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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ  
ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 
Н.О. Власова, О.В. Михайлова 

6 
Обґрунтовано систем у критеріїв  (достатність, оборотність, 

ліквідність і платоспром ожність, прибутковість і ризик) і в ідпов ідних їм 
показників , що дозволяє ком плексно і кількісно оцінювати стан і тенденції 
зм ін ефективності форм ування оборотних активів  підприємств  роздрібної 
торгівлі. 

Ключові слова: оборотні активи, підприєм ства торгівл і, 
ефективність, критерій, показник, достатність, лікв ідність, 
платоспром ожність, прибутков ість, ризик. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Н.А. Власова, Е.В. Михайлова 

 
Обоснована система критериев  (достаточность, оборачиваемость, 

ликвидность и платежеспособность, прибыльность и риск) и 
соответствующих им  показателей, которая позволяет комплексно и 
количественно оценивать состояние и тенденции изменений эффективности 
форм ирования оборотных активов  предприятий розничной торговли. 

Ключевые слова: оборотные активы, предприятия торговли, 
эффективность, критерий, показатель, достаточность, ликвидность, 
платежеспособность, прибыльность, риск. 

 
CRITERIA AND INDICES OF THE EFFECTIVENESS  

OF CIRCULATING ASSETS FORMATION IN RETAIL TRADE 
ENTERPRISES 

 
N. Vlasova, E. Mikhailova 

 
Circulating assets are the constituent of the enterprise's property. Their state 

and usage effectiveness is one of the main conditions for successful activity. High 
inflation rate, non-payments and other recessionary phenomena force enterprises to 
change their policy concerning circulating assets, search new managerial decisions 
as to aims of retail trade enterprises development, state of external surrounding.  

It stipulates for the necessity to work out some system of criteria and indices 
of the effectiveness of retail trade circulating assets formation, which would allow to 
take into account the peculiarities of enterprises development, as well as the 
external surrounding factors influencing this development. 

The aim of this article is to substantiate the system of criteria and indices of 
the effectiveness of retail trade circulating assets formation that will allow fully and 
quantitatively evaluate the condition and tendencies of this process changes at retail 
trade enterprises. 

The group of criteria ( sufficiency, liquidity and paying capacity, rate of 
turnover, profitability and risk) and the corresponding system of indices which 
allows fully and quantitatively evaluate condition and tendencies of the effectiveness 
of circulating assets formation to be changed in retail trade enterprises is suggested, 
taking into consideration the aims of circulating assets formation managerial and 
main regulations of the effectiveness theory.  

Keywords: circulating assets, retail trade enterprises, effectiveness, 
criterion, index, sufficiency, liquidity, paying capacity, profitability, risk. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Оборотні активи – 
складова частина майна підприємства. Стан і ефектив ність їх 
використання – одна з основних умов успішної діяльності 
підприємств а. Висока інфляція, неплатежі та інші кризові явища 
змушують підприємства змінювати свою політику щодо оборотних 
активів, шукати нові управлінські рішення відповідно до цілей 
розвитку підприємств роздрібної торгівлі, стану зовнішнього 
середовищ а. Це обумовлює необхідність розробки певної системи 
критеріїв та показників оцінки ефективності формування оборотних 
активів підприємств роздрібної торгівлі, яка дозволила б ураховувати 
як особливості розвитку підприємств, так і фактори зовнішнього 
середовищ а, що впливають на цей розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми щодо 
визначення критеріїв ефективності формування оборотних активів на 
рівні підприємств, у тому числі й у торговельній галузі, досить широко 
висвітлені у працях українських і зарубіжних науковців [1–6]. Проте 
оцінка ефективності формування оборотних активів на підприємствах 
роздрібної торгівлі вимагає не лише обґрунтування групи критеріїв, 
але й передбачає створення системи показників. 

Мета статті –  обґрунтування системи критеріїв та показників  
ефективності формування оборотних активів, що дозволить 
комплексно та кількісно оцінювати стан і тенденції змін цього процесу 
на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінка рівня  
ефективності формування оборотних активів на підприємствах 
роздрібної торгівлі ґрунтується на певній у системі критеріїв та 
показників.  

Критерій (від грец. kriterson – засіб судження) являє собою 
ознаку або умову, на якій ґрунтується оцінка або здійснюється вибір [7]. 
Критерій дозволяє через систему показників пов’язати мету явища, що 
вивчається, або процес із засобами їх досягнення. Він характеризує 
ступінь досягнення поставлених цілей і завдань [8; 9].  

З огляду на розуміння суті ефективності формування оборотних 
активів [10], основними критеріями оцінювання цього процесу такі: 

– достатність розміру оборотних активів, що забезпечує цільову 
спрямованість на досягнення необхідного обсягу та розвитку 
товарообороту; 

– ліквідність і платоспроможність, пов’язані з формуванням 
такого складу оборотних активів, що дозволяє підприємству досягти 
певного рівня фінансового стану; 



 122

– швидкість обороту, що характеризує рівень ділової активності  
й спрямована на вирішення проблем ресурсозбереження; 

– прибутковість і ризик визначають формування такого складу 
оборотних активів, що забезпечує цільовий прибуток за допустимого 
рівня ризику. 

Проте оцінка ефективності формування оборотних активів на 
підприємств ах роздрібної торгівлі вимагає не лише обґрунтування 
групи критеріїв, але й передбачає створення системи показників. 
«Показники відіграють роль інструментів, які дозволяють одержати 
його віддзеркалення у вибраній системі вимірювання. Показники 
несуть певну інформацію і відображають процеси, які вимірюються. 
Вибір і обґрунтування системи показників є важливим методологічним 
моментом у аналітичних процедурах. Від того, наскільки показники 
повно і точно відображають сутність явищ, що вивчаються, залежать 
результати оцінки» [9, с. 39]. Більш детальний розгляд перелічених 
критеріїв дозволяє обґрунтувати певну систему показників, за 
допомогою яких можна кількісно оцінити ефективність формування 
оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі (табл. 1). 

Наявність оборотних активів є необхідною умовою 
господарсько-фінансової діяльності  кожного підприємств а торгівлі. 
Необхідний їх розмір, тобто планова (нормативна) потреба, 
визначається залежно від обсягів діяльності підприємства. При цьому 
нестача оборотних активів призводить до втрат тов арообороту, а їх 
надлишок тягне за собою вартісні й матеріальні втрати ресурсів і 
зростання витрат на утримання та фінансув ання.  

Якщо у процесі планування визначена потреба в оборотних 
активах та їх основних елементах враховує зазначені особливості  
формування, то рівень їх достатності можна оцінити за допомогою 
співвідношення фактичних показників і нормативних (цільових, 
планових), відповідно до визначених пріоритетів і типу політики. Це 
показники 1.2–1.4 табл. 1, які також дозволяють оцінити зміни у 
структурі оборотних активів відносно планових. Особливості  
діяльності підприємств роздрібної торгівлі, спрямованої на 
задоволення різноманітного попиту населення, вимагають наявності у  
продажі певного асортименту товарів, а відповідно, і певного 
асортименту запасів. Чим ширше асортимент товарів, тим більша 
потреба підприємства в оборотних активах.  
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Таблиця 1 
Система критеріїв та показників ефективності формування 

оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі  
 

Критерій Показник 
1.1. Співвідношення темпів зростання товарообороту та 
оборотних активів за певний період  
1.2. Співвідношення фактичного загального розміру 
оборотних активів на пев ну дату до нормативного 
(цільового, планового)  
1.3. Співвідношення фактичного розміру товарних запасів 
на певну дату до норматив ного (цільового, планового)  
1.4. Співвідношення фактичного розміру грошових 
засобів на певну дату до нормативного (цільового, 
планового) 

1.
 Д

ос
та

тн
іс

ть
 

1.5. Коефіцієнт стійкості асортименту за певний період 
(співвідношення фактичної  кількості різновидів тов арів 
до норматив ного переліку) 
2.1. Співвідношення суми дебіторської заборгованості (за 
винятком простроченої), грошових засобів та 
короткострокових фінансових інструментів до загальної  
суми оборотних активів на певну дату  
2.2. Співвідношення власних обігових коштів та загальної  
суми оборотних активів на певну дату 
2.3. Співвідношення власних обігових коштів та загальної  
суми товарних запасів на певну дату 2.

 Л
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2.4. Питома вага в товарних запасах та дебіторській 
заборгованості неліквідних складових 
3.1. Оборотність у кількості оборотів та днях обороту 
загальної суми оборотних активів 
3.2. Оборотність у кількості оборотів та днях обороту 
загальної суми товарних запасів 

3.
 Ш

ви
дк

іс
ть

 
об

ор
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у 

3.3. Оборотність у кількості оборотів та днях обороту 
загальної суми грошових засобів 
4.1. Прибутковість оборотних активів за валовим доходом 
4.2. Рентабельність оборотних активів за прибутком від 
реалізації 
4.3. Витратомісткість оборотних активів  

4.
 П

ри
бу

тк
ов

іс
т

ь 
і р

из
ик

 

4.4. Рівень ризику визначається відхиленням та 
коливанням вище зазначених показників від нормативних 
(цільових, планових)  
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Отже, до показників, що характеризують достатність оборотних 
активів на підприємствах роздрібної торгівлі, слід включити 
коефіцієнт стійкості асортименту за певний період (співвідношення 
фактичної кількості різновидів товарів до нормативного переліку). 

Зазначені вище показники, що характеризують достатність  
оборотних активів, дозволяють оцінити лише статичний її рівень. 
Однак оборотні активи забезпечують не тільки поточну діяльність, але 
й сприяють розвитку підприємств, що впливає на динаміку 
товарообороту. З огляду на це, на нашу думку, важливим показником, 
що визначає ефективність забезпеченості тов арообороту оборотними 
активами в часі є співвідношення темпів їх зростання за певний період. 
За стабільних у часі значень коефіцієнта більше 1,0, випереджаюче 
зростання товарообороту відносно оборотних активів свідчить про 
достатнє та ефективне забезпечення підприємств а останніми.  

Ліквідність є важливою характеристикою активів підприємства.  
Її можна розглядати з двох боків. По-перше, це величина, зворотна у 
відносно часу, необхідного для швидкого продажу активу за певною 
ціною. По-друге, це сума, яку можна за нього отримати. Вони, 
безумовно, взаємопов’язані: для отримання високої ціни за товар 
(актив) потрібно більше часу; для прискорення процесу реалізації 
необхідно знизити ціну [11, с. 143]. Оборотні активи неоднорідні за 
рівнем ліквідності. Найбільш ліквідними є грошові засоби та 
прирівняні до них короткострокові фінансові вкладення, найменш  
ліквідними є запаси товарно-матеріальних цінностей. Рівень 
ліквідності оборотних активів визначається їх складом та якісними 
характеристиками кожного елемента. Так, чим більше товарна 
структура запасів відповідає попиту покупців, тим більшу ліквідність 
вони мають. 

Для оцінки рівня ліквідності формування оборотних активів 
доцільно розраховувати фінансові коефіцієнти, що характеризують їх 
склад. Це, насамперед, питома вага найбільш ліквідних оборотних 
активів (грошових засобів та нормальної дебіторської заборгованості) 
у їх загальній сумі на певну дату чи загалом за період. Важлив ими 
характеристиками є також показники, що відображають частку 
неліквідних складових у тов арних запасах та дебіторській 
заборгованості. 

Рівень ліквідності оборотних активів визначає спроможність  
підприємств а у певний час розраховуватися за своїми 
короткостроковими зобов’язаннями, тобто визначає його 
платоспроможність. Чим вище частка грошових засобів та їх  
еквівалентів у складі оборотних активів, чим більше власні джерела 
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фінансування беруть участь у формуванні оборотних активів, тим 
вище їх платоспроможність. Оцінку цього аспекту доцільно проводити 
за допомогою коефіцієнтів, які враховують частку власного 
оборотного капіталу у формуванні оборотних активів загалом та по 
товарних запасам зокрема. 

Швидкість руху оборотних активів певною мірою зв’язана з  
ринковою активністю підприємств роздрібної торгівлі, їх 
спроможністю просув ання на тов арних ринках. Вона відбиває 
динамічність та ефективність розвитку. Показники оборотності  
оборотних активів та їх складових елементів (3.1–3.3, табл. 1) 
характеризують ресурсовіддачу (кількість оборотів) за показником 
товарообороту та тривалість операційного циклу.  

Прибутковість і  ризик  – це дв а взаємовиключні критерії. 
Загальновідомо, що чим вище прибутковість, тим більше ризик  
підприємницької діяльності суб’єктів господарювання [1–6]. 

Для оцінки рівня прибутковості та ризику формування  
оборотних активів на підприємствах роздрібної торгівлі пропонується 
використовувати певні показники. Перший – показник прибутковості, 
який визначається відношенням в алового доходу підприємства до 
середнього розміру оборотних активів за певний період, характеризує 
рівень їх участі у формуванні доданої вартості. Другий – показник  
рентабельності, що свідчить про ефективність функціонування 
оборотних активів у операційній діяльності торговельного 
підприємств а. На нашу думку, у сучасних умов ах, коли показники 
прибутку, у тому числі й операційної діяльності, формуються під 
впливом значного кола факторів та іноді є дуже випадковими, 
імовірнісними показниками, найбільш повно відбивають стан 
ефективності формування оборотних активів показники 
витратомісткості. Вони являють собою відношення суми витрат на 
формування та використання основних елементів та оборотних активів 
загалом до їх середнього розміру за відповідний період. Суму витрат 
за кожним елементом можна визначити на основі управлінського 
обліку за напрямами поданими в табл. 2. 

Рівень ризику за кожним критерієм можна оцінити на основі  
розміру та коливань у часі відхилень фактичних показників від 
нормативних. Чим вище відхилення, чим більше вони змінюються 
відносно цільових значень, тим вище ризики відповідних втрат 
(обороту, прибутку, ліквідності, платоспроможності тощо). 
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Таблиця 2 
Види витрат та втрат у процесі формування  

та використання основних елементів оборотних активів  
підприємств роздрібної торгівлі  

 
Елементи 

оборотних активів 
Статті витрат Прямі втрати 

Запаси товарно-
матеріальних 

цінностей 

Витрати на закупівлі; 
витрати на утримання; 
витрати на реалізацію 

Природні втрати, 
втрати від інфляції 

Дебіторська 
заборгованість 

Витрати на утримання 
та інкасацію 

Втрати від виведення 
з обороту, інфляції, 

неповернення 

Грошові засоби Витрати на утримання Втрати від виведення 
з обороту,  інфляції 

Для всіх елементів Витрати на 
фінансування – 

 
Висновки. Таким чином, з урахуванням цільових настанов  

управління формуванням оборотних активів та основних положень 
теорії ефективності обґрунтовано вибір критеріїв (достатність, 
ліквідність і платоспроможність, швидкість обороту, прибутковість і 
ризик) та відповідної їм системи показників, що дозволяє комплексно 
та кількісно оцінюв ати стан і тенденції змін ефективності формування 
оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі.  
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ІСТОРИКО-ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕОРІЇ  
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
І.В. Мілаш 

 
Здійснено ретроспективний анал із історико-еволюційного розвитку 

теорії управління витратами підприємства, що дозволило визначити шість 
етапів  її поступальної еволюції. Відзначено, що для сучасного стратегічного 
етапу розвитку теорії управління витратами характерні процеси інтеграції 
функцій управління витратами в  єдину систем у управління підприєм ством на 
основ і інформ аційних технологій для досягнення стратегічних цілей 
економічного розвитку. 

Ключові слова: витрати, управління витратами, теорія управл іння 
витратами підприєм ства, стратегічне управління витратами.  

 
ИСТОРИКО-ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

И.В. Милаш 
7 

Осуществлен ретроспективный анализ историко-эволюционного 
развития теории управления затратами предприятия, что позволило 
определить шесть этапов  ее поступательной эволюции. Отм ечено, что для 
соврем енного стратегического этапа развития теории управления 
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