенні  процесу планування встановлюють 

наступні завдання: 

– стале вдосконалення та модернізація продукції; 

– оптимальна підтримка нових, відновлюваних та застарілих продуктів; 

– сегментація ринку в структурі асортименту; 

– вихід нових виробів товарі на ринок; 

– аргументація рішень стосовно виробничої програми виробів, яка 

втрачають ринкову позицію [17]. 

Дано  два напрямки на процес планування асортименту продукції: 

– стандартизація товару (зниження витрат на виробництво, технічні 

обслуговування та розподіл, завдяки якому комплексний маркетинг 

прискорює окупність інвестицій); 
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– диференціювання товару (повністю використовує можливість ринку для 

неконкурентних або конкурентних товарних ніш) [20]. 

Насамперед в процесі утворення товарним асортиментам, велику увагу 

приділяють маркетинговим аспектам. Їх важливою складовою є продуктивність 

аналізу і прийняття рішень, які чітко визначають мету виробництва, експорт на 

перспективу, стратегія збутової діяльності, аналіз науково-технічних, 

дослідницьких, виробничих та продажних можливостей.  Основним підходом в 

управління товарним асортиментом вважається стратегічний, його мета полягає в 

досягненні підприємницької діяльності [49]. Також існують деякі проблеми, які 

спрямовані на оптимізацію асортименту продукції та особливого технологічного 

виробництва, для оновлення продукції. У маркетингову управлінні є однин 

єдиний момент   ̶  це оптимальна структура товарного асортименту. Для того, щоб 

вирішити це питання потрібно підприємству провести  ретельний аналіз сегменту 

ринку, який стосується збереження та залучення споживачів. В розвитку 

маркетингового управління товарним асортиментом продукції на підприємстві 

значну роль відіграє соціально-економічна система. Її цілі можна поділити за 

певними напрямами: 

– гарантійне збереження компанії; 

– відновлення ресурсів; 

– поширення умов для збільшення підприємства [27]. 

Отже, управління товарним асортиментом – це процес, який перетворює 

ринкову інформацію, її принципи на товарний асортимент та економічна 

ефективність, яка відповідає вимогам споживача. З’ясували основні підходи 

управління: логістичний, маркетинговий, фінансово-економічний, 

історичний,конкурентний та категорійний менеджмент.   
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ «МЕТАЛ 

ХОЛДІНГ ТРЕЙД» ТА ЙОГО ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ 

 

 

2.1. Організаційно-правові та ринкові аспекти функціонування ТОВ 

Полтавська філія «Метал Холдінг Трейд 

 

ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» працює на ринку металопрокату більше 25 

років. Підприємство на сьогодні займає лідируючі позиції, надаючи широкий 

спектр послуг, пов’язаних з перепродажною підготовкою, реалізацією та 

доставкою металопрокату [66].  

Полтавська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Метал 

Холдінг Трейд» (надалі «Товариство») діє на підставі Статуту, Конституції 

України, Закону України «Про господарські товариства», Цивільного Кодексу 

України [74]. 

Повна назва товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю 

Полтавська філія «Метал Холдінг Трейд». Скорочена назва: ТОВ ПФ «Метал 

Холдінг Трейд». Місцезнаходження Товариства: Україна, 36007, Полтавська 

область, м. Полтава, вулиця Маршала Бірюзова , будинок 51А [65]. 

Сайт Товариства: https://metall-holding.com.ua . 

Товариство засноване на приватній  власності, шляхом внесків учасників 

для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі 

повного господарського розрахунку, самофінансування, самоокупність та 

зареєстроване виконавчим комітетом Полтавської міської Ради розпорядження № 

636-р від 28.08.2017р. 

Місія ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» полягає у врегулюванні 

ефективності і зв’язку між постачальниками і покупцями чорного,нержавіючого 

та алюмінійового металопрокату. 

Стратегія ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд»   ̶   забезпечити лідерство 

компанії в тих галузях ринку, які вона обслуговує шляхом розширення 

https://metall-holding.com.ua/
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асортименту, вдосконалення якості обслуговування та збільшення наданих 

послуг. 

Цінність ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» визначається в: 

– чесність (добропорядні відносини з партнерами); 

– інновації (використання передових відносин); 

– повага (відкрита робоча атмосфера); 

– досконалість (бути кращим у всьому); 

– стабільність (змінюються обставини, а принципи - ніколи) [65]. 

Цілі ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» полягають в наступному: 

– лідерство компанії в областях поставки та обслуговування металопрокату в 

Україні; 

– дотримуватися високих вимог обслуговування клієнтів; 

– завжди покращувати якість продукції та послуг, які надаються; 

– піддержувати та розкручувати  професійні навички співробітників; 

– відповідати заробленому іміджу надійної компанії з постачання 

металопрокату в Україні. 

Мету даного Товариства, можна здійснити в декількох видах [7]: 

1) Торгівля:  

– оптова, оптово-роздрібна, роздрібна та комісійна торгівля непродовольчими 

товарами в тому числі і через мережу Інтернет; 

– створення салонів, магазинів за кордоном та в Україні; 

– оптова та роздрібна торгівля лісоматеріалами,будівельними матеріалами, 

інструментами, приладами та обладнаннями; 

– оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними 

матеріалами, прилади і обладнання для них; 

– оптово-роздрібна,оптова,роздрібна і комісійна торгівля  поліграфічним 

обладнанням, комп’ютерною та офісною технікою; 

– оптово-роздрібна,оптова,роздрібна і комісійна торгівля  засобами зв’язку; 

– оптова та роздрібна торгівля електрообладнанням; 

– оптова  та роздрібна торгівля зі скла,пластмаси і полімерів; 

– оптова і роздрібна торгівля продуктами побутової хімії; 
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– оптова і роздрібна торгівля фармацевтичними припаратами, гігієнічними 

засобами, косметичними товарами і парфумами; 

– посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту. 

2) Зовнішня торгівля: 

– торгово-посередницька діяльність; 

– торгівельно-закупівельна діяльність; 

– операції пов’язані з імпортом та експортом товарів, робіт та послуг; 

– товарообмін відповідно до чинного законодавства. 

3) Операції з нерухомим майном: 

– операції з власним нерухомим майном; 

– будівництво об’єктів нерухомості для продажу чи оренду; 

– фінансування та організація будівництва об’єктів нерухомості; 

– купівля і продаж власного нерухомого майна (земельні ділянки, житлові та 

нежитлові будинки,); 

– здавання в оренду власне нерухоме майно, земельні ділянки, житлова та 

нежитлова нерухомість; 

– управління нерухомим майном, в тому числі управління від іменні власника 

житловою нерухомістю. 

Вид діяльності:  

– 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами; 

– 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин 

конструкцій; 

– 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; 

– 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 

– 49.41 Вантажний автомобіль; 

– 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту [74].  

ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» пропонує широкий асортимент 

металопрокату: 

– швелер гнутий та гарячекатаний; 

– листовий та трубний прокат; 

– кутик металевий гарячекатаний та гнутий; 
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– балка двотаврова; 

– шестигранник; 

– дріт; 

– арматура сталева; 

– катанка; 

– смуга; 

– круг сталевий; 

– супутні товари [65]. 

Також  Товариство надає спектр супутніх послуг, які можуть додатково 

замовити клієнти – це доставка, згинання металопрокату і порізка металу 

подовжню та поперечну.  

Статутом ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» визначено,що вищим органом 

підприємства є збори учасників,керівними органами є спостережна рада, 

правління та ревізійна комісія. Поточне управління роботою здійснюється 

генеральним директором за напрямками діяльності та їх заступниками. 

До компетенції загальних зборів належать: 

1. Внесення змін до Статуту спільного підприємства та його статутного 

капіталу; 

2. Обрання та відкликання Голови та членів Наглядової Ради; 

3. Обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії; 

4. Обрання Голови та членів Правління підприємства; 

5. Затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутків, збитків 

підприємства; 

6. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, терміну і порядку 

виплати частини прибутку; 

7. Створення виділених та припинення діяльності дочірних підприємств, філій 

та представництв підприємства; 

8. Прийняття рішень про випуск акцій; 

9. Прийняття рішень про передачу ведення  реєстру власників іменних цінних 

паперів підприємства; 

10.  Прийняття рішення про ліквідацію підприємства [74]. 
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Заступнику директора з маркетингу підкорюється комерційний відділ та 

відділ збуту. Заступнику директора з маркетингу здійснює керівництво планово-

економічного відділу, основні завдання, якого полягають в наступному:    

1) Формування єдиної економічної політики підприємства, в основу якого 

покладено аналіз стану та тенденцій розвитку галузі; 

2) Керівництво роботою економічного планування, сплановано на організацію 

раціональної господарської діяльності, виявлення та використання резервів 

виробництва  з метою досягнення економічної ефективності; 

3) Організація та удосконалення внутрішнього господарського розрахунку; 

4) Контроль за виконання підрозділами підприємства законодавства в галузі 

економіки. 

За  наведених у таблиці 2.1 показників, проведемо економічно-фінансовий 

аналіз діяльності підприємства ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд». В процесі аналізу 

буде проведено порівняння показників 2018-2020 років. 

Отже, аналіз економічно-фінансової діяльності підприємства був проведений 

на основі фінансової звітності ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд», а саме форми №1 

«Баланс»(Звіт фінансовий стан), форма №2«Звіт про фінансові результати»(Звіт 

про сукупний дохід) та форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 

2018-2020 роки. У таблиці 2.1 зображену головні показники діяльності 

підприємства та їх значення за досліджувані роки і динаміка. 

Дані показники діяльності підприємства відображають, що середня вартість 

сукупного капіталу підприємства в період з  2018-2020 роках збільшувався. У 2020 

році темп збільшився у порівнянні з  2018 роком на 13,87%, відповідно у 2020 році  

з 2019 роком показник зріс на 6,61%. Середня вартість власного капіталу 

коливалася. У 2020 до 2018 році вартість піднялася на 2,26 %,  у порівняні з 2020-

2019 році зросла на 3,92%. Основні засоби, за первинною вартістю на кінець року 

2020-2018 року знизилися на 1983 тис.грн, а в 2020-2019 році бачимо зростання на 

190,7 тис.грн. Знос на кінець року за 2020-2018 рік показує 137,5 тис.грн, а за 2020-

2019 рік збільшився тільки на 23,1 тис.грн. Середньорічна вартість основних 

засобів на підприємстві показує, що у період з 2020-2018 року зменшилась вартість 

на 1959,75 тис.грн.(1,89%), а з 2020-2019 року на 991,5 тис.грн (9,99%).  Вартість 
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нематеріальних активів ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» за первинною вартістю 

на кінець року зросла на 16,3 тис.грн.(0,95%) за 2020-2018 рік. Знос накопичена 

амортизація на кінець року за 2020-2018 рік зросла на 19,8 тис.грн, а за 2020-2019 

рік зросла на 1,2 тис.грн. Середня вартість нематеріальних активів підприємства 

зросла за період 2020-2018 роки на 23,65 тис.грн(2,88%), в порівняні з 2020-2019 

роках   ̶  8,15 тис.гнр.(6,99%). 

Усього на кінець року оборотність активів зросла так, що за 2020-2018 рік 

станове 3637,6 тис.грн.(3,72%), а за 2020-2019 роки оборотність активів виросла 

на 1146,6 тис.грн. (2,37%). Дебіторська заборгованість на кінець року за 2020-

2018 рік збільшилась на 1595,6 тис.грн., а за 2020-2019 рік теж збільшилась, але 

на 605,8 тис.грн. Найбільшим показником середніх залишків оборотніх активів 

становило у 2020 році (9835 тис.грн.), а найменшим показником  був 2018 рік  

(6078,5 тис.грн.). Середньооблікова чисельність робітників поступово зростає за 

2018 рік було 9 робітників у порівнянні із 2019 роком –10 робітників та 2020 

роком – 12 робітників. Бачимо, що чистий дохід від реалізації продукції  має 

коливання: у 2018 році чистий дохід від реалізації  становив 102160 тис.грн., а у 

2019 році – 112651,1 тис.грн. відбулося збільшення на 1,73%. У 2020 році – 93720 

тис.грн., зросла на 3,19%.  Можна сказати, що це є позитивною тенденцією, тому 

що підприємство збільшує свої обсяги на надання послуг зі своїм ростом. Також 

коливалася собівартість реалізованої продукції у 2020 році –86597 тис.грн. у 

порівнянні з 2018 роком –94396 тис.грн. зросла на 1,73%  , а з порівнянням 2019 

роком – 104019,4 тис.грн. на 3,25%  – це означає, що зросли витрати на товар, 

послуги  та транспорт. В свою чергу валовий прибуток коливався від 1,75% до 

2,53%, а чистий прибуток зростав від 2,08% до 0,24%. 
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Таблиця 2.1   ̶ Економічні та фінансові показники діяльності  підприємства за 2018 - 2020 роки 

№ Показники 
Одиниці 

виміру 

Джерела інформації, 

розрахунок 

Рік Відхилення 

2018 2019 2020 

2020 до 2018 2020 до 2019 

Абсолютне 
Темп 

приросту,% 
Абсолютне 

Темп 

приросту,% 

1 2 3 4 5 6 7 8=7-5 9=7/5*100 10=7-6 11=7/6*100 

1. КАПІТАЛ ТА РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА               

1.1 
Середня вартість 

сукупного капіталу 

тис. грн. Ф.1, 0,5*(ряд. 1300 гр. 3 + ряд. 

1300 гр. 4) 12314 13152 14022 1708,65 113,87 870,4 106,61 

1.2 
Середня вартість 

власного капіталу 

тис. грн. Ф.1, 0,5*(ряд. 1495 гр. 3 + ряд. 

1495 гр. 4) 
10907 10691 8972 –1934,85 82,26 -1718,45 83,92 

1.3 Основні засоби     
       

1.3.1 

За первинною 

вартістю на кінець 

року 

тис. грн. Ф.1, ряд. 1011 гр. 4 

10996 8822 9013 -1983 81,96 190,7 102,16 

1.3.2 
 Знос на кінець 

року 

тис. грн. Ф.1, ряд. 1012 гр. 4 
5079,4 5194 5217 137,5 102,7 23,1 100,44 

1.3.3 

Середньорічна 

вартість основних 

засобів 

тис. грн. Ф.1, 0,5*(ряд 1011 гр. 3 + ряд 

1011 гр. 4) 10877 9908 8917 -1959,75 81,98 -991,5 89,99 

1.4 
Нематеріальні 

активи 

    

       

1.4.1 

За первинною 

вартістю на кінець 

року 

тис. грн. Ф.1, ряд.1001 гр. 4 

39,8 56,1 56,1 16,3 140,95 – 100 
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Продовження таблиці 2.1   ̶ Економічні та фінансові показники діяльності  підприємства за 2018 - 2020 роки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7–5 9=7/5*100 10=7–6 11=7/6*100 

1.4.2 

Знос (накопичена 

амортизація) на 

кінець року 

тис. грн. Ф.1, ряд.1002 гр. 4 

9,7 28,3 29,5 19,8 304,12 1,2 104,24 

1.4.3 

Середня вартість 

нематеріальних 

активів 

тис. грн. Ф.1, 0,5*(ряд. 1001 гр. 3 + ряд. 

1001 гр. 4) 32,45 47,95 56,1 23,65 172,88 8,15 116,99 

1.5 Оборотні активи     
       

1.5.1 
Усього на кінець 

року 

тис. грн. Ф.1, ряд. 1195 гр. 4 
6770,8 9262 10408 3637,6 153,72 1146,6 112,37 

1.5.2 

Дебіторська 

заборгованість на 

кінець року 

тис. грн. Ф.1, (ряд. 1125 гр.4+ ряд. 1130 

гр. 4 + ряд. 1135 гр. 4 + ряд. 

1140 гр. 4+ ряд. 1145 гр. 4+ 

ряд. 1150 гр. 4+ ряд. 1155 гр. 

4) 

2296,8 3260 3865 1595,6 168,29 605,8 118,58 

1.5.3 
Запаси на кінець 

року 

тис. грн. Ф.1, (ряд. 1100 гр. 4 + ряд. 

1110 гр. 4) 3117,3 5246 6295 3176,9 201,93 1049 119,99 

1.5.4 

Грошові кошти та 

їх еквіваленти на 

кінець року 

тис. грн. Ф.1, ряд. 1165 

300,6 199,9 198 -102,6 65,86 -1,9 99,04 

1.5.5 
Середні залишки 

оборотних засобів 

тис. грн. Ф.1, 0,5*(ряд. 1195 гр. 3 + ряд. 

1195 гр. 4) 6078,5 8016 9835 3756,65 163,47 1818,8 122,68 

1.6 
Середньооблікова 

чисельність 
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Продовження таблиці 2.1   ̶ Економічні та фінансові показники діяльності  підприємства за 2018 - 2020 роки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7–5 9=7/5*100 10=7–6 11=7/6*100 

1.6.1 

Середньооблікова 

чисельність 

робітників 

осіб Оперативні дані 

9 10 12 3 133,3 2 10,9 

  2. ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  

2.1 

Чистий доход 

(виручка) від 

реалізації 

продукції 

тис. 

грн. 

Ф.2, ряд.2000, гр3 

102160 112651,1 93720 -8439,8 91,73 -18931 83,19 

2.2 

Собівартість 

реалізованої 

продукції  

тис. 

грн. 

Ф.2, ряд 2050, гр. 3 

94396 104019,4 86597 -7798,4 91,73 -17422,2 83,25 

2.3 
Валовий прибуток 

(збиток) 

тис. 

грн. 

Ф.2, ряд 2090, гр. 3 
7764,3 8632 7124 -640,5 91,75 -1489,9 82,53 

2.4 

Прибуток (збиток) 

від операційної 

діяльності 

тис. 

грн. 

(ряд 2190 гр. 3) 

1394 1392 1410 14,9 101,06 17,5 101,25 

2.5 

Прибуток (збиток) 

від звичайної 

діяльності до 

оподаткування 

тис. 

грн. 

Ф.2,ряд 2290, гр. 3 

880,1 764,2 698,8 -181,3 78,37 -74,4 91,44 

2.6 
Чистий прибуток 

(збиток) 

тис. 

грн. 

(ряд 2350, гр. 3) 
630,2 573,2 517,3 -112,9 82,08 -55,9 90,24 

 
3. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ 

3.1 

Продуктивність 

праці одного 

працівника 

тис. 

грн. / 

особу 

2.2 / 1.6.1 

10488,4 10401,94 7216,41 -3271,99 68,80 -3185,53 69,37 
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Продовження таблиці 2.1   ̶ Економічні та фінансові показники діяльності  підприємства за 2018 - 2020 роки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7–5 9=7/5*100 10=7–6 11=7/6*100 

3.2 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 

на кінець року 

  Ф.1, ряд. 1012 / ряд. 1011 гр. 4 

0,46 0,58 0,57 0,11 123,91 -0,01 98,27 

3.3 

Коефіцієнт 

оновлення 

основних засобів 

  Ф.5, ряд. 260 гр.5 / ф.1 ряд. 

1011 гр. 4 0,02 0,03 0,45 0,43 2250 0,42 1500 

3.4 
Коефіцієнт вибуття 

основних засобів 

  Ф.5, ряд. 260 гр. 8 / ф.1 ряд. 

1011 гр. 3 0,08 0,006 0,29 0,21 362,5 0,284 4833,33 

3.5 
Фондовіддача грн./ 

грн. 

2.1 / 1.3.1 
9,29 12,76 10,39 1,1 111,8 -2,47 74,99 

3.6 

Фондоозброєність 

праці працівників 

тис. 

грн./ 

особу 

1.3.3 / 1.6.1 

1208,5 990,8 743,08 -465,42 61,48 -247,72 74,99 

3.7 

Коефіцієнт 

обіговості 

оборотних засобів 

обороти 2.1. / 1.5.5 

16,8 14,05 9,52 -7,28 56,66 -4,53 67,75 

3.8 

Середній період 

обороту оборотних 

засобів 

дні 360 дн. / 3.7 

21,42 25,62 37,81 16,39 176,51 12,19 147,58 

3.9 
Коефіцієнт 

обіговості активів 

грн./ 

грн. 

2.1 / 1.1 
8,29 8,56 6,68 -1,61 80,57 -1,88 78,03 
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Продовження таблиці 2.1   ̶   Економічні та фінансові показники діяльності  підприємства за 2018 - 2020 роки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8=7–5 9=7/5*100 10=7–6 11=7/6*100 

3.10 

Коефіцієнт 

обіговості 

дебіторської 

заборгованості за 

товари, роботи, 

послуги 

обороти 2.1 / Ф.1, 0,5*(ряд. 1125 гр. 3 + 

ряд. 1125 гр. 4) 

48,9 46,54 28,82 -20,08 58,93 -17,72 61,92 

3.11 

Середній період 

обороту 

дебіторської 

заборгованості 

дні 360 дн. / 3.10 

7 8 12 5 171,4 4 150 

3.12 
Коефіцієнт 

обіговості запасів 

обороти 2.1 / Ф.1, 0,5*(ряд. 1100 гр. 3 

+гр. 4 ряд 1100) 35,15 26,93 16,24 -18,91 46,2 -10,69 69,3 

3.13 
Середній період 

зберігання запасів 

дні 360 дн. / п.3.12 

10 13 22 12 220 9 169 

3.14 

Тривалість 

операційного 

циклу 

дні 3.11 + 3.13 

17 21 34 17 200 13 162 

 
4. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

4.1 
Рентабельність 

продажу 

% 2.5 / 2.1 * 100 

0,86 0,67 0,73 -0,13 84,88 0,06 108,95 

4.2 
Рентабельність 

активів 

% 2.5 / 1.1 * 100 

7,14 5,81 4,91 -2,23 68,76 -0,9 84,50 

4.3 
Рентабельність 

власного капіталу 

% 2.6 / 1.2 * 100 

5,77 5,36 5,76 -0,01 99,82 0,4 107,46 
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Як бачимо, коливання коефіцієнтів зносу основних запасів на кінець року за 

2018 рік  становив 0,46, а 2019 та 2020 роки 0,58 та 0,57. Коефіцієнт абсолютного 

відхилення становив за період 2020-2018 року 0,11, тоді як за 2020-2019 рік бачимо 

зменшення зносу основних запасів на кінець року на 0,01.  Показники коефіцієнта 

оновлення основних засобів з кожним роком зростали на 0,43 за 2020-2018 роки та 

на 0,42 за період 2020-2019 роки. Коефіцієнт обіговості активів  надає ефективне 

використання підприємства для всіх ресурсів незалежно від їх джерела. Коефіцієнт 

обіговості має тенденцію зменшення за 2020-2018 роки спав на 1,61, так як, за 

2020-2019 роки бачимо, ще більшу зміну на 1,88. Бачимо різкий спад коефіцієнтів 

обіговості дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Показники за 

2020-2018 рік зменшилися на 20,08, а за період 2020-2019 рік на 17,72. Середній 

період обороту дебіторської заборгованості стрімко набрала оборотів з 7,36 до 

12,49. 

Показники рентабельності продажу  в таблиці 2.1 свідчать, що протягом 

2020 до 2018 року рентабельність продажу зросла на 4,88%,  в порівнянні за 2020 

до 2019 роки збільшилась на 8,95%. Показники рентабельності активів 

підприємства порівняно за 2020 до 2019 років збільшилися на 4,50%, ніж 

показники 2020 до 2018 років   ̶  4,76%. Рентабельність власного капіталу – це 

головний індикатор для власників, тому що вона дозволяє розраховувати 

зростання їх добробуту за аналіз часу. Дані з таблиці 2.1 свідчать, що показник за 

2020-2018 рік зріс на 9,82%, в порівняні з 2020-2019 років рентабельність 

власного капіталу виросла на 7,46%. Це свідчить, що на підприємстві збільшився 

темп ефективності на оборотні засобів, фондовіддача працівників, стабільний 

прибуток. Ефективні ресурси оновлення систематизації основних засобів 

збільшилися у зв’язку зі зниженням коефіцієнтів обіговості запасів та активів, 

коефіцієнтів обігу дебіторської заборгованості. 

Отже, в даному підпункті було розглянуто організаційно-правові та 

ринкові аспекти функціонування ТОВ Полтавська філія «Метал Холдінг Трейд», 

також дізналися, які цілі використовують на підприємстві:  

– лідерство компанії в областях поставки та обслуговування металопрокату в 

Україні; 
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– дотримуватися високих вимог обслуговування клієнтів; 

– завжди покращувати якість продукції та послуг, які надаються; 

– піддержувати та розкручувати  професійні навички співробітників; 

– відповідати заробленому іміджу надійної компанії з постачання 

металопрокату в Україні. 

Товариство дотримується певних цінностей, тиках як  чесність, інновації, 

повага, досконалість та стабільність. Мета даного підприємства відбувається в три 

види: торгівля, зовнішня торгівля та операції з нерухомим майном. ТОВ ПФ 

«Метал Холдінг Трейд»  пропонує широкий спектр асортименту товару – швелер 

гнутий та гарячекатаний,листовий та трубний прокат,кутик металевий 

гарячекатаний та гнутий, балка двотаврова, шестигранник,дріт, арматура сталева, 

катанка, смуга,круг сталевий та супутні товари. Також Товариство діє виключно 

на підставі Статуту, Конституції України, Закону України «Про господарські 

товариства», Цивільного Кодексу України. 

В процесі економічно-фінансового аналізу діяльності підприємства  було 

проведено порівняння показників 2018, 2019 та 2020 років. В період з 2018-2020 

року, бачимо більш позитивну динаміку високих темнів, в порівнянні з періодом 

2019-2020 років. В свою чергу валовий прибуток коливався від 91,75% до 82,53%, 

а чистий прибуток зростав від 82,08% до 90,24%. Показники рентабельності за 

2020-2018 рік зросли на 99,82%, в порівняні з 2020-2019 років рентабельність 

власного капіталу виросла на 107,46%. Це свідчить, що на підприємстві 

збільшився темп ефективності на оборотні засобів, фондовіддача працівників, 

стабільний прибуток. Ефективні ресурси оновлення систематизації основних 

засобів збільшилися у зв’язку зі зниженням коефіцієнтів обіговості запасів та 

активів, коефіцієнтів обіговості дебіторської заборгованості та фонду оплати 

праці. 
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2.2. Характеристика особливостей управління маркетингом на ТОВ 

Полтавська філія «Метал Холдінг Трейд» 

 

На підприємстві ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» є три види управління –  

організаційна структура, лінійно-функціональна структура та лінійно-

організаційна структура [14]. 

Організаційна структура управління суб’єктом господарювання  ̶  це форма 

системи управління, що визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її 

елементів. Керування Товариства побудоване таким чином, що забезпечити в 

науково-технічних, організаційних відносинах всіх частин товариства, а також 

використання трудових матеріальних ресурсів [54]. 

На ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» працює лінійно-функціональна 

структура управління, що становить комбінацію лінійної і функціональної 

структури. В дану структуру покладено принцип розподілення повноважень та 

відповідальності за функціями прийняття рішень по вертикалі [65]. 

Також є лінійна організаційна структура, якій притаманно лише один 

керівник, якому підлеглий має підпорядкуватися і виконувати всі функції 

адміністративного і спеціального характеру у відповідному підрозділі. Керівник 

повинен бути висококваліфікованим,здатним вирішити складність різних питань 

та підрозділів. 

Компанія має вертикально-інтегровану бізнес модель, що забезпечує 

ефективне управління, гнучкість реагування та зміну кон’юктури на світовому 

ринку, стійке зростання, прибутковість незалежності від економічних циклів. 

Також до цієї групи можемо віднести металургійні та гірничодобувні 

підприємства, розташовані в Україні, США та Європі, а також реалізація, продаж 

їхньої продукції охоплює весь світовий ринок. Більша частина готової продукції 

експортується до 75 країн світу на регіональні сегменти ринку[26]. 
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Рисунок 2.1   ̶ Структура управління ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» 

Також можемо визначити металеву продукцію, яка займає лідируючі 

позиції на ринку протягом 2018-2020 років [73]. Загальна динаміка ємності 

металопродукції у період 2018-2020 років зазначена у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2   ̶ Ємність ринку металопродукції  у 2018˗2020 рр. 

Назва продукції 2018 2019 2020 

ГК тонколистовий прокат 935 900 959 

ГК товстий лист 475 430 513 

Кутик 135 115 105 

Арматура 919 890 810 

Катанка 441 420 399 

Швелер 110 136 99 

Балка 63 48 32 

Рейки 90 97 115 

Оцинкований прокат 310 328 385 

Прокат з полімерним покриттям  292 305 320 

Трубна заготовка 61 46 65 

Труби 421 448 479 

Чавун 137 168 156 

Всього, тис. тонн 4389 4331 4437 
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За даною таблицею, ми можемо зробити структуру  ринку металопродукції 

та виявити відсоток обсягу продукції на ринку за 2020 рік за допомогою кругової 

діаграми.  

 

Рис.2.2  ̶  Структура ринку металопродукції у 2020 році 

Як ми бачимо, найбільший відсоток обсягу ринку зайняли тонколистовий 

прокат – 24% та арматура – 24%. 
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На підприємстві діє великий перелік методів для  оцінки 

конкурентоспроможності. Методичні підходи до оцінки та аналізу 

конкурентоспроможності підприємства, їх можна розділити від способу 

піднесення інформації[59]. 

Ринок металопрокату в Україні досить активно розвивається і має багато 

кампаній, які вдало конкурують на ньому. Вони здійснюють операції з купівлі, 

продажу металів та їх обробки. Основними виробничими компаніями у галузі 

металопродукції в Україні є Метінвест та АлселорМітталКривийРіг. Дані 

підприємства реалізують торгівлю як з кінцевими споживачами металу та з 

торговими компаніями, які є посередниками. Даними посередниками виступають 

такі компанії: ТОВ «Фірма Віват», ТОВ «Метал Холдінг Трейд», ТОВ «АВ 

Метал», ТОВ «Вартіс», ТОВ «Краф» [72]. 

Постачальниками для ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» є юридичні особи, 

які розташовані на території України, переважно в Запоріжжі та 

Дніпропетровську. На розвиток і положення підприємства на ринок важливий 

вплив мають постачальники. Споживачами продукції підприємства ТОВ ПФ 

«Метал Холдінг Трейд» є фізичні, юридичні особи підприємства та державні 

органами [45]. 

Основними конкурентами ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» на 

внутрішньому ринку є декілька підприємств: ТОВ «Ферро Мінералз», ТОВ 

«Крафт», АТ Українська гірнометалургічна компанія, ТОВ «Вікат», ТОВ «АВ 

Метал Груп», ТОВ «Сталєкс» та ТОВ «Трансмет Юг».  Можемо проаналізувати 

структуру конкурентів та послуг ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд», які є досить 

конкурентоздатними на ринку в Україні та близького зарубіжжя, володіти 

надійною базою постачальників та споживачів [68]. 

Для більш детального аналізу підприємства із конкурентами, доцільно 

використати якісну методику SWOT-аналізу, де покладена теорія М. Портера про 

конкурентоспроможність організації у власній галузі [78]. Спочатку проведемо 

загальний SWOT-аналіз підприємства. Потім виходячи із загального аналізу, ми 

розробимо матрицю, яка дозволить вивчити стратегії для компанії та реалізувати 

існуючі можливості загроз за рахунок сильних сторін та уникнути можливості 
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загроз за рахунок слабких сторін, а  кінцевим результатом буде розглянуто сильні 

і слабкі сторони конкурентів ПФ »Метал Холдинг Трейд». 

Таблиця 2.3   ̶ SWOT-аналіз ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» 

Сильні сторони Слабкі сторони 

– Професійна команда співробітників; 

– Окремі піврозділи; 

– Стабільне фінансове становище; 

– Продуктивна система продукції; 

– Вертекально-інтегрована структура. 

– Застаріла технологія обладнання; 

– Повільний запуск нових технологій; 

– Поганий вплив виробництва на 

навколишнє середовище; 

– Залежить від кон’юктури ринку.  

Можливості Загрози 

– Вихід з економічної кризи; 

– Збільшення потреб населення; 

– Розширення ассортименту; 

– Удосконалення іміджу; 

– Зменшення кількості витрат на 

вдосконалення навколишнього середовища; 

– Зростання продажу на внутрішньому та 

зовнішньому ринку. 

– Воєнно-війсковий конфлікт на сході 

України; 

– Нестабільна політична ситуація; 

– Збільшення цін на сировину, залізничі 

тарифи та природній газ; 

– Погіршення демографічної ситуації; 

– Конкуренція з іншими країнами: Китай, 

Туречинна, Росія та інші. 

 

Стратегія розвитку СІМ (сила та можливості) полягає в фінансовому 

становищі підприємства, яке позволяє інвестувати  модернізацію виробництва, 

тим самим зменшує кількість викидів на поліпшення навколишнього середовища, 

яке потім дає змогу зменшити витрати на допоміжні очищувальні споруди та їх 

податки [8]. 

Стратегія розвитку СІЗ (сили та загрози) полягає в покращення та 

розширенні соціальних програм на зовнішньому і внутрішньому середовищі, та 

більш того, позволяє приєднати кваліфікованих спеціалістів та удосконалити 

імідж підприємства. ТОВ «Метал Холдинг Трейд» має досвід впровадження таких 

заходів, тому отримує змогу сприяти вдосконаленню нормативної правової бази 

України з питань соціальної відповідальності бізнесу. Також Товариство має 

кваліфіковану і  високопрофесійну команду, та стабільне фінансове становище, 

якому потрібно приділяти більш максимальну увагу.  
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Таблиця 2.4   ̶ Матриця SWOT аналізу ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» 

СІМ СІЗ 

– Вертикально-інгернована структура, 

дає дозвіл підвищити продаж на 

внутрішньому та зовнішньому ринку; 

– Розширення сортименту продукції 

металу. 

– За наявності вертикально-інтигрованій 

структурі, зменшення конкурентного 

впливу інших країн. 

СЛМ СЛЗ 

– Підвищення продажів на зовнішньому та 

внутрішньому ринку, дає змогу 

застосовувати на підприємстві виробничі 

потужності на максимальному обсязі; 

– Впровадження енерго-зберігальних 

технологій; 

– Збільшення прибутку, дають змогу 

обновити старе обладнання на нове. 

 

– Застосовується стратегія зниження витрат 

виробництва; 

– Завдяки основним фондам підприємства, 

можна збільшити якість продукції і 

розширити асортимент; 

– В наслідок розширенню асортименту та 

якості продукції, підприємство стає більш 

конкурентоспроможнім на території 

України та за її межами. 

  

Стратегія СЛМ полягає в імідж підприємства, яке дає можливість 

співпрацювати з іншими підприємствами на внутрішньому та зовнішньому ринку. 

Також вони діляться можливим досвідом і енергозберігаючими технологіями. 

Фінансові резерви збільшуються, тому вони мають можливість оновлювати та 

вдосконалювати обладнання на підприємстві. 

Стратегія СЛЗ полягає у вчасній оплаті податків на підприємстві, також 

виробництво повинно мати відповідати екологічним нормам. Однак на 

підприємстві має бути якісна продукція, стабільний дохід, інвестування в 

модернізацію виробництва, запровадити нові технології. 
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Таблиця 2.5 ̶ Сильні та слабкі сторони конкурентів ТОВ ПФ «Метал 

Холдінг Трейд» 

Конкуренти Сильні та слабкі сторони 

конккурентів 

Сильні та слабкі сторони ТОВ 

ПФ «Метал Холдінг Трейд» 

 

1 2 3 

АТ Українська 

горнометалургічна кампанія 

Сильні сторони: 

– стабільна база клієнтів; 

– високий рівень 

обслуговування; 

– обслуговування онлайн; 

– бренд–національна 

мережа супермаркетів 

металу; 

– великий вибір 

асортименту продукції; 

– швидка та якісна 

доставка; 

– якісний та гарний сервіс; 

– велика площа бази; 

– паркова для машин; 

– кампанія представлена в 

22 містах України; 

Слабкі сторони: 

– призначений більш 

оптовий асортимент 

для покупця; 

– недостатня кількість 

операцій з металом. 

 

Сильні сторони: 

– стабільна база клієнтів; 

– високий рівень 

обслуговування; 

– можливе обслуговування 

онлайн; 

– великий вибір 

асортиментної продукції; 

– якісна та надійна 

доставка; 

– має великі площі бази; 

– має паркування для 

автомобілів; 

– представлено у 8 містах 

України. 

Слабкі сторони: 

– має потребу в 

розширенні асортименту 

продукції; 

– недостатня кількість 

операцій з металом. 

ТОВ «Крафт» Сильні сторони: 

– низькі ціни на послуги; 

– високий рівень 

обслуговування; 

– має колосальний потік 

клієнтів; 

– вдале розміщення площі; 

Слабкі сторони: 

– має високі ціни на 

послуги; 

– недоліком є паркування 

для машин. 

 

Сильні сторони: 

– має низькі ціни на 

послуги; 

– високий рівень 

обслуговування; 

– має великий потік 

клієнтів; 

– вдале розміщення площі. 

Слабкі сторони: 

– має високі ціни на 

послуги. 
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Продовження таблиці 2.5  ̶  Сильні та слабкі сторони конкурентів ТОВ 

ПФ «Метал Холдінг Трейд» 

 

Проаналізувавши  представлені перед нами альтернативи, враховуючи 

специфіку підприємства  ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трей», що склалися на ринку 

та стратегічну поведінку його конкурентам, можна запропонувати стратегію 

інтенсивного росту, яка базується на деяких принципах: 

– при наявності стратегії розвитку ринку; 

– мінімізація витрат підприємства; 

– підвищення ринкової частки та обсягу продукції; 

– знаходження нових ринків збуту [33]. 

ТОВ «Сталєкс» Сильні сторони: 

– мають стабільну 

клієнтську базу; 

– якісний та надійне 

обслуговування; 

– має розгалужену сітку 

магазинів; 

– до кожного клієнта 

індивідуальний підхід; 

– помірні ціни; 

– консультування онлайн. 

Слабкі сторони: 

– не дуже широкий 

асортимент продукції; 

– упущенням є гнучка 

система знижок.  

Сильні сторони: 

– стабільна база клієнтів; 

– високий рівень 

обслуговування клієнтів; 

– має мережі магазинів; 

– ринкові ціни; 

– мають персональний 

підхід до клієнта; 

– консультування онлайн. 

Слабкі сторони: 

– недостатня в асортименті 

продукції та послуг, 

порівняно з конкурентами. 

ТОВ« Ферро Мінералз 

Україна» 

Сильні сторони: 

– мають достатній рівень 

обслуговування; 

– стабільна база клієнтів; 

– мають низькі ціни; 

– персональний підхід до 

кожного клієнта; 

– консультування онлайн; 

– різноманітні варіанти 

доставки продукції. 

Слабкі сторони: 

– обмежений асортимент 

продукції та послуг  

порівняно з конкурентами; 

– відсутнє паркування для 

автомобілів; 

– відсутня гнучка система 

знижок. 

Сильні сторони: 

– високий рівень 

обслуговування; 

– стабільна клієнтська база з 

постійним нарощенням; 

– помірні ціни; 

– консультування онлайн; 

– різні варіанти доставки 

продукції. 

Слабкі сторони: 

– обмежений асортимент 

продукції та послуг, 

порівняно з 

конкурентами; 

– недоліком є гнучка 

система знижок. 
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Отже, ми виявили, що на підприємстві існує три основні структури 

управління – це організаційна структура, лінійно-функціональна структура та 

лінійно-організаційна структура та детально розглянули кожну із них. В Україні 

ринок металопрокату дуже активно розвивається та має дуже багато компаній з 

якими Товариство вдало конкурує на одному ринку. Їх задача полягає в тому, що 

потрібно здійснити операції з купівлі, продажу металів та їх обробки. Зазначимо, 

що головними виробничими компаніями у сфері металопродукції в Україні є 

Метінвест та АлселорМітталКривийРіг. Також дізналися, що підприємство ТОВ 

ПФ «Метал Холдінг Трейд» має вертикально-інтегровану модель бізнесу, яка 

дозволяє компанії підвищити продаж продукції на зовнішньому та внутрішньому 

ринку. На рисунку 2.1 більш детально розглянули структуру управління на 

підприємстві, виявили загальну динаміку ємності металопродукції та за 

допомогою таблиці 2.2 розробили кругову діаграму та дізналися, який відсоток 

обсягу  займає кожна продукція на ринку. Було проведено детальний SWOT- 

аналіз та матриця SWOT- аналізу на  підприємстві ТОВ ПФ «Метал Холдінг 

Трейд», де розглянули можливості та загрози, сильні та слабкі сторони. Також 

проаналізували структуру конкурентів  на сильні та слабкі сторони. Дізналися, що 

ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» має стратегію інтенсивного росту, яка 

забезпечує стратегію на ринку, підвищення ринкової частки і мінімізація витрат. 
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2.3. Стан, проблеми та перспективи ринкового розвитку ТОВ Полтавська 

філія «Метал Холдінг Трейд» 

 

На сьогодні Україна є одним із провідних виробників металопродукції в 

світі. ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» співпрацює з українськими та 

зарубіжними металургійними і металопрокатними заводами, займає перше місця 

за об’ємами реалізації серед металургійних компаній та відкриття нових торгових 

точок на території України.  Товариство є головним постачальником матеріалів 

для  будівництва.   Металопродукція експортується до країн ЄС. Також основним 

торговим імпортером сортового прокату металопродукції є  Польща  ̶   

імпортовано 559,5 тис.тонн,  Великобританія  ̶  308,7 тис.тонн. У 2018 році 

імпортують листовий прокат з України такі країни як: Іспанія ̶  268,1 тис.тонн, 

Греція ̶ 229,6тис.тонн, Болгарія  ̶  94,1 тис.тонн, Чехія  ̶ 74 тис.тонн, Португалія  ̶  

65,1 тис.тонн, Словаччина  ̶   62,2 тис.тонн, Бельгія  ̶  57,3 тис.тонн та Естонія   ̶ 

33,3 тис.тонн. Також сортовим прокатом з України зацікавилися Нідерланди та 

Німеччина. Обсяг даного сортового прокату продукції у 2018 році Німеччини 

склала 35,7 тис.тонн, а Нідерланди    ̶   65,5 тис.тонн. Взагалі станом на 2018 рік 

обсяг експорту мателопродукції до країн ЄС становила 4546,2 тис.тонн [81].  

 На протязі  2018-2019 років Україна продовжувала показувати певний 

рівень зростання економіки.  У 2019 році рівень ВВП зростав на 3,3%. Але у 2018-

2019 роках ціни на металопродукцію зазнали великих коливань. Головною 

причиною цьому став спалах захворювання COVID-19 через вірус SARS-COV-2, 

який призвів до жорсткого карантину, закриття кордонів  та обмежене 

пересування на території різних країн [ 69]. Також цей вірус вплинув на економіку 

світу. ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» теж внаслідок пандемії зазнала певних 

коливань та змін на виробництво металопродукції. Почала скорочуватися сфера 

надання послуг, знизився попит на деякі  товари та послуги, підвищився ризик до 

повільного зростання економіки. Від початку 2020 року металопродукція займає 

друге місце серед товарів українського експорту, яка становить 4,54 млрд. 

доларів. У  першій половині 2021 року, відбувся найжорсткіший карантин та 

економічна криза, завдяки цьому український експорт скоротився на 6,4% або на 
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півтора мільярда доларів. П’яту частину  українського експорту займає 

металопродукція. Через те що, зупинилася інфраструктура проектів, закриття 

кордонів, припинення будівництва в світі, попит на дану продукцію дуже 

скоротився [80].  

Серед негативних факторів, що впливають на підприємство, можна 

виділити: 

– зниження цін на нафту; 

– зниження попиту на продукцію товарів; 

– нестача власних обігових коштів; 

– перероблення металопродукції; 

– занепад сталеливарної української галузі; 

– обмеження вільної торгівлі; 

– втрачання експортерів металопродукції; 

– можуть збільшитися обсяги металопродукції та її торгівля з країнами, які 

конкурують з Україною; 

– внаслідок пандемії, може зупинитися процес виробництва товару та його 

відправлення за кордон; 

– необхідно замінити старе обладнання на нове; 

– вагомішим ризиком залишається введення мит для України з боку країн 

ЄС [79]. 

До позитивних факторів, що впливають на підприємство, можна віднести: 

– зростання цін на металопродукцію; 

– висока якість сталі; 

– доцільне взаємовідношення ціни та якості продукції; 

– регенерація виробництва; 

– сертифікат відповідності світовим стандартам; 

– збільшення поставок до країн ЄС; 

– кінець дії поточних мит для України країнами ЄС; 

– надасть розвиток металовиробів країн ЄС в таких галузях, як 

машинобудування, будівництво та інфраструктура [80]. 
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Основним видами продукції ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» є чорний  

метал, алюміній, нержавіючий метал та другі товари. 

Усі види продукції, що зазначені вище користуються попитом на 

зовнішньому та внутрішньому ринку, але на кожну продукцію попит різний [32]. 

Проведемо аналіз характеристики потенційних клієнтів підприємства ТОВ ПФ 

«Метал Холдінг Трейд».  

 

Таблиця 2.6– Характеристика потенційних клієнтів підприємства  

 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних цільових 

груп клієнта 

Вимоги споживачів 

до товару 

1 2 4 4 

– Труба 

двотаврова; 

– Сортовий 

прокат; 

– Оцинкований 

прокат; 

– Арматура; 

– Катанка;  

– Гарячекатаний 

лист; 

– Холоднокатаний 

лист; 

– Дріт; 

– Балка. 

– Сільське 

господарство; 

– Будівництво; 

– Машинобудування; 

– Нафтогазова 

промисловість; 

– Дорожньо-

транспортний 

комплекс. 

– Якісна та надійна 

доставка у будь-

яку країну; 

– Високий рівень 

обслуговування; 

– Великий вибір 

асортиментної 

продукції; 

– Обслуговування 

онлайн. 

До продукції: 

– Якість; 

– Надійність; 

– Обґрунтована 

ціна; 

– Збереженість; 

– Довговічність; 

– Раціональність. 

До компанії 

постачальника: 

– Підтримка 

зв’язку 24/7; 

– Надійність; 

– Впевненість та 

гарантійність; 

– Ефективність 

роботи. 
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Аналіз таблиці 2.6 показав, що цільовою аудиторією є підприємства, які 

займаються сільським господарством, будівництвом, машинобудуванням, 

нафтогазовою промисловістю та дорожньо-транспортний комплекс. Відмінністю 

у поведінці є те, що доставка продукції є якісною та надійною на території 

України та за її межами, має великий вибір асортиментної продукції та високий 

рівень обслуговування. Для всіх аудиторій важлива підтримку зв’язку 24/7 з 

постачальниками, надійність, впевненість, гарантійність та ефективність роботи. 

Також продукція повинна бути  якісною, надійною з обґрунтованою ціною, має 

збереженість, довговічність, раціональність.  

Аналіз ринкового середовища залежить від факторів, що сприяють 

ринковому розвитку підприємства та фактори, що перешкоджають його розвитку. 

В таблиці 2.7 визначимо фактори, які перешкоджають розвитку на підприємстві. 

 

Таблиця 2.7– Фактори загроз 

 

№ Фактор Зміст загрози 
Можлива реакція 

підприємства 

1 2 3 4 

1 Велика конкуренція 
Наявність схожого товару 

на ринку 

Реалізувати нове рішення, 

щодо покращення продукції 

2 
Певна кількість браку 

продукції 

Неналагоджене 

виробництво, проблеми з 

обладнанням 

Випуск маленькими партіями 

металопродукцію 

3 Збій поставок матриць 
Проблеми зв’язку відділу 

менеджерів та логістики 

Має бути декілька 

постачальників 

4 Чорний піар 
Втрата постійних клієнтів, 

перехід до конкурентів 
Реклама 

5 Економічна криза 
Порушення виробничих 

зв’язків, спад виробництва 

Зменшення цін на продукцію, 

скорочення виробництва 

певних товарів на деякий час, 

скорочення робочого 

персоналу або банкрутство 
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Продовження таблиці 2.7– Фактори загроз 

 

Провівши аналіз факторів загроз, можемо сказати, що великою загрозою для 

підприємства є брак продукції, збій поставок товару, економічна криза та падіння 

промисловості. Проте є можливі реакції підприємства, щоб уникнути втрати 

постійних клієнтів  та постачальників, спочатку потрібно випускати дану 

продукцію невеликими партіями. Потім коли старе обладнання замінять на нове, 

можна буде випускати продукцію великими партіями, як і раніше. Також 

підприємство повинно мати декількох постачальників, щоб уникнути збій в 

процесі в роботі підприємства. Якщо підприємство застане економічну кризу або 

падіння промисловості, необхідно буде знизити ціни на виробництво продукції та 

скорочення певних товарів та скорочення робочого персоналу [42]. 

В таблиці 2.8 визначаємо фактори, які сприяють ринковому розвитку на 

підприємства. 

 

Таблиця 2.8– Фактори можливостей 

 

№ Фактор Зміст можливості Можлива реакція підприємства 

1 2 3 4 

1 

Відсутність вітчизняного 

виробництва на 

внутрішньому ринку 

Вільний ринок Можливість швидкого розвитку 

підприємства 

2 

Забезпечені всіма 

матеріалами для 

виробництва  

Швидкий збір 

металевої конструкції 

та компоновка 

Збільшення випуску металопродукції 

6 Падіння промисловості 

Падіння ВВП, зменшення 

попиту на ринках 

сировини 

Зменшити додану вартість на 

виробництво товарів 

7 Підземна корозія 

Реакція електрохімічного 

окислення металів від 

постійної взаємодії з 

вологою 

Потрібно уникнути рідини, яка 

тече по підземному 

трубопроводу опалення 
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Продовження таблиці 2.8– Фактори можливостей  

 

Аналіз таблиці 2.8 показав нам, що на внутрішньому ринку є можливість 

швидкого розвитку, також є можливість збільшити випуск постачання 

металопродукції. Використовується сучасне обладнання для виробництва 

металопродукції, розширення кордонів діяльності підприємства та збільшення 

певної кількості клієнтів. 

Тепер нам потрібно провести аналіз загальних рис конкуренції на ринку, що 

дізнатися перспективи підприємства ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд». В таблиці 

2.9 розглянемо ступеневий аналіз конкуренції на ринку [15]. 

 

Таблиця 2.9– Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

 

Особливості конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 

Влив на діяльність 

підприємства(можливі дії 

для підвищення 

конкурентоспроможності) 

1. Олігополістична 

конкуренція 

Галузь в основному є 

конкурентною та має певних 

лідерів на ринку 

Вихід на міжнародний рівень 

постачання продукції 

2. Національний рівень 

боротьби  конкуренції 

Конкуренція з різних країн 

світу 

Розвиток на українському 

ринку та вихід на світовий 

ринок 

3 

Нові технології по 

запровадженню 

виробництва продукції  

Покращення 

характеристик 

продукції, що 

використовуються на 

виробництві 

Використання сучасного обладнання 

для виробництва товару 

4 

Ріст економіки Збільшення 

промисловості, де 

використовують 

продукцію 

Розширення кордонів діяльності 

підприємства, збільшення певної 

кількості клієнтів 
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Продовження таблиці 2.9 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

 

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку в таблиці 2.9 показав, що не 

звертаючи уваги  на конкуренцію лідерів у запропонованому аналізі підприємства 

є можливість розвитку металопродукції на українському ринку та вихід на 

світовий ринок, вихід на міжнародний рівень постачання продукції. Можливість 

дій підприємства полягає в наступному: створення якісної та кращої продукції, 

створення відомих марок різних видів металевих товарів та зменшити вартість на 

них. 

Розглянемо в таблиці 2.10 детальний аналіз умов конкуренції в галузі 

підприємства. 

 

 

 

 

 

 

3. Внутрішньогалузева 

конкуренція 

Конкуренція між 

товаровиробниками різних 

галузь на ринку збуту 

Розробка металопродукції, яка 

має великий попит на ринку, 

застосування продукції в 

різних галузях промисловості  

4. Товаро-родова 

конкуренція 

Конкуренція між різними 

видами металевих товарів  

Створення якісної та кращої 

продукції, задоволення потреб 

споживача 

5. За характером 

конкурентних переваг: 

цінова та нецінова  

Маніпулювання цінами, 

прибувати на ринок 

металопродукцію високої 

якості 

Щоб продукція успішно 

вийшла на ринок, потрібно 

порівняти високу якість 

товару з порівняно низькою 

ціною  

6. Марочна інтенсивність Для споживачів важливе 

значення марка(сорт) 

металопродукції 

Створення відомих марок 

різних видів товарів  
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Таблиця 2.10– Аналіз конкуренції в галузі за М.Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 
Постачальники Клієнти 

Товари-

замінники 

1. АТ 

Українська 

горнометалу

ргічна 

кампанія 

2. ТОВ 

«Крафт» 

3. ТОВ 

«Сталєкс» 

Нові заводи 

Китаю, Індії, 

Латинської 

Америки, 

Південно-

Східній Азії 

– Значення 

розміру 

поставок для 

постачальник

-ів; 

– Зміни витрат 

постачальник 

по. 

– Ринки 

збуту; 

– Змінні 

витрати; 

– Прибув; 

– Контроль 

якості. 

 

 

– Кольорові 

метали; 

– Пластик, 

металоплас

тик; 

– Лояльність 

споживачів 

Висновки 

Конкурентна 

боротьба між 

прямими 

конкурентами є 

інтенсивною 

тому, що вони 

зосереджують 

увагу на тих 

самих товарах, 

що і ТОВ ПФ 

«Метал Холдінг 

Трейд», але на 

різному 

обладнанні. 

Є можливість 

виходу на 

ринок за 

допомогою 

гнучкості цін, 

залишається 

потенційна 

конкуренція 

серед 

існуючих 

підприємств. 

Зазвичай 

постачальники 

не диктують 

умови співпраці. 

Однак їм вигідно 

робити 

замовлення 

продукції у 

великому обсязі.  

Умови 

клієнтів 

залежать від 

ситуації 

тому,що вони 

постійно 

змінюються. 

Також 

важливу роль 

грає якість 

продукції та її 

ефективність. 

Деякі 

постачальники 

нехтують 

кольоровими, 

пластиковими та 

металопластико-

вими металами, 

але при 

успішному 

маркетинговому 

рівні, можна 

довести 

підприємству, 

що дані метали 

мають велику 

економічну 

перевагу та в 

подальшому 

будуть мати 

великий попит 

на ринку.  
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За результатами аналізу таблиці 2.10 можна зробити висновок, що дане 

Товариство з огляду на конкурентну ситуацію може існувати на ринку.  Також 

підприємство ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд » може бути 

конкурентоспроможнім так, як має сильні сторони. 

Головними тенденціями продажу металопрокату ТОВ ПФ «Метал Холдінг 

Трейд» є: 

– розвинення продажу металопродукції онлайн; 

– велика ймовірність закупляти продукцію у виробника; 

– покращення нецінових умов та поширення додаткових послуг 

споживачів; 

– послідовний підхід до метало споживання  покупців на малий та 

середній сегмент ринку; 

– певна частка імпортного товару на внутрішньому ринку. 

Основними  ринками збуту для ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» є Україна  ̶ 

31%, Середньоморський регіон  ̶ 20,7%, Південно- Східна Азія  ̶  10,5%, Ближній 

Схід  ̶  6,8%, СНД та країни Балтії   ̶  19,0%, ЄС  ̶  1,0%, Центральна Європа  ̶   5%, 

Латинська Америка  ̶  2,5% та Африка  ̶  2,7% [ 75]. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Основні ринку збуту 
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Отже, дізналися, що ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд»  співпрацює з 

українськими та зарубіжними металургійними і металопрокатними заводами, 

займає перше місця за об’ємами реалізації серед металургійних компаній та 

відкриття нових торгових точок на території України.  Товариство є головним 

постачальником матеріалів для  будівництва. Також дана продукція є експортом 

до країн ЄС. Головними імпортерами  сортового прокату металопродукції є  

Польща та Великобританія. Імпортерами листового прокату є Іспанія, Греція, 

Болгарія, Чехія, Португалія, Словаччина, Бельгія та Естонія.  Виявили, що ТОВ 

ПФ «Метал Холдінг Трейд» внаслідок пандемії зазнала певних коливань та змін 

на виробництво металопродукції. Почала скорочуватися сфера надання послуг, 

знизився попит на деякі  товари та послуги, зупинилася інфраструктура проектів, 

закриття кордонів, припинення будівництва в світі, попит на дану продукцію 

дуже скоротився. В наслідок цього, виявили негативні та позитивні фактори, що 

впливали на виробництво підприємства. Провели аналіз характеристика 

потенційних клієнтів підприємства в таблиці 2.6 та дізналися,  що цільовою 

аудиторією підприємства є сільське господарство, будівництво, 

машинобудування, нафтогазова промисловість та дорожньо-транспортний 

комплекс. Відмінністю у поведінці є те, що доставка продукції є якісною та 

надійною на території України та за її межами, має великий вибір асортиментної 

продукції та високий рівень обслуговування. Для всіх аудиторій важлива 

підтримку зв’язку 24/7 з постачальниками, надійність, впевненість, гарантійність 

та ефективність роботи. Також продукція повинна бути  якісною, надійною з 

обґрунтованою ціною, має збереженість, довговічність, раціональність.  

Також визначили фактори загроз та можливостей підприємства. До факторів 

загроз Товариства належать брак металопродукції, збій поставок продукції, 

економічна криза та падіння промисловості. До факторів можливостей належать: 

швидкий розвиток на внутрішньому ринку , можливість збільшити випуск 

постачання металопродукції. Також використовується сучасне обладнання для 

виробництва металопродукції, розширення кордонів діяльності підприємства та 

збільшення певної кількості клієнтів. Провівши ступеневий аналіз конкуренції на 
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ринку, можна сказати, що є можливість розвитку металопродукції на 

українському ринку та вихід на світовий ринок та на міжнародний рівень 

постачання продукції незважаючи на лідерів конкурентів. Аналіз конкуренції в 

галузі за М.Портером показав, що ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» може 

існувати на ринку, незважаючи на конкурентну ситуацію, також може бути 

конкурентоспроможнім тому, що має певні сильні сторони. Також визначили 

головні тенденції продажу продукції Товариства. Зазначили, що основними 

ринками збуту для ТОВ ПФ  «Метал Холдінг Трейд»  є Україна, 

Середньоморский регіон, Південно-Східна Азія, Ближній Схід, СНД, країни 

Балтії, ЄС, Центральна Європа, Латинська Америка та Африка. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАЗОВОГО ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ 

НА ТОВ ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» 

 

 

3.1. Розроблення оптимальної структури товарного асортименту на 

підприємстві 

 

На сьогоднішній день оптимальна структура товарного асортименту займає 

не останнє місце на підприємстві. Завдяки структурі асортименту споживач, може 

обирати товар із пропонованого товарного асортименту продукції, яка б його 

могла задовольнити. Організовані закупівлі також, дають можливість сформувати 

оптимальну структуру асортименту для постачання покупцям, вона забезпечує 

ефективну роботу торгівлі. Оптимальна структура товарного асортименту має 

забезпечувати максимальну рентабельність та стабільність підприємства [39]. 

 В кожному підприємстві діє свій підхід до формування асортименту. Для 

того, щоб формування товарного асортименту набуло ефективності, необхідно 

скласти стратегічний план. Формування товарної стратегії є доволі складним 

процесом, що потребує високої кваліфікації виконавців даної стратегії. Дана 

стратегія заснована на  прогнозі  окремих умов діяльності підприємства. У першу 

чергу, вона ґрунтується на кон’юктуру  споживчого ринку, а потім на його 

сегмент ринку[26]. Складністю стратегії заключається в тому, що на формування 

товарного асортименту витрачається дуже багато часу на його пошук та 

альтернативні варіанти стратегічних управлінських рішень, які відповідають місії 

та задачам розвитку  торгівельного підприємства ТОВ ПФ «Метал Холдінг 

Трейд». Тобто стратегія підприємства  є незмінною, але потребує певної поправки 

в умовах зовнішнього середовища та нових можливостей розвитку ТОВ ПФ 

«Метал Холдінг Трейд». 

Товариство має  стратегічні цілі, яким вони віддають певну перевагу: 

– збільшення обсягу товарного виробництва; 
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– модернізація процесу виробництва товарної продукції; 

– засвоєння нових видів номенклатури товарного виробництва; 

– поліпшення цільових показників товарної продукції; 

– управління системою менеджменту; 

– управляння персоналом; 

– неможливе допущення виробничого травматизму з тяжкими наслідками 

на підприємстві; 

– вдосконалення екологічного стану житлових районів, які розташованих 

поблизу підприємства [47]. 

Зазначимо, що вагомим принципом формування товарного асортименту 

продукції ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» має забезпечувати його ширину та 

глибину, ще одним немало важливим принципом є стійкість асортименту. 

Стійкий товарний асортимент продукції зумовлює до скорочення витрат часу 

споживачів на пошук продукції, що позволяє стандартизувати всі визначальні 

торговельні та технологічні процеси і операції, що реалізує мінімальні витрати 

матеріальних, фінансових та трудових ресурсів [53]. 

Важливо розширювати товарний асортимент продукції ТОВ ПФ «Метал 

Холдінг Трейл», тому що чим ширший асортимент продукції, тим більшу 

кількість постачальників можна задовольнити. Є декілька причин для збільшення 

широкого товарного асортименту на підприємстві: 

– мають великий попит на різні види металопрокату; 

– метал є переважно основною сировиною для більшості великих 

галузей та сфер діяльності; 

– мають високий поріг споживання металопрокату. 

При формуванні товарного асортименту продукції потрібно застосовувати 

принцип раціональності та рентабельності. Даний підхід позволить ТОВ ПФ 

«Метал Холдінг Трейд» отримувати прибуток запланованій величині, яка 

встановлюється перевищеним доходів від продажу продукції на його 

виробництво, податкове забезпечення та реалізацію [60].  
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Товарний асортимент металопродукції на підприємстві ТОВ ПФ «Метал 

Холдінг Трейд» класифікують за різними критеріями, але є основний груповий 

підрозділ, який виділяє декілька основних категорій металопрокату: 

– листовий металопрокат; 

– сортовий металопрокат; 

– фасований металопрокат; 

– трубний металопрокат. 

Бачимо, що всі ці чотири групи, включають в себе усі види товарів, які 

користуються популярністю та потрібністю металопрокату по всій території 

України.  Дана продукція кольорового та чорного металу, вироблена у формі 

труб, арматури, катанки, дроту, гарячекатаних та холоднокатаних листів, балок, 

кутиків, швелерів, кола та інші, вона надає можливість купити усі види продукції, 

які необхідні для виробництва. Також дуже рідко бачимо, що  споживач закупляє 

для виробництва або будівництва лише один вид металопродукції. У іншому 

випадку потрібно закупляти товари в оптовій кількості. Тому що, наприклад, для 

будівництва необхідний метал, щоб спочатку утворити конструкцію, потім 

зміцнити її фундамент, покрівлі і так далі [37].  

Структура та динаміка товарного асортименту металопродукції є важливим 

індикатором на внутрішньому ринку по метало споживанню. В Україні галузева 

структура металопрокату є не диверсифікованою, тобто кожна галузь  займає 

певний відсоток у споживанні. Більшу части металу займає будівництво  ̶  68%, 

стан машино будівництва погіршився, тому воно займає 23%, транспорт, 

нафтогазова промисловість та харчова промисловість займають лише 2%, а вся 

інша продукція – 4% [67]. На рисунку 2.3 бачимо  кругову діаграму на, якій  

зображено структуру споживання металопродукції в різних галузях.  
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Рисунок 3.1  ̶  Структура споживання в галузях 

На будівництві більшою популярність користується декілька видів 

металопродукції: арматура, швелер, кутик металевий, труба профільна та прокат 

оцинкований [70].  В таблиці 3.1 перерахуємо види металопродукції, їх широко 

вживані розміри та основні сфери їх призначення. 

Таблиця 3.1  ̶  Перелік металу, розміри та призначення на будівництві 

№ Товарна група 
Типові 

розміри 
Сфера їх призначення 

1 2 3 4 

1 Арматура 

8 Зварні каркаси, залізобетонні вироби 

10 
Зварні каркаси, залізобетонні вироби та закладні 

вироби для доріг 

12 
Монолітні будівлі, залізобетонні вироби та армуючі 

сітки 

14 
Монолітно-каркасне будівництво, зведення мостів, 

будівництво доріг 

16 Високонавантажені залізобетонні конструкції 
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Продовження таблиці 3.1– Перелік металу, розміри та призначення на 

будівництві 

2 Швелер 

10 

Армування будівельних конструкцій, 

машинобудування, верстатобудування та внутрішнє 

оздоблення 

12 
Армування будівельних конструкцій та їх несучої 

здатності 

14 Будівництво,машинобудування та вагонобудування 

16 
Спорудження мостів,вагонобудування та 

суднобудування 

20 Кранобудування, спорудження мостів та високі будівлі 

3 
Кутик 

металевий 

25×25 Металоконструкції, кріпильні системи 

40×40 
Невеликі архітектурні форми, металоконструкції, 

кріпильні системи, шафи та стелажі 

50×50 
Будівельні конструкції, машинобудування та 

металоконструкція 

75×75 Високонавантажені металоконструкції 

100×100 Високонавантажені будівельні конструкції 

4 
Труба 

профільна 

20×20 Огородження, легкі каркасні конструкції 

40×40 
Огороджувальні елементи, машинобудування та 

будівельні металоконструкції 

40×40 Покрівельні системи, будівельні металоконструкції 

60×60 
Інженерні конструкції, каркасні металоконструкції, 

короб для кабелів 

100×100 Будівельні та інші металоконструкції 

5 
Прокат 

оцинкований 

0,55 

Побутова техніка, товари побутового призначення, 

внутрішня та зовнішня обробка споруд та покривні 

матеріали 

0,7 
Внутрішня та зовнішня обробка споруд, покривні та 

огороджувальні матеріали 

0,8 
Дорожні знаки, внутрішня та зовнішня обробка споруд, 

огороджувальні та покривні матеріали 

1 
Покривні та огороджувальні матеріали, резервуари та 

дорожні знаки 
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Також можемо зобразити  структуру та динаміку продажів металопродукції 

на будівництві за 2018-2019 роки. В ній переважають такі види продукції:  

гарячекатаний тонкий лист, арматура,  електрозварні труби, оцинкований прокат  

та сортовий прокат, катанка, лист товстий і холоднокатаний рулон.  

Таблиця 3.2   ̶   Структура та динаміка продажів металопродукції за 2018-2019 

роки 

№ Товарна група 
Одиниці 

виміру 

Рік 

2018 рік 
Темп 

приросту,% 
2019 рік 

Темп 

приросту,% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лист товстий тис.тонн 134,0 17,5 165,2 20,1 

2 
Електрозварні 

труби 
тис.тонн 109,3 14,3 129,0 15,7 

3 
Гарячекатаний 

тонкий лист 
тис.тонн 132,1 17,2 112,8 13,7 

4 Арматура тис.тонн 102,3 13,3 110,3 13,4 

5 Сортовий прокат тис.тонн 102,4 13,4 96,1 11,7 

6 
Оцинкований 

прокат 
тис.тонн 89,8 11,7 95,1 11,6 

7 Катанка тис.тонн 59,7 7,8 79,8 9,7 

8 
Холоднокатаний 

рулон 
тис.тонн 36,9 4,8 34,4 4,2 

 Всього  766,3 100 822,7 100 

 

В даній таблиці 3.2 показано, як змінювалась динаміка продажу 

металопродукції з 2018 року по 2019 рік. Однак 2019 рік був більш вдаліший на 

продаж товарного асортименту металопродукції. 

Враховувати, що ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» має сильні позиції на 

внутрішньому ринку продажу металопродукції оптом і роздріб, говорить нам про 

те що, структура підприємства продукції може показати, які основні види товарів 

споживають по регіонам країни. Обсяг, характер та структура споживання 

продукції по регіонам країни  відрізняються. Металопродукція корелюється з 

різними факторами: географічне положення, рівень доходів населення, стійка 
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економічна модель та незвичайні локальні процеси будівництва.  Всього в Україні 

чотири макрорегіони, де споживають дану продукцію:    

– Центральний регіон; 

– Західний регіон; 

– Східний регіон; 

– Південний регіон. 

 Розглянемо детальніше продукцію, яку дуже часто споживають  у  кожному 

регіоні країни. Центральний макрорегіон це   ̶  Київська, Житомирська, 

Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Вінницька та Сумська області. В цих 

регіонах використовують таку продукцію найчастіші: арматура, гарячекатаний 

лист, сортовий та оцинкований прокат, електрозварні труби. Центральний регіон 

займає 28,4 %  металопродукції. Західний макрорегіон це   ̶   Закарпатська, 

Львівська, Чернівецька,  Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська,  

Рівненська та Волинська  області. Застосовують таку металопродукцію як, 

катанка, електрозварні труби, арматура, лист товстий та гарячекатаний лист. 

Даний регіон займає 9,8% цієї продукції. Східний макрорегіон  ̶  Донецька, 

Харківська, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області. 

В цьому регіоні курсує така продукція: оцинкований та сортовий прокат, 

гарячекатаний та товстий лист, катанка. Регіон займає 53,9% металевої продукції. 

Південний макрорегіон   ̶   Херсонська, Миколаївська та Одеська області. В 

даному регіоні використовують: арматура, сортовий прокат,  електрозварні труби, 

гарячекатаний та товстий лист. Металева продукція займає 7,8% [72].   

Так як, підприємство ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» належить до 

центрального макрорегіону, можемо  спокійно розглянути динаміку продажів 

першорядної металопродукції за 2018-2019 роки. 
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Таблиця 3.3   ̶ Динаміка продажу центрального макрорегіону металопродукції 

за 2018-2019 роки 

№ Товарна група 
Одиниці 

виміру 

Рік 
Темп 

приросту,% 

Темп 

приросту,% 

Відхилення 

2019/2018 

рік,% 
2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Арматура тис.тонн 59,6 50,7 24,8 21,7 -14,9 

2 
Електрозварні 

труби 
тис.тонн 41,6 48,0 17,3 20,5 15,4 

3 
Гарячекатаний 

лист 
тис.тонн 40,4 33,6 16,8 14,4 -16,9 

4 
Оцинкований 

прокат 
тис.тонн 31,7 33,1 13,2 14,1 4,3 

5 
Сортовий 

прокат 
тис.тонн 20,9 22,4 8,7 9,6 7,1 

6 Лист товстий тис.тонн 16,7 19,5 7,0 8,3 16,5 

7 
Холоднокатаний 

рулон 
тис.тонн 17,0 14,3 7,1 6,1 -15,4 

8 Катанка тис.тонн 12,3 12,2 5,1 5,2 -0,4 

 Всього  240,2 233,9 100 100 -2,6 

 

Зображенні дані в таблиці 3.3 показують, що обсяг споживання на арматуру 

скоротився  на 14,9%. Однак бачимо обсяг споживання електрозварювальних труб 

зросло на 15,4%. Споживання металопродукції холоднокатаного рулону, 

гарячекатаного листа та катанки зменшилось на 15,4% , 16,9% та 0,4%. Однак 

спостерігаємо зростання сортового, оцинкованого прокату та лист товстий  на 

7,1%, 4,3% та 16,5%. 

На вартість товарного асортименту металопродукції впливають багато 

факторів: 

– кон’юктура ринку( її найближчих країн); 

– динаміка курсу гривні; 

– цінові тенденції на світовому ринку; 

– витрати на доставку. 
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Вирішальною з цих факторів є ціна на світовому ринку тому,що коли вона 

знижується, також її внутрішня ціна знижується. У  2019 році знизилася основна 

металопродукція на 19-28% [61]. 

Завдяки методу ABC аналізу, можна проаналізувати товарний асортимент 

Товариства та дізнатися, на яку металопродукцію був великий попит і 

розрахувати внесок кожної товарної групи в товарообіг та прибуток підприємства. 

Для цього ми виділяємо наступний товарний асортимент металопрокату, 

користується великим попитом на ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» :  

– швеллер гнутий та гарячекатаний; 

– трубний прокат; 

– кутик гарячекатаний та гнутий; 

– балка двотаврова, шестигранник; 

– дріт, катанка; 

– смуга, круг; 

– сортовий та оцинкований прокат; 

– гарячекатаний лист [64]. 

На першому епаті, нам потрібно визначити частку кожної товарної групи в 

обороті підприємства  та розмістити  їх в порядку зменшення та розрахувати в 

часку обсязі товарообігу накопичувальним підсумком і визначити групи А, В та С 

таблиця 3.4. 

 

Таблиця 3.4   ̶ Аналіз товарного асортименту ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» 

за внеском товарних груп в товарообіг за 2020 рік. 

№ Товарна група 
Одиниці 

виміру 

Оборот по групі 

за рік 

Частка в 

товарообігу, 

% 

Частка в 

товарообігу %, 

накопичувальним 

підсумком 

Група 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Труба кругла тис.грн. 1644,94 11,50 11,50 

А 
2 

Балка 

двотаврова  
тис.грн. 1393,44 11,15 22,65 
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Продовження таблиці 3.4 – Аналіз товарного асортименту ТОВ ПФ «Метал 

Холдінг Трейд» за внеском товарних груп в товарообіг за 2020 рік. 

 

Як нам показують, дані таблиці 3.4 підприємства до групи А  ̶  відносять 

товари, які дуже важливі та досягають 70% результату продукції. Бачимо, що до 

групи А належать труба кругла, балка двотаврова, кутик, гарячекатаний лист та 

сортовий прокат,  які  за рік обороту приносять 6908,78 тис.грн. Ці товари, завжди 

повинні бути у наявності на складах, базах та магазинах, але навсяк випадок 

потрібно перестрахуватися та зробити певну кількусть запасу певної продукції. 

Також вона портребувє детального планування, постійного контролю та обліку. 

До групи B належать товари середньої вартості, вони приносять 20% 

результату продажу продукції. До неї відносяться такі товари: швелер, арматура 

та катанка, вони демонструють помірний обсяг продажу продукції, який 

становить 2886,77 тис.грн. та доповнюють товарний асортимент Товариства, який 

позволяє приманювати нових покупців. Також за цією групою товарів постійно 

потрібен контроль та постійний обіг. 

До групи C відносять товари найменшої важливості, дані товари приносять 

підприємству 10% продажу продукції. До цієї групи належать круг, дріт та 

шестигранник, вони мають незначні обсяги продажу та становить 2188,67 тис.грн. 

3 Кутик тис.грн 1364,84 10,80 33,45 

А 4 
Гарячекатаний 

лист 
тис.грн 1289,65 10,31 43,76 

5 Сортовий прока тис.грн 1215,91 9,70 53,46 

6 Швелер тис.грн. 1061,62 9,23 62,78 

В 7 Арматура тис.грн. 938,68 8,45 71,23 

8 Катанка тис.грн 886,47 8,12 79,35 

9 Круг тис.грн. 758,48 7,65 87 

С 10 Дріт тис.грн. 737,04 6,94 93,94 

11 Шестигранник тис.грн 693,15 6,12 100 

 Всього тис.грн. 11988,92 100   
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За даною таблицею, можемо зробити гістограму товарообігу товарних груп  за 

2020 рік. 

 

 

Рисунок 3.2   ̶  Товарообіг товарних груп за 2020 рік. 

На другому етапі, робимо аналітичну таблицю, як на першому, тільки  

визначаємо товарообіг товарних груп в частку прибутку та частку в прибутку 

накопичувальним підсумком. В таблиці 3.5 впроведено аналіз товарного 

асортименту в прибуток за 2020 рік. 

Таблиця 3.5  ̶   Аналіз товарного асортименту ТОВ ПФ «Метал Холдінг 

Трейд» за внеском товарних груп в прибуток за 2020 рік. 

№ 
Товарна 

група 
Одиниці виміру 

Прибуток 

по групі за 

рік 

Частка в 

прибутку, 

% 

Частка в  

прибутку, %  з 

накопичувальним 

підсумком 

Група 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Труба 

кругла 
тис.грн. 2056,17 11,50 11,50 

А 

2 
Балка 

двотаврова 
тис.грн. 1741,8 11,15 22,65 
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Продовження таблиці 3.5– Аналіз товарного асортименту ТОВ ПФ «Метал 

Холдінг Трейд» за внеском товарних груп в прибуток за 2020 рік. 

 

Отже, дана таблиця 3.5 аналізу товарного ассортименту  показує нам , що до 

групи А належать товари, які дуже важливі та приносять 70%  результатів  від 

продажу продукції. До цієї групи відносять труба кругла, балка двотаврова, кутик, 

гарячекатаний лист та сортовий прокат. За рік дана продукція приносить 8542,7 

тис.грн.  

Група В   ̶   це товари, середньої вартості, вони приносять 20% результату 

даної продукції. До групи належать швеллер, арматура та катанка, вони також 

демонструють помірний обсяг продажу, який становить 4051,17 тис.грн.  

Група С займає менш важливе місце серед товарного асортименту 

підприємства, та їх продаж продукції приносить 10%. До неї належать круг, дріт 

та шестигранник, які займають незначні обсяги та становить 3070,1 тис.грн. 

 

 

 

 

3 Кутик тис.грн. 1673,72 10,50 33,15 

А 
4 

Гарячекатаний 

лист 
тис.грн 1570,40 10,30 43,45 

5 
Сортовий 

прокат 
тис.грн 1500,61 9,61 53,06 

6 Швелер тис.грн. 1432,79 9,23 62,29 

В 7 Арматура тис.грн. 1369,23 8,6 70,89 

8 Катанка тис.грн 1249,15 8,1 78,99 

9 Круг тис.грн. 1158,28 7,61 86,6 

С 10 Дріт тис.грн. 996,98 6,90 93,5 

11 Шестигранник тис.грн 914,84 6,51 100 

 Всього тис.грн. 15663,97 100   
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За даними показниками аналізу товарного асортименту ТОВ ПФ «Метал 

Холдінг Трейд» за внеском товарних груп в прибуток, можна  створити діаграму 

за 2020 рік. 

 

Рисунок 3.3  ̶   Товарообіг товарів в прибуток за 2020 рік. 

Аналіз даних таблиць показав, що найбільшу частку в товарообігу та 

прибутку ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» займають такі продукції, як: труба 

кругла, балка двотаврова, кутик, гарячекатаний лист та сортовий прокат. Вони 

користуються великим попитом в обсязі продажу на території України, так і за її 

межами. 

Отже, оптимальна структура товарного асортименту продукції займає не 

останнє місце на підприємстві, завдяки ній споживач може обирати продукцію, 

яка його задовольнить. Оптимальна структура забезпечує максимальну 

рентабельність та стабільність підприємства. На ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» 

складають стратегічний план, завдяки ньому формування товарного асортименту 

продукції набуває ефективності. Перш за все, стратегічний план ґрунтується на 

кон’юктуру споживчого ринку, а потім на сегмент. Складність стратегії полягає в 

тому, що формування товарного асортименту займає багато часу на його пошук та 

альтернативних варіантів стратегічних управлінських рішень, які повинні 
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відповідати місії та задачам розвитку підприємства ТОВ ПФ «Метал Холдінг 

Трейд». Дане Товариство віддає певну перевагу деяким стратегічним цілям: 

збільшення обсягу товарного виробництва продукції, модернізація процесу 

продукції, вивчення нових видів номенклатури товарної продукції, управління 

персоналом, удосконалення цільових показників товару, неможливе допущення 

виробничого травматизму, управління системою менеджменту.  

Також формування товарного асортименту металопродукції ТОВ ПФ 

«Метал Холдінг Трейд» залежить від його ширини та глибини. Ще одним із 

важливіших принципів є стійкість товарного асортименту продукції. Вона 

спричиняє скорочення витрат часу на споживачів для пошуку продукції. 

Визначили, що важливо розширяти товарний асортимент продукції ТОВ ПФ 

«Метал Холдінг Трейд», чим більший асортимент металопродукції, тим більшу 

кількість постачальників зможемо задовольнити. Дізналися, що кожна  галузь 

займає певний відсоток металопрокатної продукції. Було детально розглянуто  

розміри та основні призначення металопродукції, яка користується великим 

попитом на ринку. В таблиці 3.2 було розглянуто структуру та динаміку продажу 

металопродукції за 2018-2019 роки. Визначили, що металопродукція корелюється 

завдяки різним факторам: географічне положення, рівень доходів 

населення,стійка економічна модель та незвичайні локальні процеси будівництва. 

Потім було виявлено чотири макрорегіони металопродукції та кожний із регіонів 

було детально розглянуто. ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» належить до 

центрального макрорегіону та в таблиці 3.3 розглянуто динаміку продажу 

першочергового товарного асортименту металопродукції центрального регіону. 

Виявлено фактори, які впливають на ціну продукції: кон’юктура ринку( її 

найближчих країн), динаміка курсу гривні, цінові тенденції на світовому ринку, 

витрати на доставку. 

Визначили причини для широко збільшення асортименту продукції: 

великий попит на різні продукції металу, високий рівень споживання 

металопрокату, метал основна сировина для галузей та сфер діяльності. 

Однозначно на підприємстві потрібно використовувати принцип рентабельності 

та раціональності. Цей підхід дозволить ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» 
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отримувати прибуток запланованій величині. Завдяки ABC аналізу, 

проаналізували товарну продукцію, яка користується великим попитом на  

Товаристві. Також розрахували внесок кожної продукції в товарообігу та 

прибуток підприємства ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд». Аналіз товарного 

асортименту продукції в товарообігу показав, що  до групи А віднесли товари, які 

приносили найбільший оборот від  продажу за 2020 рік він становить 4049,7 

тис.грн. На рисунку 3.2 зображена гістограма частки в товарообігу за 2020 рік 

Однак аналіз товарного асортименту металопродукції  за 2020 рік в прибуток 

приносить 8542,7 тис.грн. На рисунку 3.3 відобразили гістограму частку в 

прибуток за 2020 рік. Даний аналіз таблиці 3.4 і таблиці 3.5 показав, що 

найбільшу частку в товарообігу та прибутку Товариства займає така продукція, 

як: труба кругла, балка двотаврова, кутик, гарячекатаний лист та сортовий прокат. 

Вона користується великим попитов в обсязі, як  на території України, так і за її 

межами.  
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3.2. Формування комплексу управлінських рішень щодо вдосконалення 

базового товарного асортименту на підприємстві 

 

У вдосконалення товарного асортименту ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» 

вагомим є підвищення ефективність його товарної політики. На це впливає 

налагоджені ділових зв’язки з найкрупнішими споживачами металопродукції, які 

швидко та якісно зможуть допомогти вплинути на зміни потреб споживачів, якщо 

вони цього потребують. Також вони можуть запропонувати товари, які 

задовольняють потреби споживачів та приносять постійні збут даної 

металопродукції[56]. Для збільшення базового товарного асортименту  ТОВ ПФ 

«Метал Холдінг Трейд», можна дати декілька рекомендацій: 

– запровадити гнучку систему знижок; 

– знизити витрати на транспортування металопродукції; 

– підписання договорів з прямими зв'язками; 

– забезпечення рекламної діяльності Товариства. 

Найефективнішим способом підвищення товарної політики підприємства є 

зниження цін на запропоновану металопродукцію, розширення товарного 

асортименту, який користується великим попитом, і зменшення товарного 

продукту, яка не користується попитом. Важливим елементом підприємства для 

товаропостачання продукції є закупівля товару, який вони потім використовують 

для виробництва продукції на продаж. Закупівля товару гарантує стале 

надходження товарів в розширеному товарному асортименті. Для того, щоб 

закупити даний товар, необхідно знайти надійного постачальника і переконатися 

в його якості продукції [50]. Технологічні та організаційні роботи на сьогодні 

умовах ринкової економіки України зазнали радикальних змін, завдяки пандемії 

та економічній кризі. На допомогу фондовому розподілу товарів прийшов ринок 

вільних відносин, який не примушує вибирати партнерів, має надійні джерела 

закупівель, само регулює поставки товарів, зберігає свободу ціноутворення та 

може виступати в ролі постачальників та в ролі конкурентів.  Також на цьому 

ринку укладаються договори, контракти та угоди на поставку товарної продукції. 
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На підприємстві ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» особливу увагу 

приділяють  прямим договірним зв’язкам з виробниками даного товару. При 

наявності прямих договірних відносин в роздрібній торгівлі підприємство може 

збільшити свій дохід, ніж в оптовій торгівлі. Можливість прямих економічних 

відносин полягає в закупівлі товарів у виробників, які виготовляють продукцію за 

низькими цінами, які потім беруть участь в торгівельному обороті на ринку. 

Найбільш вигідною формою господарських прямих зв’язків є організація прямих 

договірних зв’язків в роздрібній торгівлі підприємства з виробничими 

постачальниками товарного асортименту [16]. 

Підприємство представляє споживачам великий вибір товарного 

асортименту продукції, це означає підвищення попиту та обсягу продажу. Але не 

весь асортимент користувався великим попитом. При проведені аналізу були 

виявлені металопродукції, які часто використовуються на ринку продажу це: 

труба кругла, кутик та балка двотаврова.   Для цієї товарної продукції потрібно 

розробити стратегію диверсифікацію, тобто урізноманітнити товарний 

асортимент даної продукції за результатом розширення їх глибини, широти  та 

насиченості [51]. Якщо відбудеться падіння попиту на цей вид продукції або він 

буде відсутній на виробництві, буде потрібен аналогічний товар, щоб споживач 

зміг його придбати. Щоб виявити незадовільний попит на товар, потрібно 

співпрацівникам зафіксовувати дані про продукцію, яку покупець питає або купує 

частіше. На ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» продукція швидко поширюється на 

ринку.  

Для стимулювання  потенційного споживача на торгівельному майданчику 

на  придбання продукції  можемо запропонувати ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» 

організацію мерчандайзингу. Мерчандайзинг це     ̶   сприятливий напрям  для 

бізнесу, орієнтується на побудову маркетингових комунікацій з метою 

збільшення збуту за допомогою залученням споживачів в місцях продажу[57].   

 Визначаємо цілі мерчандайзингу Товариства: 

1) забезпечення лояльності цільової аудиторії до металопродукції; 

2) стимулювання споживача на придбану продукцію; 

3) збільшення рівня продажів. 
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Слід визначити основні фактори, які впливають на розміщення товарної 

продукції на ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд»: 

– розміри та вага продукції; 

– частота придбання продукції певної групи; 

– видозміна різних представлених металопродукцій; 

– потреба в часі та просторій площі, для того щоб споживач міг 

роздивитися товар, який йому представили на складі або на полиці 

магазину.  

Ми можемо запропонувати способи поліпшення основного асортименту 

продукції ТОВ ПФ «Метал Холдинг Трейд»: 

– пропонуємо зробити опитування або анкету для населення, щоб 

дізнатися, які товари найчастіше споживаються, їх якість і 

обслуговування клієнтів; 

– потім складаємо список товарного асортименту; 

– при укладенні договору з постачальниками, повинна бути  однією з 

основних умов  більш точна інформація про товар (його кількості, 

різновиди, ціною, найменування та якості), який планується закупити для 

підприємства; 

– однозначно провести опитування населення для подальшого розвитку 

підприємства; 

– завжди знати інформацію про нових постачальників продукції; 

– постійно вести облік товарів, що не задовольняють та не відповідають 

попиту; 

– потреба в оновленні та удосконалення обладнання; 

– вивчати асортимент конкурентів, щоб вдосконалювати свій продукт і 

бути на крок попереду; 

– розширення складу приміщення; 

– збільшити кількість обладнання, для швидкого і ефективного 

виробництва; 

– запропонувати дисконтну карту постійним клієнтам; 

– покращити якість обслуговування клієнтів; 
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– пред'явити документ про гарантії на даний товар; 

– розміщення реклами на плакатах та постерах; 

– розміщення реклами компанії на листівках, флаєрах (дуже ефективний 

засіб реклами); 

– реклама підприємства на білборді; 

– реклама на просторах інтернету. 

Отже, в сучасних ринкових умов на підприємстві, основні дії комплексу 

управлінських рішень щодо вдосконалення базового товарного асортименту на 

підприємстві мають бути направлені на внутрішньогосподарське виробництво, 

розвиток ринкових відносин, ефективність господарювання, запровадження 

зростання оплати праці, розроблення нових потоків інформації, кваліфікований 

підбір кадрів для нових умов роботи. Вдосконалення товарного асортименту на  

ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» вагомим рішенням є підвищення ефективності 

його товарної політики. На це впливає налагодженні ділові зв’язки з 

найкрупнішими споживачами металопродукції, які швидко та якісно зможуть 

допомогти вплинути на зміни потреб споживачів, якщо вони цього потребують.    

Також вони можуть запропонувати товари, які задовольняють потреби споживачів 

та приносять постійний збут даної металопродукції. Для збільшення базового 

товарного асортименту ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд», можна дати декілька 

рекомендацій: запровадити гнучку систему знижок, знизити витрати на 

транспортування металопродукції, підписання договорів з прямими зв'язками, 

забезпечення рекламної діяльності Товариства. Найефективніший спосіб 

підвищення товарної політики підприємств – це зниження цін на запропоновану 

металопродукцію, розширення товарного асортименту, який користується 

великим попитом і зменшенням товарної продукції, яка не користується попитом. 

Важливим елементом на підприємстві для товаропостачання – це закупівля 

товару, який потім вони використовують для виробництва продукції на продаж. 
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3.3. Оцінка економічної доцільності впровадження запропонованого 

комплексу управлінських рішень щодо вдосконалення базового товарного 

асортименту на підприємстві 

 

У даному підпункті буде розглянуто оцінка економічної доцільності, щодо  

вдосконалення базового товарного асортименту на підприємстві. Для того, щоб 

підвищити рівень ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» товарного асортименту та 

його конкурентоспроможність, потрібно в першу чергу вплинути на процес 

відновлення його виробничої бази [76]. Виходячи із-за запропонованих рішень в 

попередньому підпункті для оцінки економічної доцільності, було обрано 

покращення умов трубо-прошивного стану, тобто заміна старого обладнання на 

нове та збільшення його швидкості. Як на мене, трубо-прошивний стан – це 

основна частина і будівництво на заводі (підприємстві), завдяки якому проходить 

повний процес всіх етапів обробки металопродукції, яка потім споживається на 

ринку. 

Для розрахунку оцінки економічної доцільності була обрана прошивку 

стану ТПА-220, в основі якої буде порівнюватися реверсивний тиристорний 

перетворювач КУВ АМ і комплексний тиристорний електропровід КТЕУ-4000 / 

930-12Т-УХЛ4. 

На даний час на трубопрокатному стані діє  реверсивний тиристор КУВ 

АМ, його дія полягає в підвищенні надійності електрообладнання і економічний 

ефект. Крім того, його обладнання має меншу вартість та надійно працює в 

експлуатації. Але з часом, певна частина обладнання потребує в замінити на нове, 

більш ефективне, для швидкого виробництва. В такому випадку, КУВ АМ 

потребує в заміні на комплексний тиристорний електропровід КТЕУ4000 / 930-

12Т-УХЛ4. Дане обладнання має певні переваги для підприємства ТОВ ПФ 

«Метал Холдинг Трейд»: 

– має високу надійність; 

– висока реакція системи на зовнішні дії або кількість операцій; 

– має малі габарити; 

– володіє високими технологічними рішеннями (якість, зручність); 

– можливе використання технологічних методів. 
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Також слід провести аналіз витрат на впровадження. До операційних витрат 

слід віднести: амортизаційні відрахування, витрати на ремонт. В таблиці 3.3 

наведені капітальні витрати на обладнання підприємства. 

 

Таблиця 3.3    ̶  Капітальні витрати КУВ АМ. 

 

 

 

 

 

 

 

В таблиці 3.4 маємо показники  вартості та витрати установки та її 

накладки. 

 

Таблиця 3.4    ̶   Вартість установки та накладки КУВ АМ. 

№ Назва Вартість, грн 

1 2 3 

1 Установлення КУВ АМ 5842 

2 
Установлення перетворювача для 

живлення цепку 
685 

3 Монтаж шаф з блоками 600 

4 Монтаж вимикачів 250 

5 
Встановлення згладжуючого 

реактору 
150 

6 Налагодження роботи 16105 

7 Усього 23632 

 

№ Назва Вартість, грн 

1 2 3 

1 Перетворювач КУВ АМ 74523 

2 
Перетворювач для 

живлення цепку 
946 

3 Шафа з блоками 15617 

4 Масляний вимикач 3422 

5 Згладжуючий реактор 21280 

6 Усього 115788 
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Завдяки даним таблицям, ми можемо розрахувати транспортні витрати, їх 

розмір становить 50% від вартості обладнання.  

1) Для розрахунку нам потрібно використати  таку формулу: 

                        Ктр1 = 0,5% × Кв,                                                 (3.1) 

де  Кв    ̶  загальна вартість каті пальних витрат. 

 

Ктр1  =  0,5 × 115788 =  5789,4 грн. 

 

2) Щоб дізнатися загальні капітальні витрати, необхідно застосувати дану 

формулу: 

 

 

                            КЗ = Кв1 + Кв2 + Ктр1,                                         (3.2) 

         де Кв1   ̶  загальна вартість капітальних витрат; 

         Кв2   ̶  загальна вартість установки та накладки; 

         Ктр1   ̶ транспортні витрати. 

 

КЗ = 115788 + 23632 + 5789,4 = 145209,4 грн. 

 

3) Розраховуємо амортизаційні відрахування за формулою, середньозважена 

норма річних амортизацій   ̶   0,1: 

 

                       

                              А1 = Кз × аР,                                                       (3.3) 
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де ар  ̶  середньозважена норма річних амортизацій. 

 

А1 = 145209,4 × 0,1 = 14520,94 грн. 

 

4) Для того, щоб дізнатися витрати на ремонт і утримання обладнання 

потрібна формула: 

 

                        Р1 = (ТƩ × ЗН × К) × R,                                           (3.4) 

 

де  ТƩ   ̶  трудомісткість ремонту нормах-годинах; 

Зн    ̶   годинна тарифна ставка 4 тарифного розряду робітників ремонтної 

бригади 14,6 грн;  

К   ̶    коефіцієнт, враховуючий премію, додаткову заробітну плату та 

відрахування; 

R   ̶  ремонтна складність електрообладнання, становить 20.  

 

P1 = (11,5 × 14,6 × 2,034) × 20 = 6830,172 грн. 

 

5) Так як, у нас відсутня трудомісткість, потрібна формула для її розрахунку: 

 

                             TƩ = Tmt + Tmcp,                                                  (3.5) 

 

де T1,T2   ̶ нормативна трудомісткість 1,5 та 7; 

mt  ̶   кількість поточних ремонтів на рік становить 3; 

mcp  ̶   кількість середніх ремонтів на рік становить 1. 

 

TƩ = 1,5 ×  3 + 7 × 1 = 11,5 люд/год 

 

6) Тепер нам потрібно дізнатися коефіцієнт премії, заробітної плати та 

відрахувань за формулою: 
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                    K = K1 × K2 × K3 ,                                                        (3.6) 

 

де K1    ̶ додаткова заробітна плата 30%; 

K2  ̶  місцевий коефііент 15%; 

K3  ̶   нарахування в позабюджетні фонди 36,1%. 

K = 1,3 × 1,15 × 1,361 = 2,034 грн 

 

7) Тепер може знайти сумарні операційні витрати за даною формулою: 

 

                      CƩ =  A1 + P1,                                                              (3.7) 

  

де  A1  ̶  амортизаційні відрахування; 

P1  ̶   витрати на ремонт і утримання обладнання. 

 

CƩ = 14520,94 + 6830,172 = 21351,112 грн. 

 

Завдяки вище перерахованим розрахункам, дізналися, що сума сумарних 

операційних витрат становить 21351,112 грн. 

Також, в таблиці 3.5 наведемо капітальні витрати на КТЕУ4000/930-12Т-

УХЛ4. Потім аналогічно розрахуємо за тими самими формулами, що і КУВ АМ. 

Таблиця 3.5    ̶  Капітальні витрати КТЕУ4000/930-12Т-1ХЛ4 

№ Назва Вартість, грн 

1 2 3 

1 
Комплекс тиристорних пристроїв з 

вбудованим збудником, шафами 
110857,5 

2 Ціна установки та накладки 1983 

3 Транспортні витрати 5542,8 
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8) Визначимо транспортні витрати за формулою 3.1: 

 

        Kтр2 = 0,5 × 110857,5 = 5542,8 грн.                                     (3.8) 

 

9) За формулою 3.2 знаходимо загальні капітальні витрати КТЕЙ4000/930-

12Т-1ХЛ4: 

 

         Kз2 = 110857,5 + 1983 + 5542,8 = 118383,3грн.                (3.9) 

 

10) Розрахуємо операційні витрати за  амортизаційним відрахуванням за 

формулою 3.3: 

 

          A2 = 118383,3 × 0,1 = 11838,33 грн.                                 (3.10)  

 

11) Визначаємо трудомісткість за допомогою формули 3.5: 

 

          TƩ = 1,5 × 2 + 7 × 1 = 10 люд/год                                            (3.11) 

 

12) Тепер можемо визначити витрати на ремонт та утримання їх 

обладнання за формулою 3.4: 

 

         P2 = (10 × 14,6 × 2,034) × 20 = 5939,28 грн.                     (3.12) 

 

13) В кінцевому результаті розраховуємо сумарні експлуатаційні витрати 

за допомогою формули 3.7: 

 

        CƩ = 11838,33 + 5939,28 = 17777,61 грн.                           (3.13) 

 

Виходячи з проведених розрахунків сумарних операційних витрат 

КТЕУ4000/930-12Т-УХЛ4 становить 17777,61 грн. 
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Сьогодні на підприємстві стан ТПА-220 виконує прошивку труб з потрібної 

марки 12Х18Н10Т, його продуктивність становить 125 м / год. Стан прошивки 

виконується за різною швидкістю, від неї залежить продуктивність стану. 

Порівняємо стан прошивки заготовки на швидкість номінального обертання та на 

20% вище номінального обертання, при його збільшенні швидкість якості, брак та 

витрати не знижуються. Підприємство збільшує швидкість за рахунок збільшення 

потужності стану. Закупівля цих труб здійснюється на зміцненій швидкості та стан 

їх продуктивності збільшується [34]. 

На підставі умов продуктивності тану та його процентного співвідношення, 

ми можемо визначити його продуктивність на номінальній швидкості. Відомо, що 

номінальна швидкість становить 125 м/год, а швидкість вище номінальної - 134 м/ 

год. Також нам відомо, що продуктивність стану підвищилась на 10%, а фактичний 

час роботи - 5567 годин. 

1) Щоб визначити річну продуктивність стану, необхідно застосувати дану 

формулу:  

 

                             Пr = П1 × Тф,                                                      (3.14) 

 

де  П1    ̶ прошивка номінальної швидкості; 

Тф   ̶  фактичний час роботи. 

 

Пr = 125 × 5567 = 696875 метрів 

 

2) Тепер знайдемо річну продуктивність стану на підвищеній швидкості, за 

допомогою формули: 

 

                                Пr = П2 × Тф,                                                   (3.15) 

 

де П2  ̶   прошивна вище номінальної швидкості; 

Тф  ̶  фактичний час роботи. 
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Пr = 134 × 5567 = 745978 метрів 

 

Отже, проаналізувавши економічну доцільність прошивки стану ТПА-220, 

де порівнювали реверсивний тиристорний перетворювач КУВ АМ та 

комплексний електропровід КТЕУ-4000/930-12Т-УХЛ4. Бачимо, що на  

реверсивний тиристорний перетворювач  КУВ АМ використовує багато коштів на 

його виробництво, також в роботі він вже не такий ефективний тому, що 

обладнання мало декілька ремонтних робіт і потребує в заміні на нове. Якщо КУВ 

АМ постійно ремонтувати  ̶ це необхідно зупиняти весь процес обробки 

продукції, такими темпами можна втратити продуктивність праці,  знизиться 

собівартість продукції, збільшиться відсоток неякісного товару, втрата постійних 

постачальників та споживачів на ринку. Показники витрат комплексного 

електропроводу КТЕУ-4000/930-12Т-УХЛ4 відрізняються від КУВ АМ, тому, що 

оновлене, сучасне обладнання гарантує ефективність в роботі, збільшення 

продуктивності праці, швидкість стану,обсягу виробництва. Також позитивно 

вплине на збільшення доходу виробництва та вплине на зменшення собівартості 

товару. Модернізація обладнання ефектно вплине на збільшення рентабельності 

виробництва.      
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» є дистриб’ютором головного підприємства 

ТОВ «Метінвест-СМЦ», який вважають найбільшим в Україні та одним із 

найбільших  в СНД виробників залізорудної сировини та сталі. Підприємство 

працює на ринку металопрокату більше 25 років. На сьогодні Товариство займає 

лідируючі позиції на ринку, має широкий спектр послуг, які пов’язані 

перепродажною підготовкою, реалізацією та доставкою метала. 

В теоретичній частині дипломної роботи  було розглянуто теоретичні 

основи формування товарного асортименту на підприємстві, а саме розкрито 

сутність та базові чинники товарного асортименту, яка відіграє значну роль у 

комерційній та маркетинговій діяльності підприємства. Маркетинговим є дія 

спрямована на забезпечення споживачів послугами та товарами, а комерційна 

досягає ефективну економічну діяльність на здійснення закупок і продукцію, тому 

головним напрямком діяльності є формування товарного асортименту. У 

товарному асортименті мають бути товари, які користуються значним попитом на 

ринку товарів, також  значною частиною товарного асортименту повинна бути 

номенклатура товару та його асортимент.  

Виявили методичний  інструментарій, який охоплює широкий спектр 

питань, стосовно асортиментної політики  і використовується в процесі 

формування всіх необхідних умов. Важливо звернути увагу, що кожне 

підприємство має унікальний  з точки зору засіб досягнення діяльності, а 

відповідно і коло проблем, які виникають у зв’язку формування асортиментної 

політики може бути різним і вимагати розробки та застосування специфічного 

методичного інструментарію, який буде відповідати проблемним зонам. 

Складність і багатогранність асортиментної політики підприємства роздрібної 

торгівлі зумовлює необхідність у вивченні питань оцінки її результативності з 

позицій системного,комплексного, динамічного та цільового підходів, врахування 

особливостей кожного з яких дозволить забезпечити отримання якісних і 

об’єктивних результатів. 
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Також визначили, що управління товарним асортиментом – це процес, який 

перетворює ринкову інформацію, її принципи на товарний асортимент та 

економічна ефективність, яка відповідає вимогам споживача. Було розглянуто 

напрями аналізу ефективності управління товарним асортиментом на підприємстві, 

визначено головну мету,проблеми, сутність і загальні цілі управління товарним 

асортиментом, а саме стратегічні, тактичні та оперативні. З’ясували основні 

підходи управління: логістичний, маркетинговий, фінансово-економічний, 

історичний,конкурентний та категорійний менеджмент, який набирає велику 

популярність серед вітчизняних підприємств .  Також дізналися, що головну роль в 

розвитку маркетингового управління відіграє соціально-економічна система, а 

головним підходом вважають стратегічний.  

В аналітичному розділі було розглянуто аналіз господарської діяльності 

підприємства, тобто з’ясували організаційно-правові та ринкові аспекти 

формування товарного асортименту ТОВ Полтавська філія «Метал Холдінг 

Трейд», також дізналися, які ціли використовують на підприємстві:  

– лідерство компанії в областях поставки та обслуговування металопрокату в 

Україні; 

– дотримуватися високих вимог обслуговування клієнтів; 

– завжди покращувати якість продукції та послуг, які надаються; 

– піддержувати та розкручувати  професійні навички співробітників; 

– відповідати заробленому іміджу надійної компанії з постачання 

металопрокату в Україні. 

Товариство дотримується певних цінностей, тиках як  чесність, інновації, 

повага, досконалість та стабільність. Мета даного підприємства відбувається в три 

види: торгівля, зовнішня торгівля та операції з нерухомим майном. ТОВ ПФ 

«Метал Холдінг Трейд»  пропонує широкий спектр асортименту товару – швелер 

гнутий та гарячекатаний,листовий та трубний прокат,кутик металевий 

гарячекатаний та гнутий, балка двотаврова, шестигранник,дріт, арматура сталева, 

катанка, смуга, круг сталевий та супутні товари. Також Товариство діє виключно 

на підставі Статуту, Конституції України, Закону України «Про господарські 

товариства», Цивільного Кодексу України. 
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В процесі економічно-фінансового аналізу діяльності підприємства  було 

проведено порівняння показників 2018, 2019 та 2020 років. В період з 2018-2020 

року, бачимо більш позитивну динаміку високих темнів, в порівнянні з періодом 

2019-2020 років. В свою чергу валовий прибуток коливався від 1,75% до 2,53%, а 

чистий прибуток зростав від 2,08% до 0,24%. Показники рентабельності за 2020-

2018 рік зросли на 9,82%, в порівняні з 2020-2019 років рентабельність власного 

капіталу виросла на 7,46%. Це свідчить, що на підприємстві збільшився темп 

ефективності на оборотні засоби, фондовіддачу працівників, стабільний прибуток. 

Ефективні ресурси оновлення систематизації основних засобів збільшилися у 

зв’язку зі зниженням коефіцієнтів обіговості запасів та активів, коефіцієнтів 

обіговості дебіторської заборгованості та фонду оплати праці. 

  Встановили, що підприємство має три структури управління – це 

організаційна структура, лінійно-функціональна структура та лінійно-

організаційна структура. Також дізналися, що підприємство має вертикально-

інтегровану модель бізнесу, на рисунку 2.1 більш детально розглянули структуру 

управління на підприємстві, виявили загальну динаміку ємності металопродукції, 

за допомогою таблиці 2.2 розробили кругову діаграму та дізналися, який відсоток 

обсягу  займає кожна продукція на ринку. Був проведений детальний  SWOT- 

аналіз та матриця SWOT- аналізу на  підприємстві ТОВ ПФ «Метал Холдінг 

Трейд», де розглянули можливості та загрози, сильні та слабкі сторони. Також 

проаналізували структуру конкурентів  на сильні та слабкі сторони. Дізналися, що 

ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» має стратегію інтенсивного росту, яка 

забезпечує стратегію на ринку, підвищення ринкової частки і мінімізація витрат. 

ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд»  співпрацює з українськими та зарубіжними 

металургійними і металопрокатними заводами, займає перше місця за об’ємами 

реалізації серед металургійних компаній та відкриття нових торгових точок на 

території України.  Товариство є головним постачальником матеріалів для  

будівництва. Також дана продукція є експортом до країн ЄС. Головними 

імпортерами  сортового прокату металопродукції є  Польща та Великобританія. 

Імпортерами листового прокату є Іспанія, Греція, Болгарія, Чехія, Португалія, 

Словаччина, Бельгія та Естонія.  Виявили, що ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» 
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внаслідок пандемії зазнала певних коливань та змін на виробництво 

металопродукції. Почала скорочуватися сфера надання послуг, знизився попит на 

деякі  товари та послуги, зупинилася інфраструктура проектів, закриття кордонів, 

припинення будівництва в світі, попит на дану продукцію дуже скоротився. В 

наслідок цього, виявили негативні та позитивні фактори, що впливали на 

виробництво підприємства. Також визначили головні тенденції продажу продукції 

Товариства. Дізналися, що кожна  галузь займає певний відсоток металопрокатної 

продукції. Проаналізували структуру та динаміку продажу металопродукції за 

2018-2019 роки. Визначили, що металопродукція корелюється завдяки різним 

факторам: географічне положення, рівень доходів населення,стійка економічна 

модель та незвичайні локальні процеси будівництва. Потім виявили чотири 

макрорегіони металопродукції та кожний із регіонів було детально розглянуто. 

ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» належить до центрального макрорегіону та в 

таблиці 2.8 розглянуто динаміку продажу першочергового товарного асортименту 

металопродукції центрального регіону. 

В заключній частині дипломної роботи були розглянуті шляхи щодо 

вдосконалення формування базового товарного асортименту на підприємстві ТОВ 

ПФ «Метал Холдінг Трейд», розглянута оптимальнау структура товарного 

асортименту продукції, яка займає не останнє місце на підприємстві, завдяки ній 

споживач може обирати продукцію, яка його задовольнить. Оптимальна 

структура забезпечує максимальну рентабельність та стабільність підприємства. 

На ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» складають стратегічний план, завдяки ньому 

формування товарного асортименту продукції набуває ефективності. Перш за все, 

стратегічний план ґрунтується на кон’юктуру споживчого ринку, а потім на 

сегмент. Складність стратегії полягає в тому, що формування товарного 

асортименту займає багато часу на його пошук та альтернативних варіантів 

стратегічних управлінських рішень, які повинні відповідати місії та задачам 

розвитку підприємства ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд». Дане Товариство віддає 

певну перевагу деяким стратегічним цілям: збільшення обсягу товарного 

виробництва продукції, модернізація процесу продукції, вивчення нових видів 

номенклатури товарної продукції, управління персоналом, удосконалення 
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цільових показників товару, неможливе допущення виробничого травматизму, 

управління системою менеджменту. Однозначно на підприємстві потрібно 

використовувати принцип рентабельності та раціональності. Цей підхід дозволить 

ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» отримувати прибуток запланованій величині.  

Також дізналися, що кожна  галузь займає певний відсоток металопрокатної 

продукції. Проаналізували структуру та динаміку продажу металопродукції за 

2018-2019 роки. Визначили, що металопродукція корелюється завдяки різним 

факторам: географічне положення, рівень доходів населення,стійка економічна 

модель та незвичайні локальні процеси будівництва. Потім виявили чотири 

макрорегіони металопродукції та кожний із регіонів було детально розглянуто. 

ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» належить до центрального макрорегіону та в 

таблиці 3.3 розглянуто динаміку продажу першочергового товарного асортименту 

металопродукції центрального регіону. Завдяки ABC аналізу, проаналізували 

товарну продукцію, яка користується великим попитом на  Товаристві. Також 

розрахували внесок кожної продукції в товарообігу та прибуток підприємства ТОВ 

ПФ «Метал Холдінг Трейд». Аналіз товарного асортименту продукції в 

товарообігу показав, що  до групи А віднесли товари, які приносили найбільший 

оборот від  продажу за 2020 рік він становить 6908,78  тис.грн. На рисунку 3.2 

зображена гістограма частки в товарообігу за 2020 рік Однак аналіз товарного 

асортименту металопродукції  за 2020 рік в прибуток приносить 8542,7 тис.грн. На 

рисунку 3.3 відобразили гістограму частку в прибуток за 2020 рік. Даний аналіз 

таблиці 3.4 і таблиці 3.5 показав, що найбільшу частку в товарообігу та прибутку 

Товариства займає така продукція, як: труба кругла, балка двотаврова, кутик, 

гарячекатаний лист та сортовий прокат. Вона користується великим попитов в 

обсязі, як  на території України, так і за її межами.  

В сучасних ринкових умов на підприємстві, основні дії комплексу 

управлінських рішень щодо вдосконалення базового товарного асортименту на 

підприємстві мають бути направлені на внутрішньогосподарське виробництво, 

розвиток ринкових відносин, ефективність господарювання, запровадження 

зростання оплати праці, розроблення нових потоків інформації, кваліфікований 

підбір кадрів для нових умов роботи. Вдосконалення товарного асортименту ТОВ 
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ПФ «Метал Холдінг Трейд» вагомим є підвищення ефективності його товарної 

політики. На це впливає налагодженні ділові зв’язки з найкрупнішими 

споживачами металопродукції, які швидко та якісно зможуть допомогти вплинути 

на зміни потреб споживачів, якщо вони цього потребують. Також вони можуть 

запропонувати товари, які задовольняють потреби споживачів та приносять 

постійний збут даної металопродукції. Для збільшення базового товарного 

асортименту ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд», можна дати декілька 

рекомендацій: запровадити гнучку систему знижок, знизити витрати на 

транспортування металопродукції, підписання договорів з прямими зв'язками, 

забезпечення рекламної діяльності Товариства. Найефективніший спосіб 

підвищення товарної політики підприємств – це зниження цін на запропоновану 

металопродукцію, розширення товарного асортименту, який користується 

великим попитом і зменшенням товарної продукції, яка не користується попитом. 

Важливим елементом на підприємстві для товаропостачання – це закупівля 

товару, який потім вони використовують для виробництва продукції на продаж.  

На підприємстві ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» особливу увагу 

приділяють прямим договірним зв’язкам з виробниками даного товару. При 

наявності прямих договірних зв’язків в роздрібній торгівлі підприємство може 

збільшити свій дохід, ніж в оптовій торгівлі. При проведені аналізу були виявлені 

металопродукції, які часто використовуються на ринку продажу це: труба кругла, 

кутик та балка двотаврова. Для цієї товарної продукції потрібно розробити 

стратегію диверсифікацію, тобто урізноманітнити товарний асортимент даної 

продукції за результатом розширення їх глибини, широти та насиченості. Якщо 

відбудеться падіння попиту на цей вид продукції або він буде відсутній на 

виробництві, буде потрібен аналогічний товар, щоб споживач зміг його придбати. 

Для стимулювання  потенційного споживача на торгівельному майданчику на  

придбання продукції  можемо запропонувати ТОВ ПФ «Метал Холдінг Трейд» 

організацію мерчандайзингу. Мерчандайзинг це – сприятливий напрям для 

бізнесу, орієнтується на побудову маркетингових комунікацій з метою 

збільшення збуту за допомогою залученням споживачів в місцях продажу. Також 
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було запропоновано перелік рекомендацій, стосовно щодо вдосконалення 

формування товарного асортименту на підприємстві.  

 Із-за пропонованих рішень щодо вдосконалення товарного асортименту, 

було вибрано модернізація обладнання, тобто проаналізувати економічну 

доцільність прошивки стану ТПА-220, де порівнювали реверсивний тиристорний 

перетворювач КУВ АМ та комплексний електропровід КТЕУ-4000/930-12Т-

УХЛ4. Бачимо, що на реверсивний тиристорний перетворювач КУВ АМ 

використовує багато коштів на його виробництво, також в роботі він вже не такий 

ефективний тому, що обладнання мало декілька ремонтних робіт і потребує в 

заміні на нове. Якщо КУВ АМ постійно ремонтувати – це необхідно зупиняти 

весь процес обробки продукції, такими темпами можна втратити продуктивність 

праці, знизиться собівартість продукції, збільшиться відсоток неякісного товару, 

втрата постійних постачальників та споживачів на ринку. Показники витрат 

комплексного електропроводу КТЕУ-4000/930-12Т-УХЛ4 відрізняються від КУВ 

АМ, тому, що оновлене, сучасне обладнання гарантує ефективність в роботі, 

збільшення продуктивності праці, швидкість стану,обсягу виробництва. Також 

позитивно вплине на збільшення доходу виробництва та вплине на зменшення 

собівартості товару. Модернізація обладнання ефективно вплине на збільшення 

рентабельності виробництва. 
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ГЛОСАРІЙ 

 

1.  Асортимент товару – це перелік різних видів товарів, які об’єднується  однією 

ознакою. 

2.  Асортиментна група – сукупність асортиментної позиції товарі. 

3.  Асортиментна концепція  – система управління розвитком та реалізації 

продукції. 

4.  Асортиментна політика – це діяльність, яка пов’язана з плануванням та 

здійсненням заходів та стратегій формування конкурентних переваг. 

5.  Вертикально-інтегрована модель 

6.  Глибина асортименту – це кількість різних видів товарів, моделей певного 

товарного асортименту. 

7.   Дистриб'ютор – фірма, що здійснює збут на основі оптових закупівель у 

великих промислових фірм-виробників і представляє їх на ринку. 

8.  Диференціація товару – процес виявлення різних та унікальних товарів від 

конкурентів. 

9.  Експорт – вивіз товарів і послуг із митної території за кордон. 

10.  Ємність ринку – обсяг реалізованого на конкретному ринку товару протягом 

певного періоду часу. 

11.  Зовнішня торгівля – це торгівля однієї країни з іншими, яка складається з 

вивозу експорту та вивозу імпорту. 

12.   Імпорт – це ввезення товарів та послуг із-зі кордону. 

13.   Інфраструктура ринку – це різні установи, підприємства, організації, що 

обслуговують різноманітні види ринків. 

14.   Коефіцієнт обіговості активів — фінансовий показник, що розраховується як 

відношення обороту компанії до середньорічної величини сумарних активів. 

15.   Комерційна діяльність –  це комплекс операцій товарів, що забезпечує 

купівлю-продаж та процес просування на товарів на ринковому просторі.  

16.   Кон’юктура  ринку – це співвідношення попиту і пропозиції на певні товари й 

послуги, рівня цін та обсяги продажу. 
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17.   Конкурентоспроможність підприємства –  відносна характеристика, що 

відображає зміни у розвитку фірми від розвитку конкурентних фірм за ступенем 

задоволення своїми товарами споживачів та ефективність виробничої 

діяльності.  

18.   Логістичний підхід – системний підхід, що досліджує соціально-економічні та 

людино-машинні системи.  

19.   Маркетингова діяльність – це підприємства на ринку, які передбачають 

врахування потреб у товарах та послугах, стану попиту, ситуації на ринку та 

потенційних вимог покупців. 

20.   Маркетинговий підхід – управління бізнесом, що дозволяє встановлювати 

потреби споживача, визначати способи задоволення потреб та згрупувати 

роботу підприємства, щоб більше задовольнити потреби споживача та 

сформувати результати господарської діяльності. 

21.   Мерчандайзинг – це сукупність заходів у торгівельній точці, метою якої слугує 

підвищення попиту на дану продукцію. 

22.   Метод ABC- аналіз – класифікація товарів підприємства в залежності від їх 

значущості. 

23.   Метод SWOT- аналіз – це форма стратегічного збалансування, яке не містить 

остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дозволяє 

встановлювати систему взаємозв’язків між внутрішньогосподарським 

потенціалом конкурентів підприємства та зовнішнім конкурентним 

середовищем. 

24.   Насиченість асортименту – збільшення різних видів товарів за рахунок нових 

моделей до наявності. 

25.   Оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у 

використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання 

протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

26.   Оборотність товару – це показник, який дозволяє дізнатися, наскільки швидко 

гроші, заплачені за товар, повернуться з прибутком. 

27.   Оптимальний асортимент – сукупність товарів, які максимально 

задовольняють потреби споживача, а для виробника – це набір товарів, 
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реалізація, якого позволяє підприємству досягти максимально ефективного 

функціонування. 

28.   Оптова торгівля – це економічний вид діяльності у сфері товарообігу, що 

охоплює купівлю-продаж товарів за договорами постачання партіями для 

подальшого їх продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю. 

29.  Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, 

здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) 

яких більше одного року, або одного оборотного періоду. 

30.   Планування асортименту – процес оновлення, вдосконалення структури 

товарного асортименту, спрямований на відбір продукції  для виробництва та 

оптимізує аспекти діяльності підприємства. 

31.   Попит – товар, який споживачі бажають та можуть придбати його, за різними 

цінами. 

32.   Процес планування – це визначення цілей організації та  прийняття рішень, 

щодо шляхів їх досягнення. 

33.   Прямі договірні зв’язки – це комерційні відносини між підприємствами-

виробниками товарі та послуг та їх споживачами. 

34.   Рентабельність –  це інтегральний показник прибутковості, яка відображає 

ефективність фінансової та господарської діяльності підприємства. 

35.   Рентабельність власного капіталу — фінансовий коефіцієнт, що характеризує 

ефективність використання власного капіталу. 

36.   Роздрібна торгівля – це економічний вид діяльності у сфері товарообігу, що 

охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачу та надання йому 

торговельних послуг. 

37.   Стандартизація товару – це врегулювання та впорядкування об’єктів 

стандартизації з метою узаконення й встановлення показників  норм якості та 

безпеки продукції. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
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38.   Стійкість асортименту –  показник, який характеризує коливання його повноти, 

широти та  можливість набору товарів задовольнити попит на одну і ту саму 

продукцію. 

39.   Стратегічний аналіз – це дослідження та конверсія бази даних, яка одержана 

внаслідок аналізу середовища, щоб потім розробити стратегію для 

підприємства. 

40.   Стратегічний підхід – це технологія управління процесом формування та 

розвитку при нестабільних умовах та сумнівних факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища.  

41.   Структура товарного асортименту – це співвідношення товарних груп, підгруп, 

різних видів, що входять до асортименту та товарообігу. 

42.   Товар – це будь-яка продукція у вигляді послуги, ідеї або фізичного об’єкту, де 

потім товар пропонується на ринку для продажу чи обміну. 

43.   Товарна група  – сукупність товарів, що об’єднують за однорідність сировини 

та матеріалу, способу виробництва, кодування товарів та призначення. 

44.   Товарна номенклатура – це перелік усіх асортиментних груп товарів і товарних 

одиниць, що пропонуються виробником для реалізації. 

45.   Товарна політика – комплекс заходів, які спрямовані на коригування 

виробництва, задоволення потреб та підвищення конкурентоспроможності 

продукції, оптимізація асортименту. 

46.   Товарний асортимент – це сукупність асортиментних груп, які тісно пов’язані 

між собою за схожістю принципів функціонування, продажем один і тим самим 

споживачам, реалізація через канал збуту. 

47.   Товаропостачання – комплекс технологічних та комерційних операцій, які 

спрямовані на спростування товарів до роздрібної торгівельної мережі. 

48.   Торгівля – вид підприємницької діяльності,яка пов’язана з купівлею-продажем, 

обмін товарами, послугами, цінностями та грошима. 

49.   Управління товарним асортиментом – це процес, який перетворює ринкову 

інформацію, її принципи на товарний асортимент та економічну ефективність, 

яка відповідає вимогам споживача. 
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50.   Фондовіддача –  це відношення вартості випущеної продукції у вартісному 

виразі до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Вона виражає 

ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється 

готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. 

51.   Формування асортименту – процес добору груп, видів, сортів та різновидів 

товару, відповідно з попитом споживачів, яким задоволені.   

52.   Широта асортименту – різновидність продукції в асортименті або 

асортиментних груп. 
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ДОДАТОК А.  

Фінансова звітність та примітки до фінансової звітності за 2018 рік 

 

 

 

Актив Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

1000 

25,1 30,1 

Нематеріальні активи 
  

    первісна вартість  1001 25,1 39,8 

    накопичена амортизація  1002   9,7 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 185,6 234,4 

Основні засоби 1010 6042,7 5916,1 

    первісна вартість  1011 10757,7 10995,5 

    знос  1012 4715,1 5079,4 

Інвестиційна нерухомість 1015     

Довгострокові біологічні активи 1020     

Довгострокові фінансові інвестиції: 

1030 

0,2 0,2 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств   

інші фінансові інвестиції  1035     

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040     

Відстрочені податкові активи  1045     

Інші необоротні активи  1090 18,9   

Усього за розділом I  1095 6272,5 6180,8 

 

 

Додаток 1А

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство

Територія

Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників¹

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн. 

за ЄДРПОУ

К О Д И

41670342
01

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІН ТРЕЙД"

Адреса, телефон

за КОАТУУ

за КОПФГ
за КВЕД

36007, Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 51-А

оптова торгівля

на 

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

рік 2 018р.
   Баланс (Звіт про фінансовий стан)
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)

)

Керівник

Головний бухгалтер

196,9 396,3

Інші оборотні активи 1190 44,1

18,8

Витрати майбутніх періодів 1170 17,3

0,5 1,11155Інша поточна дебіторська заборгованість 

141,1 159,5

2296,9 1880,6

2694,8 3117,3

Гроші та їх еквіваленти 1165

    з бюджетом 1135

Поточні фінансові інвестиції 1160

II. Оборотні активи 

Запаси

Поточні біологічні активи 1110

1130

1400 35,5

1 2 3

Пасив Код 

рядка

На початок 

звітного періоду

Зареєстрований (пайовий) капітал 

I. Власний капітал 

( ) (

48,0

35,5

( ) (

3029,1

42,7

2315,8

42,7

11,8

Довгострокові кредити банків 1510

1600 393,2 501,5

8192,4

85,5

8120,8

10586,4 11228,1

4

11658,6 12968,9

370,0

133,9

54,747,5

Усього за розділом IІІ 1695

Баланс 1900

86,7 120,2

1665

Поточні забезпечення 1660

Інші поточні зобов’язання 1690 78,8 140,7

1740,8

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700

1072,2

    розрахунками з бюджетом 1620

Поточна кредиторська заборгованість за:

    довгостроковими зобов’язаннями 

    товари, роботи, послуги 1615

1610

371,8

Доходи майбутніх періодів

    у тому числі з податку на прибуток 1621

    розрахунками зі страхування 1625

    розрахунками з оплати праці 1630

306,8

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

Інші довгострокові зобов’язання 1515

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

1500

Довгострокові забезпечення 1520

Усього за розділом II

Цільове фінансування 1525

1595

Неоплачений капітал 1425

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420

Усього за розділом I 1495

Вилучений капітал 1430

Капітал у дооцінках 1405

Резервний капітал 1415

Додатковий капітал 1410

На кінець 

звітного періоду

Баланс 1300 11658,6 12968,9

94,7

Усього за розділом II 1195 5386,1 6770,8

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття

1200

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги

1125

1100

    у тому числі з податку на прибуток 1136

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

    за виданими авансами
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19

Підприємство за ЄДРПОУ

за

Код за ДКУД

К О Д И

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІН ТРЕЙД"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

(наймену вання)

01

1801003Форма №2

рік р.2018

Дата (рік, місяць, число)

Фінансовий результат до оподаткування:

     прибуток 2290 880,1 608,9

)

Інші витрати 2270 ( ) ( )

542,1

(

( )

)

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 

оподаткування 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

     збиток 2295 ( ) (

1022,0 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( )

(

)

2305

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 2350 630,2 487,9

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

1 2 3 4

Стаття

Дохід від участі в капіталі 2200

Фінансові витрати 2250

Інші фінансові доходи 2220

Інші доходи 

Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000

102159,9 84576,5

( 94395,6

     збиток 2095

Валовий:  

     прибуток
2090

7764,3

)

( )

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток

6639,5

Адміністративні витрати 2130

Інші операційні доходи 2120 103,9 0,7

( 302,8 )

)(

1395,0 1088,8
2190

)

(

( 514,9 )

     збиток 2195

     збиток 2355

2240

(

( )

( )

(

6037,9

132,5 ) ( 101,3 )

( 77937,0 )

(

168,1 )

5282,0 )

(
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500

1 2 3 4

Назва статті Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

2515

Відрахування на соціальні заходи 2510

Витрати на оплату праці 2505

Разом 2550

Інші операційні витрати 2520

Амортизація

1 2 3 4

2450

249,9 121

За аналогічний

період

попереднього року

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

За звітний період

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

Накопичені курсові різниці

2405

Інший сукупний дохід до оподаткування

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств
2415

2410

Стаття Код 

рядка

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Інший сукупний дохід 2445

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом
2455

2465 630,2 487,9

Керівник

Головний бухгалтер

Середньорічна кількість простих акцій 2600

1 2 3 4

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 
2615

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Дивіденди на одну просту акцію 2650

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства фінансів України 

від 29 листопада 2000 р. N 302 

(у редакції наказу Міністерства фінансів 

України 

від 28 жовтня 2003 р. N 602)  

 

  КОДИ 

 Дата /рік, місяць, число/ 2019  01 

Підприємство  ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІН ТРЕЙД"_________ за ЄДРПОУ  41670342 

Територія _________________________________________________________________ за КОАТУУ   

Орган державного управління ______________________________________________ за СПОДУ   

Галузь _оптова торгівля____________________________________________________ за ЗКГНГ   

Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД  46.72 

Середньооблікова чисельність працюючих ___________________________________ Контрольна сума   

Одиниця виміру: тис. грн.      

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 2018 рік 

Форма N 5  Код за ДКУД  1801008 

I. Нематеріальні активи 

Втрати від зменшення корисності за рік  Код 

рядка  

Залишок на 

початок року  

Надійшл

о за рік  

Переоцінка  

(дооцінка +, уцінка -)  

Вибуло за рік  Нараховано 

амортизації 

за рік  

Втрати від 

зменшення 

кориності 

за рік 

Інші зміни за рік  Залишок на 

кінець року  первісної 

(переоці-

неної) 

вартості  

накопи-

ченої 

аморти-

зації  

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість  

накопи-

чена 

аморти-

зація  

первісної 

(переоці-

неної) 

вартості  

накопи-

ченої 

аморти- 

зації  

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

накопи- 

чена 

аморти-

зація  

первісна 

(перео- 

цінена) 

вартість  

накопи-

чена 

аморти-

зація  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Права користування природними 

ресурсами 

010                                         

Права користування майном  020                                         

Права на знаки для товарів і послуг 030               

Права на об'єкти промислової власності 040               
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Авторські та суміжні з ними права 050               

  060               

Інші нематеріальні активи  070  14,8  10,3         25,1  

Разом  080  14,8  10,3         25,1  

 

З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (081) ________  

   вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082) ________  

   вартість створених підприємством нематеріальних активів  (083) ________  

З рядка 080 графа 5  вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  (084) ________  

З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (085) ________  
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II. Основні засоби  

Групи основних засобів  Код 

рядк

а  

Залишок на 

початок року  

Надій-

шло за 

рік  

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -)  

Вибуло за 

рік  

Нарах

о-вано 

аморт

и-зації 

за рік  

Втрати 

від 

змен-

шення 

корис-

ності  

Інші зміни за 

рік  

Залишок на 

кінець року  

у тому числі  

первісн

ої 

(переоц

і-неної) 

вартост

і  

знос

у  

одержані за 

фінансовою 

орендою  

передані в 

оперативну 

оренду  

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

знос  первісн

ої 

(переоц

і-неної) 

вартост

і  

знос

у  

первісн

а (перео

ці-нена) 

вартість

  

знос  первісн

а 

(переоц

і-нена) 

вартість

  

знос    

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

знос  первісн

а 

(переоц

і-нена) 

вартість

  

знос

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

Земельні ділянки  100                                    

Капітальні витрати на 

поліпшення земель  

110                         

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої  

120  7542,3 2255,

3 

   850,3 359,6 157,9    6692,1 2053,

7 

          

Машини та обладнання  130  3369,8 2212,

8 

214,8   16,4 15,4 176,0    3568,3 2373,

5 

          

Транспортні засоби  140  175,9 106,6 8,0   2,2 1,9 15,6    181,7 120,3           

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі)  

150  69,6 37,0 22,4   1,5 1,3 14,1    90,5 49,8           
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Робоча і продуктивна 

худоба  

160                         

Багаторічні насадження  170                         

Інші основні засоби  180  204,6 110,3 38,2   17,6 17,6 24,2    225,2 116,9           

Бібліотечні фонди  190    2,1         2,1         

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи  

200    16,8     0,9    16,8 0,9           

Тимчасові (нетитульні) 

споруди  

210                                                     

Природні ресурси  220                                                     

Інвентарна тара  230                                                     

Предмети прокату  240                                                     

Інші необоротні матеріальні 

активи  

250                                                     

Разом  260  11362,2 4722,

1 

302,3   887,9 395,6 388,6    10776,7 4715,

1 

            

З рядка 260 графа

 14  

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством 

обмеження права власності  

(261) ___________  

   вартість оформлених у заставу основних засобів  (262) ___________  

   залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо)  

(263) ___________  

   залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу  (264) ___________  

   первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів  (265) 

__11108,5____  

З рядка 260 графа 

5  

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (266) ___________  

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  (267) ___________  

З рядка 260 графа  знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  (268) ___________  
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III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника  Код рядка  За рік  На кінець року  

1  2 3 4 4

  

Капітальне будівництво  280 863,2 112,6   

Придбання (виготовлення) основних 

засобів  

290 2445,6 69,9   

Придбання (виготовлення) інших 

необоротних матеріальних активів  

300 168,1 3,1   

Придбання (створення) нематеріальних 

активів  

310 72,8 25,1   

Формування основного стада  320     

Інші  330     

Разом  340 3549,7 210,7   

IV. Фінансові інвестиції 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 045 графа 4 Балансу  Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  

   за собівартістю  (421) _____ 

   за справедливою вартістю  (422) _____ 

   за амортизованою собівартістю  (423) _____ 

З рядка 220 графа 4 Балансу  Поточні фінансові інвестиції відображені:  

   за собівартістю  (424) _____ 

   за справедливою вартістю  (425) _____  

   за амортизованою собівартістю  (426) _____  

 

Найменування показника  Код 

рядка  

За рік  На кінець року  

довго-строкові  поточні  

1  2  3  4  5  

А. Фінансові інвестиції за методом 

участі в капіталі в: 

асоційовані підприємства  

  

  

350  

      

дочірні підприємства  360        

спільну діяльність  370        

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі 

інших підприємств  

  

380  

  0,2   

акції  390        

облігації  400        

інші  410       

Разом (розд. А + розд. Б)  420     0,2  
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V. Доходи і витрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 

послугами)  

(631) _____  

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  

(632) _____ %  

VI. Грошові кошти 

Найменування показника  Код рядка  На кінець року  

1  2  3  

Каса  640  0,6 

Поточний рахунок у банку  650  31,5 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660  108,9 

Грошові кошти в дорозі  670   

Еквіваленти грошових коштів  680   

Разом  690  141,0 

 

З рядка 070 гр. 4 Балансу  Грошові кошти, використання яких обмежено   (691) ____  

Найменування показника  Код рядка  Доходи  Витрати  

1  2  3  4  

А. Інші операційні доходи і витрати   

Операційна оренда активів  

   

440  

12,8 3,7 

Операційна курсова різниця  450  34,3 25,4 

Реалізація інших оборотних активів  460  3353,9 3358,2 

Штрафи, пені, неустойки  470   9,9 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-

культурного призначення  

480  115,0 238,1 

Інші операційні доходи і витрати  490  52,6 169,4 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів  

  

491  

  

Х  

  

непродуктивні витрати і втрати  492  Х    

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в:  

асоційовані підприємства  

  

  

500  

    

дочірні підприємства  510      

спільну діяльність  520      

В. Інші фінансові доходи і витрати  

Дивіденди  

  

530  

    

Х  

Проценти  540  Х    

Фінансова оренда активів  550      

Інші фінансові доходи і витрати  560  122,1 79,1  

Г. Інші доходи і витрати  

Реалізація фінансових інвестицій  

  

570  

    

Реалізація необоротних активів  580  84,0 490,7 

Реалізація майнових комплексів  590      

Неопераційна курсова різниця  600      

Безоплатно одержані активи  610    Х  

Списання необоротних активів  620  Х  1,9 

Інші доходи і витрати  630  0,3 81,2 



124 

 

VII. Забезпечення і резерви  

Види забезпечень і резервів  Код 

рядка  

Залишок на 

початок 

року  

Збільшення за звітний рік  Використано 

у звітному 

році  

Сторновано 

невикорис-

тану суму у 

звітному 

році  

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення  

Залишок 

на кінець 

року  

нараховано 

(створено)  

додаткові 

відрахування  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Забезпечення на виплату відпусток працівникам  710    31,5 120,9       80,3  72,2       

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення   720                

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань  730                       

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію  740                

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 

обтяжливих контрактів  

750                       

   760                       

   770                       

Резерв сумнівних боргів  775                       

Разом  780    31,5 120,9      80,3   72,2       
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VIII. Запаси  

Найменування показника  Код 

рядка  

Балансова 

вартість на 

кінець 

року  

Переоцінка за рік  

збільшення 

чистої вартості 

реалізації*  

уцінка  

1  2  3  4  5  

Сировина і матеріали  800  1007,8       

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  

810       

Паливо  820  10,6     

Тара і тарні матеріали  830  0,5     

Будівельні матеріали  840  2,7     

Запасні частини  850  112,1     

Матеріали сільськогосподарського 

призначення  

860        

Тварини на вирощуванні та відгодівлі  870        

Малоцінні та швидкозношувані предмети  880  88,5     

Незавершене виробництво  890  272,7     

Готова продукція  900  1170,3     

Товари  910  27,1     

Разом  920  2692,4     

З рядка 920 графа 3  Балансова вартість запасів:    

   відображених за чистою вартістю реалізації  (921) _______ 

   переданих у переробку  (922) _______  

   оформлених в заставу  (923) _______  

   переданих на комісію  (924) _______  

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  (925) _______  

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".  

 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника  Код 

рядка  

Всього на 

кінець року  

у т. ч. за строками непогашення  

до 3 

місяців  

від 3 до 6 

місяців  

від 6 до 12 

місяців  

1  2  3  4  5  6  

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги   

940  2197,3 324,5 746,2 1126,6 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість  

950  99,6   99,6 

писано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості   (951) ___0,5_ 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами  (952) ________ 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника  Код рядка  Сума  

1  2  3  

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат  960    

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році  970    

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за 

якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)  
980    

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3  

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік   1110   

Заборгованість на кінець звітного року:      
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валова замовників  1120   

валова замовникам  1130   

з авансів отриманих  1140   

Сума затриманих коштів на кінець року  1150   

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами   

1160   

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3  

Поточний податок на прибуток   1210  2 

Відстрочені податкові активи: 

на початок звітного року   

  

1220  

 

на кінець звітного року  1225   

Відстрочені податкові зобов'язання:  

на початок звітного року   

  

1230  

 

на кінець звітного року  1235   

Включено до Звіту про фінансові результати - усього  1240   

у тому числі: 

поточний податок на прибуток  

  

1241  

 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів   

1242     

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов'язань  

1243     

Відображено у складі власного капіталу - усього  1250     

у тому числі: 

поточний податок на прибуток  

  

1251  

  

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів  

1252    

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов'язань  

1253     

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3   

Нараховано за звітний рік  1300  388,6 

Використано за рік - усього  1310  338,2 

в тому числі на: 

будівництво об'єктів  

  

1311  

 86,3 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних 

засобів  

1312  244,6 

з них машини та обладнання  1313  214,8 

придбання (створення) нематеріальних активів  1314  7,3 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик  1315     

   1316     

   1317     
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ДОДАТОК Б 

 Фінансова звітність та примітки до фінансової звітності за 2019 рік 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство

Територія

Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників¹

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн. 

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІН ТРЕЙД" за ЄДРПОУ

К О Д И

41670342
01

Адреса, телефон

за КОАТУУ

за КОПФГ
за КВЕД

36007, Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 51-А

оптова торгівля

на 

Форма №1 Код за ДКУД

рік 2 019р.
   Баланс (Звіт про фінансовий стан)

1801001

3985,86180,8

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030 0,2

4

27,8

0,2

30,1

Усього за розділом I 1095

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

Відстрочені податкові активи 1045

Інші необоротні активи 1090

інші фінансові інвестиції 1035

Інвестиційна нерухомість 1015

Довгострокові біологічні активи 1020

Основні засоби 1010 5916,1 3627,4

    первісна вартість 1011 10995,5 8821,2

    знос 1012 5079,4 5193,8

    первісна вартість 1001 39,8 56,1

    накопичена амортизація 1002 9,7 28,3

Незавершені капітальні інвестиції 1005 234,4 330,4

Актив Код 

рядка

На початок 

звітного періоду

На кінець 

звітного періоду

Нематеріальні активи

1 2 3

I. Необоротні активи

1000
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)

)

1880,6 2959,8

Інші оборотні активи 1190 94,7

45,6

Витрати майбутніх періодів 1170 17,3

3117,3 5245,9

1130 396,3 254,2

) (

4211,6

42,7

3029,1

1400 35,5

1 2 3

Пасив Код 

рядка

На початок 

звітного періоду

87,4

1,11155Інша поточна дебіторська заборгованість 

159,5 40,4

137,3

18,8

Довгострокові кредити банків 1510

1600 501,5 658,8

8120,8

11228,1 10153,6

( ) (

147

(

896,8

5752,3

42,7

4

Баланс 1900 12968,9 13335,1

896,8

646,1

123,8

66,854,7

133,9

370,0

48,0

Інші поточні зобов’язання 1690 140,7 211,3

2284,7

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700

1740,8Усього за розділом IІІ 1695

    у тому числі з податку на прибуток 1621

    розрахунками зі страхування 1625

    розрахунками з оплати праці 1630 120,2 147,6

1665

Поточні забезпечення 1660 371,8 293,0

Доходи майбутніх періодів

Короткострокові кредити банків 

1500

Довгострокові забезпечення 1520

Усього за розділом II 1595

Цільове фінансування 1525

    розрахунками з бюджетом 1620

Поточна кредиторська заборгованість за:

    довгостроковими зобов’язаннями 

    товари, роботи, послуги 1615

1610

Усього за розділом I 1495

Вилучений капітал 1430

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

Інші довгострокові зобов’язання 1515

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Капітал у дооцінках 1405

Зареєстрований (пайовий) капітал 

I. Власний капітал 

Резервний капітал 1415

Додатковий капітал 1410

Неоплачений капітал 1425

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття

1200

Гроші та їх еквіваленти 1165

    з бюджетом 1135

Поточні фінансові інвестиції 1160

На кінець 

звітного періоду

Баланс 1300 12968,9 13335,1

143,5

Усього за розділом II 1195 6770,8 9261,8

    у тому числі з податку на прибуток 1136

II. Оборотні активи 

Запаси

Поточні біологічні активи 1110

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги

1125

1100

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

    за виданими авансами
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І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

20

Підприємство за ЄДРПОУ

за

Код за ДКУД

К О Д И

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІН ТРЕЙД"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

(наймену вання)

01

1801003Форма №2

рік р.2019

Дата (рік, місяць, число)

Фінансовий результат до оподаткування:

     прибуток 2290 764,2 880,1

)

Інші витрати 2270 ( ) ( )

542,1 542,1

(

( )

)

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 

оподаткування 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

     збиток 2295 ( ) (

514,9 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( )

(

)

2305

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 2350 573,2 630,2

1 2 3 4

Стаття

Дохід від участі в капіталі 2200

Фінансові витрати 2250

Інші фінансові доходи 2220

Інші доходи 

Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
112651,1 102159,9

( 104019,4

     збиток 2095

Валовий:  

     прибуток
2090

8631,7

)

( )

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток

7764,3

Адміністративні витрати 2130

Інші операційні доходи 2120 1,0 103,9

( 243,0 )

)(

1392,4 1395,0
2190

)

(

( 1170,3 )

     збиток 2195

     збиток 2355

2240

(

( )

( )

(

6863,5

133,8 ) ( 132,5 )

( 94395,6 )

(

302,8 )

6037,9 )

(
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1 2 3 4

2450

191 249,9

За аналогічний

період

попереднього року

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

За звітний період

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

Накопичені курсові різниці

2405

Інший сукупний дохід до оподаткування

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств
2415

2410

Стаття Код 

рядка

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Інший сукупний дохід 2445

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

2465 573,2 630,2

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500

1 2 3 4

Назва статті Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

2515

Відрахування на соціальні заходи 2510

Витрати на оплату праці 2505

Разом 2550

Інші операційні витрати 2520

Амортизація
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Керівник

Головний бухгалтер

Середньорічна кількість простих акцій 2600

1 2 3 4

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Дивіденди на одну просту акцію 2650

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства фінансів України 

від 29 листопада 2000 р. N 302 

(у редакції наказу Міністерства фінансів 

України 

від 28 жовтня 2003 р. N 602)  

 

  КОДИ 

 Дата /рік, місяць, число/ 20  01 

Підприємство  ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІН ТРЕЙД"_________ за ЄДРПОУ  41670342 

Територія _________________________________________________________________ за КОАТУУ   

Орган державного управління ______________________________________________ за СПОДУ   

Галузь _оптова торгівля____________________________________________________ за ЗКГНГ   

Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД  46.72 

Середньооблікова чисельність працюючих ___________________________________ Контрольна сума   

Одиниця виміру: тис. грн.      

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 2019 рік 

Форма N 5  Код за ДКУД  1801008 

I. Нематеріальні активи 

Втрати від зменшення корисності за рік  Код 

рядка  

Залишок на 

початок року  

Надійшл

о за рік  

Переоцінка  

(дооцінка +, уцінка -)  

Вибуло за рік  Нараховано 

амортизації 

за рік  

Втрати від 

зменшення 

кориності 

за рік 

Інші зміни за рік  Залишок на 

кінець року  первісної 

(переоці-

неної) 

вартості  

накопи-

ченої 

аморти-

зації  

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість  

накопи-

чена 

аморти-

зація  

первісної 

(переоці-

неної) 

вартості  

накопи-

ченої 

аморти- 

зації  

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

накопи- 

чена 

аморти-

зація  

первісна 

(перео- 

цінена) 

вартість  

накопи-

чена 

аморти-

зація  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Права користування природними 

ресурсами 

010                                         

Права користування майном  020                                         

Права на знаки для товарів і послуг 030   1,2             0,1        1,1 0,1 

Права на об'єкти промислової власності 040                                         

Авторські та суміжні з ними права 050                                       

  060                           
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Інші нематеріальні активи  070   23,9,    14,7          9,6        38,7 9,6 

Разом  080    25,1     14,7               9,7            39,8 9,7 

 

З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (081) ________  

   вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082) ________  

   вартість створених підприємством нематеріальних активів  (083) ________  

З рядка 080 графа 5  вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  (084) ________  

З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (085) ________  
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II. Основні засоби  

Групи основних засобів  Код 

рядк

а  

Залишок на 

початок року  

Надій-

шло за 

рік  

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -)  

Вибуло за 

рік  

Нарах

о-вано 

аморт

и-зації 

за рік  

Втрати 

від 

змен-

шення 

корис-

ності  

Інші зміни за 

рік  

Залишок на 

кінець року  

у тому числі  

первісн

ої 

(переоц

і-неної) 

вартост

і  

знос

у  

одержані за 

фінансовою 

орендою  

передані в 

оперативну 

оренду  

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

знос  первісн

ої 

(переоц

і-неної) 

вартост

і  

знос

у  

первісн

а (перео

ці-нена) 

вартість

  

знос  первісн

а 

(переоц

і-нена) 

вартість

  

знос    

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

знос  первісн

а 

(переоц

і-нена) 

вартість

  

знос  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

Земельні ділянки  100                                    

Капітальні витрати на 

поліпшення земель  

110                                                     

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої  

120  6692,1   2053,

7 

4,4              183,8          6696,5 2237,

4 

            

Машини та обладнання  130  3568,3   2373,

5 

227,5       64,2 55,7 176,5             3731,6 2494,

3 

            

Транспортні засоби  140    181,7 120,3 29,5       4,2   3,8 19,0          206,9 135,5             

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі)  

150    90,5 49,8 9,1        0,2 0,2 30,6            99,3 80,1             

Робоча і продуктивна 

худоба  

160                                                     

Багаторічні насадження  170                                                     

Інші основні засоби  180  225,2 116,8 12,5       1,3 1,2 11,3          236,5 126,9             

Бібліотечні фонди  190  2,1   0,6         0,4        2,7 0,4         
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Малоцінні необоротні 

матеріальні активи  

200    16,8  0,9 5,1           3,8            21,9  4,7              

Тимчасові (нетитульні) 

споруди  

210                                                     

Природні ресурси  220                                                     

Інвентарна тара  230                                                     

Предмети прокату  240                                                     

Інші необоротні матеріальні 

активи  

250                                                     

Разом  260  10776,7   4715,

1 

288,7        69,9   60,9 425,3           10995,5 5079,

4 

            

З рядка 260 графа

 14  

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством 

обмеження права власності  

(261) ___________  

   вартість оформлених у заставу основних засобів  (262) ___________  

   залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо)  

(263) ___________  

   залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу  (264) ___________  

   первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів  (265) ___________  

З рядка 260 графа 

5  

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (266) ___________  

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  (267) ___________  

З рядка 260 графа 

15  

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  (268) ___________  
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III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника  Код рядка  За рік  На кінець року  

1  2 3 4 

Капітальне будівництво  280   213,4 

Придбання (виготовлення) основних 

засобів  

290 283,0  18,9 

Придбання (виготовлення) інших 

необоротних матеріальних активів  

300 14,7 2,1 

Придбання (створення) нематеріальних 

активів  

310    

Формування основного стада  320    

Інші  330 5,7   

Разом  340 303,4  234,4 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника  Код 

рядка  

За рік  На кінець року  

довго-строкові  поточні  

1  2  3  4  5  

А. Фінансові інвестиції за методом 

участі в капіталі в: 

асоційовані підприємства  

  

  

350  

      

дочірні підприємства  360        

спільну діяльність  370        

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі 

інших підприємств  

  

380  

      

акції  390        

облігації  400        

інші  410       0,2 

Разом (розд. А + розд. Б)  420       0,2 

 

З рядка 045 графа 4 Балансу  Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  

   за собівартістю  (421) _____ 

   за справедливою вартістю  (422) _____ 

   за амортизованою собівартістю  (423) _____ 

З рядка 220 графа 4 Балансу  Поточні фінансові інвестиції відображені:  

   за собівартістю  (424) _____ 

   за справедливою вартістю  (425) _____  

   за амортизованою собівартістю  (426) _____  

 

V. Доходи і витрати 
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Найменування показника  Код рядка  Доходи  Витрати  

1  2  3  4  

А. Інші операційні доходи і витрати   

Операційна оренда активів  

   

440  

 40,4   

Операційна курсова різниця  450   27,3 22,9, 

Реалізація інших оборотних активів  460   132,9  114,8 

Штрафи, пені, неустойки  470     4,2 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-

культурного призначення  

480   182,4 275,9 

Інші операційні доходи і витрати  490   4141,4 4408,5 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів  

  

491  

  

Х  

  

непродуктивні витрати і втрати  492  Х    

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в:  

асоційовані підприємства  

  

  

500  

    

дочірні підприємства  510      

спільну діяльність  520      

В. Інші фінансові доходи і витрати  

Дивіденди  

  

530  

    

Х  

Проценти  540  Х    

Фінансова оренда активів  550      

Інші фінансові доходи і витрати  560   11,5   

Г. Інші доходи і витрати  

Реалізація фінансових інвестицій  

  

570  

    

Реалізація необоротних активів  580   5,9 2,6 

Реалізація майнових комплексів  590      

Неопераційна курсова різниця  600      

Безоплатно одержані активи  610    Х  

Списання необоротних активів  620  Х   7,6 

Інші доходи і витрати  630   78,5  39,4 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 

послугами)  

(631) _____  

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  

(632) _____ %  

VI. Грошові кошти 

Найменування показника  Код рядка  На кінець року  

1  2  3  

Каса  640   1,2 

Поточний рахунок у банку  650   88,4 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660   70,0 

Грошові кошти в дорозі  670    

Еквіваленти грошових коштів  680    

Разом  690   159,6 

 

З рядка 070 гр. 4 Балансу  Грошові кошти, використання яких обмежено   (691) ____  
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VII. Забезпечення і резерви  

Види забезпечень і резервів  Код 

рядка  

Залишок на 

початок 

року  

Збільшення за звітний рік  Використано 

у звітному 

році  

Сторновано 

невикорис-

тану суму у 

звітному 

році  

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення  

Залишок 

на кінець 

року  

нараховано 

(створено)  

додаткові 

відрахування  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Забезпечення на виплату відпусток працівникам  710                       

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення   720                

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань  730                       

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію  740                

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 

обтяжливих контрактів  

750                       

   760                       

   770                       

Резерв сумнівних боргів  775                       

Разом  780                       

 



139 

 

VIII. Запаси  

Найменування показника  Код 

рядка  

Балансова 

вартість на 

кінець 

року  

Переоцінка за рік  

збільшення 

чистої вартості 

реалізації*  

уцінка  

1  2  3  4  5  

Сировина і матеріали  800    1620,1       

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  

810        

Паливо  820   33,9     

Тара і тарні матеріали  830        

Будівельні матеріали  840   0,7     

Запасні частини  850   53,9     

Матеріали сільськогосподарського 

призначення  

860        

Тварини на вирощуванні та відгодівлі  870        

Малоцінні та швидкозношувані предмети  880   66,5     

Незавершене виробництво  890   655,5     

Готова продукція  900   1227,9     

Товари  910   58,9     

Разом  920   3117,4     

З рядка 920 графа 3  Балансова вартість запасів:    

   відображених за чистою вартістю реалізації  (921) _______ 

   переданих у переробку  (922) _______  

   оформлених в заставу  (923) _______  

   переданих на комісію  (924) _______  

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  (925) _______  

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".  

 

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника  Код рядка  Сума  

1  2  3  

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат  960    

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році  970    

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за 

якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)  
980    

 

 

 

 

 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника  Код 

рядка  

Всього на 

кінець року  

у т. ч. за строками непогашення  

до 3 

місяців  

від 3 до 6 

місяців  

від 6 до 12 

місяців  

1  2  3  4  5  6  

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги   

940   1880,6  1316,4 376,1  188,1 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість  

950   396,3 2$77,4 79,1 39,8 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості   
(951) ____2,3__

__ 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами  (952) ________ 
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XI. Будівельні контракти 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3  

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік   1110   34,4 

Заборгованість на кінець звітного року:       

валова замовників  1120    

валова замовникам  1130    

з авансів отриманих  1140    

Сума затриманих коштів на кінець року  1150    

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами   

1160   213,4 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3  

Поточний податок на прибуток   1210   

Відстрочені податкові активи: 

на початок звітного року   

  

1220  

 

на кінець звітного року  1225   

Відстрочені податкові зобов'язання:  

на початок звітного року   

  

1230  

 

на кінець звітного року  1235   

Включено до Звіту про фінансові результати - усього  1240   

у тому числі: 

поточний податок на прибуток  

  

1241  

 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів   

1242     

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов'язань  

1243     

Відображено у складі власного капіталу - усього  1250     

у тому числі: 

поточний податок на прибуток  

  

1251  

  

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів  

1252    

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов'язань  

1253     

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3   

Нараховано за звітний рік  1300    435,0 

Використано за рік - усього  1310    435,0 

в тому числі на: 

будівництво об'єктів  

  

1311  

  

придбання (виготовлення) та поліпшення основних 

засобів  

1312    420,3 

з них машини та обладнання  1313    420,3 

придбання (створення) нематеріальних активів  1314    14,7 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик  1315     

   1316     

   1317     
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ДОДАТОК В 

Фінансова звітність та примітки до фінансової звітності за 2020 рік 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство

Територія

Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників¹

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн. 

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІН ТРЕЙД" за ЄДРПОУ

К О Д И

41670342
0120

Адреса, телефон

за КОАТУУ

за КОПФГ
за КВЕД

36007, Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 51-А

оптова торгівля

на 

Форма №1 Код за ДКУД

рік 2 020р.
   Баланс (Звіт про фінансовий стан)

1801001

4213,93985,8

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030 0,2

4

26,627,8

Усього за розділом I 1095

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

Відстрочені податкові активи 1045

Інші необоротні активи 1090

інші фінансові інвестиції 1035

Інвестиційна нерухомість 1015

Довгострокові біологічні активи 1020

Основні засоби 1010 3627,4 3795,6

    первісна вартість 1011 8821,2 9012,5

    знос 1012 5193,8 5216,9

    первісна вартість 1001 56,1 56,1

    накопичена амортизація 1002 28,3 29,5

Незавершені капітальні інвестиції 1005 330,4

Актив Код 

рядка

На початок 

звітного періоду

На кінець 

звітного періоду

Нематеріальні активи

1 2 3

I. Необоротні активи

1000



142 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

2959,8 3542,4

Інші оборотні активи 1190 143,5

12,4

Витрати майбутніх періодів 1170 87,4

5245,9 6294,9

1130 254,2 310,6

)

2780,4

42,7

4211,6

1400 147

1 2 3

Пасив Код 

рядка

На початок 

звітного періоду

87,4

1155Інша поточна дебіторська заборгованість 

40,4 157,6

896,8

60,5

45,6

Довгострокові кредити банків 1510

1600 658,8 2447,4

5752,3

10153,6 7791,2

( )

147

(

945,6

4750,2

113,6

4

Баланс 1900 13335,1 14709,9

1465,2

450,2

50,2

896,8

66,8

123,8

646,1

137,3

Інші поточні зобов’язання 1690 211,3 476,2

5972,9

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700

2284,7Усього за розділом IІІ 1695

    у тому числі з податку на прибуток 1621

    розрахунками зі страхування 1625

    розрахунками з оплати праці 1630 147,6 147,6

1665

Поточні забезпечення 1660 293,0 712,5

Доходи майбутніх періодів

Короткострокові кредити банків 

1500

Довгострокові забезпечення 1520

Усього за розділом II 1595

Цільове фінансування 1525

    розрахунками з бюджетом 1620

Поточна кредиторська заборгованість за:

    довгостроковими зобов’язаннями 

    товари, роботи, послуги 1615

1610

Усього за розділом I 1495

Вилучений капітал 1430

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

Інші довгострокові зобов’язання 1515

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Капітал у дооцінках 1405

Зареєстрований (пайовий) капітал 

I. Власний капітал 

Резервний капітал 1415

Додатковий капітал 1410

Неоплачений капітал 1425

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття

1200

Гроші та їх еквіваленти 1165

    з бюджетом 1135

Поточні фінансові інвестиції 1160

На кінець 

звітного періоду

Баланс 1300 13335,1 14709,7

90,5

Усього за розділом II 1195 9261,8 10408,4

    у тому числі з податку на прибуток 1136

II. Оборотні активи 

Запаси

Поточні біологічні активи 1110

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги

1125

1100

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

    за виданими авансами
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І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

21

Підприємство за ЄДРПОУ

за

Код за ДКУД

К О Д И

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІН ТРЕЙД"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

(наймену вання)

01

1801003Форма №2

рік р.2020

Дата (рік, місяць, число)

Фінансовий результат до оподаткування:

     прибуток 2290 689,8 764,2

)

Інші витрати 2270 ( ) ( )

542,1

(

( )

)

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 

оподаткування 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

     збиток 2295 ( ) (

)

Втрати від участі в капіталі 2255 ( )

(

)

2305

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 2350 517,3 573,2

1 2 3 4

Стаття

Дохід від участі в капіталі 2200

Фінансові витрати 2250

Інші фінансові доходи 2220

Інші доходи 

Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
93720,1 112651,1

( 86597,2

     збиток 2095

Валовий:  

     прибуток
2090

7123,8

)

( )

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток

8631,7

Адміністративні витрати 2130

Інші операційні доходи 2120 82,3 1,0

( 1070,4 )

)(

1409,9 1392,4
2190

)

(

( )

     збиток 2195

     збиток 2355

2240

(

( )

( )

(

4653,2

72,6 ) ( 133,8 )

( 104019,4 )

(

243,0 )

6863,5 )

(
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1 2 3 4

2450

172,4 191

За аналогічний

період

попереднього року

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

За звітний період

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

Накопичені курсові різниці

2405

Інший сукупний дохід до оподаткування

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств
2415

2410

Стаття Код 

рядка

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Інший сукупний дохід 2445

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

2465 517,3 573,2

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500

1 2 3 4

Назва статті Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року

2515

Відрахування на соціальні заходи 2510

Витрати на оплату праці 2505

Разом 2550

Інші операційні витрати 2520

Амортизація

Керівник

Головний бухгалтер

Середньорічна кількість простих акцій 2600

1 2 3 4

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Дивіденди на одну просту акцію 2650

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 

рядка

За звітний період За аналогічний

період

попереднього року



145 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства фінансів України 

від 29 листопада 2000 р. N 302 

(у редакції наказу Міністерства фінансів 

України 

від 28 жовтня 2003 р. N 602)  

 

  КОДИ 

 Дата /рік, місяць, число/ 21  01 

Підприємство  ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІН ТРЕЙД"_________ за ЄДРПОУ  41670342 

Територія _________________________________________________________________ за КОАТУУ   

Орган державного управління ______________________________________________ за СПОДУ   

Галузь _оптова торгівля____________________________________________________ за ЗКГНГ   

Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД  46.72 

Середньооблікова чисельність працюючих ___________________________________ Контрольна сума   

Одиниця виміру: тис. грн.      

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 2020 рік 

Форма N 5  Код за ДКУД  1801008 

I. Нематеріальні активи 

Втрати від зменшення корисності за рік  Код 

рядка  

Залишок на 

початок року  

Надійшл

о за рік  

Переоцінка  

(дооцінка +, уцінка -)  

Вибуло за рік  Нараховано 

амортизації 

за рік  

Втрати від 

зменшення 

кориності 

за рік 

Інші зміни за рік  Залишок на 

кінець року  первісної 

(переоці-

неної) 

вартості  

накопи-

ченої 

аморти-

зації  

первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість  

накопи-

чена 

аморти-

зація  

первісної 

(переоці-

неної) 

вартості  

накопи-

ченої 

аморти- 

зації  

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість  

накопи- 

чена 

аморти-

зація  

первісна 

(перео- 

цінена) 

вартість  

накопи-

чена 

аморти-

зація  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Права користування природними 

ресурсами 

010                                         

Права користування майном  020                                         

Права на знаки для товарів і послуг 030   1,1 0,1            0,2        1,1  0,3 

Права на об'єкти промислової власності 040                                         

Авторські та суміжні з ними права 050                                         

  060                            
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Інші нематеріальні активи  070   38,7 9,6 16,3           18,4        55,0  28,0 

Разом  080    39,8 9,7   16,3                18,6            56,1   28,3 

 

З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (081) ________  

   вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082) ________  

   вартість створених підприємством нематеріальних активів  (083) ________  

З рядка 080 графа 5  вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  (084) ________  

З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (085) ________  
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II. Основні засоби  

Групи основних засобів  Код 

рядк

а  

Залишок на 

початок 

року  

Надій-

шло за 

рік  

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -)  

Вибуло за 

рік  

Нарах

о-вано 

аморт

и-зації 

за рік  

Втрати 

від 

змен-

шення 

корис-

ності  

Інші зміни за 

рік  

Залишок на 

кінець року  

у тому числі  

первісн

ої 

(переоц

і-неної) 

вартост

і  

знос

у  

одержані за 

фінансовою 

орендою  

передані в 

оперативну 

оренду  

первісн

а 

(переоц

і-нена) 

вартість

  

знос  первісн

ої 

(переоц

і-неної) 

вартост

і  

знос

у  

первісн

а (перео

ці-нена) 

вартість

  

знос  первісн

а 

(переоц

і-нена) 

вартість

  

знос    

первісн

а 

(переоц

і-нена) 

вартість

  

знос  первісн

а 

(переоц

і-нена) 

вартість

  

знос  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

Земельні ділянки  100                                    

Капітальні витрати на 

поліпшення земель  

110                                                     

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої  

120    6696,5 2237,

4 

20,0         2342,0   1045,

9 

 1072,

0 

         4374,5 2263,

7 

            

Машини та обладнання  130  3731,6  2494,

3 

375,1        77,4  65,8   215,7             4029,3 2644,

2 

            

Транспортні засоби  140  206,9   135,5          165,7   109,6  8,5           41,3 34,4             

Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі)  

150  99,3   80,2   6,9       0,9  0,6, 5,9             105,3 85,4             

Робоча і продуктивна худоба  160                                                     

Багаторічні насадження  170                                                     

Інші основні засоби  180  236,5   126,9 9,8         0,6   0,6 30,8            245,6 157,0             

Бібліотечні фонди  190  2,7  0,4            0,3         2,8  0,7         
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Малоцінні необоротні 

матеріальні активи  

200  21,9   4,7 0,7           0,1    3,7            22,4  8,3              

Тимчасові (нетитульні) 

споруди  

210                                                     

Природні ресурси  220                                                     

Інвентарна тара  230                                                     

Предмети прокату  240                                                     

Інші необоротні матеріальні 

активи  

250                                                     

Разом  260  10995,5 

  

5079,

5 

  4125,

3 

        2586,8 1222,

5 

1336,9           8821,2 5193,

8 

            

 

З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права 

власності  

(261) ___________  

   вартість оформлених у заставу основних засобів  (262) ___________  

   залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  (263) ___________  

   залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу  (264) ___________  

   первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів  (265)    10476,8 

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (266) ___________  

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  (267) ___________  

З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  (268) ___________  
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III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника  Код рядка  За рік  На кінець року  

1      2  3 4  4

  

Капітальне будівництво    280    44,2   

Придбання (виготовлення) основних 

засобів  

  290  411,8 284,8   

Придбання (виготовлення) інших 

необоротних матеріальних активів  

  300  16,3  1,4   

Придбання (створення) нематеріальних 

активів  

  310       

Формування основного стада    320       

Інші    330  0,7     

Разом    340  428,9  330,3   

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника  Код 

рядка  

За рік  На кінець року  

довго-строкові  поточні  

1  2  3  4  5  

А. Фінансові інвестиції за методом 

участі в капіталі в: 

асоційовані підприємства  

  

  

350  

   0,2   

дочірні підприємства  360        

спільну діяльність  370        

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі 

інших підприємств  

  

380  

      

акції  390        

облігації  400        

інші  410        

Разом (розд. А + розд. Б)  420     0,2   

З рядка 045 графа 4 Балансу  Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  

   за собівартістю  (421) _____ 

   за справедливою вартістю  (422) _____ 

   за амортизованою собівартістю  (423) _____ 

З рядка 220 графа 4 Балансу  Поточні фінансові інвестиції відображені:  

   за собівартістю  (424) _____ 

   за справедливою вартістю  (425) _____  

   за амортизованою собівартістю  (426) _____  

V. Доходи і витрати 

Найменування показника  Код рядка  Доходи  Витрати  

1  2  3  4  

А. Інші операційні доходи і витрати   

Операційна оренда активів  

   

440  

 41,5   

Операційна курсова різниця  450   184,8 166,8 

Реалізація інших оборотних активів  460   3663,8  3672,4 

Штрафи, пені, неустойки  470     5,7 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-

культурного призначення  

480   1171,5  1229,1 

Інші операційні доходи і витрати  490   92,0  321,5 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів  

  

491  

  

Х  

  

непродуктивні витрати і втрати  492  Х    
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Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в:  

асоційовані підприємства  

  

  

500  

    

дочірні підприємства  510      

спільну діяльність  520      

В. Інші фінансові доходи і витрати  

Дивіденди  

  

530  

    

Х  

Проценти  540  Х    

Фінансова оренда активів  550      

Інші фінансові доходи і витрати  560   3,7   

Г. Інші доходи і витрати  

Реалізація фінансових інвестицій  

  

570  

    

Реалізація необоротних активів  580   81,8  65,4 

Реалізація майнових комплексів  590      

Неопераційна курсова різниця  600      

Безоплатно одержані активи  610    Х  

Списання необоротних активів  620  Х   3,1 

Інші доходи і витрати  630   0,8  32,8 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 

послугами)  

(631) _-__  

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  

(632) _____ %  

VI. Грошові кошти 

Найменування показника  Код рядка  На кінець року  

1  2  3  

Каса  640   15,0 

Поточний рахунок у банку  650   390,0 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  660    

Грошові кошти в дорозі  670    

Еквіваленти грошових коштів  680    

Разом  690   405,0 

З рядка 070 гр. 4 Балансу  Грошові ко

шти, викор

истання 

яких 

обмежено   

(691) ____  
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VII. Забезпечення і резерви  

Види забезпечень і резервів  Код 

рядка  

Залишок на 

початок 

року  

Збільшення за звітний рік  Використано 

у звітному 

році  

Сторновано 

невикорис-

тану суму у 

звітному 

році  

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення  

Залишок на 

кінець року  

нараховано 

(створено)  

додаткові 

відрахування  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Забезпечення на виплату відпусток працівникам  710                       

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення   720                

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань  730                       

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію  740                

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 

обтяжливих контрактів  

750                       

   760                       

   770                       

Резерв сумнівних боргів  775                       

Разом  780                       
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VIII. Запаси  

Найменування показника  Код 

рядка  

Балансова 

вартість на 

кінець 

року  

Переоцінка за рік  

збільшення 

чистої вартості 

реалізації*  

уцінка  

1  2  3  4  5  

Сировина і матеріали  800    1169,0       

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  

810        

Паливо  820   8,3     

Тара і тарні матеріали  830        

Будівельні матеріали  840        

Запасні частини  850   51,7     

Матеріали сільськогосподарського 

призначення  

860        

Тварини на вирощуванні та відгодівлі  870        

Малоцінні та швидкозношувані предмети  880   57,5     

Незавершене виробництво  890   976,4     

Готова продукція  900   2846,9     

Товари  910   136,2     

Разом  920   5245,9     

З рядка 920 графа 3  Балансова вартість запасів:    

   відображених за чистою вартістю реалізації  (921) _______ 

   переданих у переробку  (922) _______  

   оформлених в заставу  (923) _______  

   переданих на комісію  (924) _______  

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  (925) _______  

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".  

 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника  Код 

рядка  

Всього на 

кінець року  

у т. ч. за строками непогашення  

до 3 

місяців  

від 3 до 6 

місяців  

від 6 до 12 

місяців  

1  2  3  4  5  6  

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги   

940   2959,8  1982,9 664,9  311,9 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість  

950          

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості   (951) __0,7____ 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами  (952) ________ 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника  Код рядка  Сума  

1  2  3  

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат  960    

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році  970    

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за 

якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)  
980    

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3  

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік   1110    

Заборгованість на кінець звітного року:       

валова замовників  1120    
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валова замовникам  1130    

з авансів отриманих  1140    

Сума затриманих коштів на кінець року  1150    

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами   

1160    

 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3  

Поточний податок на прибуток   1210   

Відстрочені податкові активи: 

на початок звітного року   

  

1220  

 

на кінець звітного року  1225   

Відстрочені податкові зобов'язання:  

на початок звітного року   

  

1230  

 

на кінець звітного року  1235   

Включено до Звіту про фінансові результати - усього  1240   

у тому числі: 

поточний податок на прибуток  

  

1241  

 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів   

1242     

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов'язань  

1243     

Відображено у складі власного капіталу - усього  1250     

у тому числі: 

поточний податок на прибуток  

  

1251  

  

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів  

1252    

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов'язань  

1253     

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника  Код 

рядка  

Сума  

1  2  3   

Нараховано за звітний рік  1300    1355,4 

Використано за рік - усього  1310    1355,4 

в тому числі на: 

будівництво об'єктів  

  

1311  

  

придбання (виготовлення) та поліпшення основних 

засобів  

1312    1339,1 

з них машини та обладнання  1313    1339,1 

придбання (створення) нематеріальних активів  1314    16,3 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик  1315     

   1316     

   1317     

Керівник  

Головний бухгалтер  


