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Столярчук Г. В. Комплексування показників витрат за бізнес-процесами товароруху підприємств роздрібної торгівлі
У статті запропоновано розподіл товароруху на бізнес-процеси з урахуванням особливостей господарської діяльності підприємств роздрібної 
торгівлі. За виділеними бізнес-процесами представлено розподіл витрат. Розроблено системи показників аналізу витрат та їх ефективності за 
бізнес-процесами товароруху. У результаті досліджень виявилося, що аналіз показників ефективності витрат за бізнес-процесами є об’єктивною 
необхідністю для економічного обґрунтування заходів інформаційного інжинірингу бізнесу. Тому показниками ефективності витрат було обрано 
їх рівень і рентабельність, запропоновано інтегральний показник ефективності витрат. Перспективою подальших досліджень є розробка мето-
дики рейтингової оцінки ефективності витрат за бізнес-процесами товароруху та формування програмного забезпечення з її реалізації.
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Столярчук А. В. Комплексация показателей расходов по бизнес-
процессам товародвижения предприятий розничной торговли

В статье предложено разделение товародвижения на бизнес-процессы 
с учётом особенностей хозяйственной деятельности предприятий роз-
ничной торговли. Согласно выделенным бизнес-процессам представлено 
распределение расходов. Разработаны системы показателей расходов и 
их эффективности по бизнес-процессам товародвижения. В результа-
те исследований выявилось, что анализ показателей эффективности 
расходов по бизнес-процессам является объективной необходимостью 
для экономического обоснования мероприятий информационного ин-
жиниринга бизнеса. Поэтому в качестве показателей эффективности 
расходов были избраны их уровень и рентабельность, предложен инте-
гральный показатель эффективности расходов. Перспективой дальней-
ших исследований является разработка методики рейтинговой оценки 
эффективности расходов по бизнес-процессам товародвижения и фор-
мирование программного обеспечения по её реализации.
Ключевые слова: эффективность расходов, бизнес-процесс, рознич-
ные торговые предприятия.
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Processes of Goods Distribution through Retail Trade Enterprises
The article proposes separation of goods distribution into business processes 
taking into account characteristics of economic activity of retail trade enter-
prises. According to the selected business processes, a distribution of costs is 
presented. Systems of indicators of expenditures and their effectiveness by the 
business processes of goods distribution have been developed. It was found 
during the research that analysis of cost-effectiveness of business-processes 
is an objective necessity for the economic rationale of measures in the infor-
mation engineering of business. Therefore, as indicators of cost-effectiveness 
have been chosen their level and profitability, an integrated indicator of cost-
effectiveness have been proposed. Prospect of further research is develop-
ment of methodics for rating the cost-effectiveness by the business process of 
goods distribution and forming software for its implementation.
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Від ефективності товароруху підприємств роздріб-
ної торгівлі залежить рівень рентабельності тор-
говельної галузі в Україні. Швидкі зміни еконо-

мічної ситуації, кризові процеси спонукають до впро-
вадження ефективних інструментів менеджменту, які 
сприятимуть підвищенню якості товароруху торговель-
них підприємств. Новим інструментом менеджменту в 
сучасних умовах, який спрямовує підприємство на по-
стійне вдосконалення діяльності та сприяє підвищенню 

його конкурентоздатності, є процесний підхід до управ-
ління витратами.

Вітчизняний досвід з організації системи управ-
ління витратами на підприємствах роздрібної торгівлі 
базується на аналізі та оптимізації показника загальних 
витрат. При цьому аналітик не бачить, що відбувається 
з витратами за окремими бізнес-процесами товароруху. 
Запровадження процесного підходу до управління витра-
тами вимагає переорієнтації фінансового планування на 
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мислення «процесами». Фінансове планування, яке буду-
ється на засадах процесного підходу, вимагає ідентифікації 
бізнес-процесів товароруху, класифікації витрат за бізнес-
процесами, комплексування аналітичних показників.

В Україні та за кордоном проблемою аналізу витрат 
займалися такі вітчизняні та закордонні вчені-економісти: 
Н. Власова, І. Волошан, І. Давидович, Є. Деминг, Р. Каплан, 
Г. Кіндрацька, Д. Меррік, І. Мілаш, Г. Ситник, М. Хаммер, 
Н. Чухрай, Є. Шельмін, Р. Шоу та інші.

Однак аналіз витрат при застосуванні процесного 
підходу до управління ними потребує подальшого вирі-
шення. Перш за все виникає потреба побудови комплексу 
аналітичних показників, які б дали змогу оцінити витра-
ти та їх ефективність за бізнес-процесами товароруху.

З огляду на зазначене метою статті є комплексу-
вання показників для аналізу витрат за бізнес-процесами 
товароруху на підприємствах роздрібної торгівлі.

Уперше сформульовано зміст понять «бізнес-про-
цес», «реінжиніринг бізнес-процесів», окреслено 
базові принципи та переваги управління ними в 

роботах Є. Деминга [3] та М. Хаммера [10]. 
Бізнес процеси мають такі важливі риси [4]: 
 наявність внутрішніх і зовнішніх користувачів, 

які діють усередині підрозділів компанії і між 
ними, а також між різними організаціями;

 базування на способі виконання робіт, власти-
вому тій або іншій організації.

Аналіз літературних джерел [1, 2, 5 – 9] дозволив 
виявити різні підходи до класифікації бізнес-процесів 
торговельних підприємств. А саме:
 залежно від виду торговельного підприємства, 

методу продажу товарів, типу, розміру магази-
ну [2];

 з поділом процесів на основні, допоміжні та 
управлінські [5];

 на основі тринадцятипроцесної моделі Міжна-
родної бенчмаркінгової палати Американсько-
го центру продуктивності і якості (American 
Productivity & Quality Center – APQC) [1];

 на основі восьмипроцесної моделі BKG Profit 
Technology [7];

 на основі міжнародних стандартів якості серії 
ISO 9000 [8];

 на основі моделі IBL (The International Business 
Language) компанії Price Waterhouse Coopers [9];

 на основі моделі М. Портера [6].
За результатами аналізу виявилося, що жодний 

зарубіжний підхід не дає чіткої класифікації бізнес-про-
цесів операційної діяльності,з урахуванням специфіки 
торгово-технологічних процесів роздрібних торго-
вельних підприємств сучасного формату. Операційна 
діяльність роздрібного торговельного підприємства 
пов’язана з товарорухом. Тому, на нашу думку, для іден-
тифікації бізнес-процесів операційної діяльності роз-
дрібного торговельного підприємства доцільно вико-
ристовувати підхід І. Волошана [1]. Згідно з цим підхо-
дом пропонуємо виділити такі основні бізнес-процеси 
товароруху: процес надходження (постачання) товарів 
і процес попередньої підготовки та реалізації товарів. 

Тепер представимо розподіл витрат за вказаними вище 
бізнес-процесами (табл. 1).

таблиця 1

Розподіл витрат за бізнес-процесами товароруху

Бізнес-процес Витрати бізнес-процесу

Надходження  
(постачання) товарів

Матеріальні витрати.  
Транспортні витрати.  
Сума повернень і втрат.  
Вартість трудових ресурсів

Попередня підго-
товка та реалізація 
товарів

Витрати на зберігання та 
підготовку товарів до продажу.  
Витрати на розробку і здійснення 
комплексу маркетингу.  
Витрати на організацію процесу 
реалізації товарів.  
Вартість трудових ресурсів

Отже, як бачимо з табл. 1, загальні витрати з това-
роруху формуються з витрат за його бізнес-процесами. 
Витрати, що виникають в ході здійснення товароруху, 
залежать від виду торговельного підприємства, методу 
продажу товарів, типу, розміру магазину. Тобто, для тор-
говельних підприємств нових форматів притаманними є 
витрати, пов’язані з: доставкою товару в зону прийман-
ня, розвантаженням транспортного засобу, прийманням 
товару за кількістю та якістю, доставкою в зону збері-
гання; доставкою товару в торговельний зал та зону пе-
редпродажної підготовки, допоміжним виробництвом 
(обробкою, мийкою, сортуванням, комплектуванням, 
пакуванням, виготовленням кулінарних виробів, випі-
канням), маркетингом (промоушеном товару), наданням 
покупцям додаткових послуг.

Для того, щоб підвищити інтенсивність і результа-
тивність процесу товароруху, необхідна своєчасна ана-
літична інформація про витрати в розрізі його бізнес-
процесів. Тому визначення аналітичних показників, 
які дозволять контролювати витрати процесів надхо-
дження (постачання) і попередньої підготовки й реалі-
зації товарів, є важливим для ухвалення оперативних і 
стратегічних управлінських рішень на торговельному 
підприємстві. Отже, пропонуємо систему аналітичних 
показників оцінювання витрат за бізнес-процесами то-
вароруху (табл. 2).

Дослідження показників ефективності витрат за 
бізнес-процесами є об’єктивною необхідністю 
для економічного обґрунтування заходів інфор-

маційного інжинірингу бізнесу, оскільки саме вони ви-
значають напрям застосування і характер таких заходів. 
Слід зазначити, що принципово важливим є залучення 
заходів інформаційного інжинірингу саме до бізнес-про-
цесів товароруху, бо в першу чергу мають удосконалюва-
тися ті процеси, покращання яких сприятиме отриман-
ню підприємством більшого операційного прибутку.

Отже, дослідження технології здійснення бізнес-
про цесів через побудову й вивчення показників їх ви-
трат дозволить проаналізувати ефективність витрат за 
бізнес-процесами товароруху (табл. 3).

http://www.business-inform.net
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таблиця 2

Система показників витрат за бізнес-процесами товароруху

Категорія 
показників Назва показника Методика розрахунку характеристика

1 2 3 4
Процес надходження (постачання) товарів

Абсолютні

Матеріальні витрати (МВ)         1
,

n

і n
i
МВ МВ МВ


 

 де і – сума матеріальних витрат за 
досліджуваний період

Сума витрат, пов’язаних з форму-
ванням первісної вартості придба-
них за плату товарів

Транспортні витрати (ТВ)           1
,

n

і n
i
ТВ ТВ ТВ


 

 
де і – сума транспортних витрат за 
досліджуваний період

Сума витрат, пов’язаних з постачан-
ням товарів у результаті формуван-
ня та вибору схем товароруху

Сума повернень і втрат (В)           1
... ,

n

і n
s
В В В


  

 
де В – сума повернень і втрат товарів за 
досліджуваний період

Сума товарів, що належать повер-
ненню постачальникам у результаті 
невідповідності якості, знищених  
у результаті псування

Вартість трудових ресурсів 
(ВТР)

          ,ВТР Ч СЗ   
де Ч – середньоспискова чисельність 
робітників процесу; СЗ – середня 
заробітна плата працівника

Сума витрат обігу, пов’язаних із  
забезпеченням бізнес-процесу  
трудовими ресурсами

Матеріальні витрати (МВ)         1
,

n

і n
i
МВ МВ МВ


 

 
де і – сума матеріальних витрат за 
досліджуваний період

Сума витрат, пов’язаних з форму-
ванням первісної вартості придба-
них за плату товарів

Загальні витрати за бізнес-
процесом (Вб) бВ МВ ТВ В ВТР    Сума витрат за процесом поста-

чання товарів

Відносні

Частка витрат за бізнес-
процесом у загальній сумі 
операційних витрат (Чво) 

( )
,во

МВ ТВ В ВТР
Ч

ВО
  




  
де

 
ВO – загальна сума 

операційних 
витрат підприємства

Питома вага витрат, пов’язаних  
з процесом постачання товарів  
у загальній сумі операційних витрат

Динаміка витрат за бізнес-
процесом (Тво)

1 1 1 1

0 0 0 0

( )
,

( )во
МВ ТВ В ВТР

Т
МВ ТВ В ВТР

  


  


  

де 1, 0 – звітний та базовий періоди 
відповідно

Темпи зростання (зниження) пря-
мих витрат, пов’язаних з процесом 
постачання 

Процес попередньої підготовки та реалізації товарів

Абсолютні

Витрати на зберігання та 
підготовку товарів до про-
дажу (ВЗП)

       1
,

n

і n
i
ВЗП ВЗП ВЗП


 

 
де і – сума витрат на зберігання та 
підготовку товарів до продажу

Сума витрат, пов’язаних зі збері-
ганням, доставкою в торговельну 
залу, допоміжним виробництвом 
(обробкою, мийкою, комплектуван-
ням, пакуванням) 

Витрати на розробку  
і здійснення комплексу 
маркетингу (ВРКМ)

       1
,

n

ркм ркмі ркмn
i
В В В


 

 
де і – сума витрат на розробку і 
здійснення комплексу маркетингу

Сума витрат, пов’язаних із прове-
денням акційних заходів, заходів 
щодо розвитку роздрібного прода-
жу продукції, рекламою, виплатою 
бонусів по акціях

Витрати на організацію 
процесу реалізації товарів 
(Вопр)

1
,

n

опр опрі опрn
i
В В В


 

 
де і – сума витрат на організацію про-
цесу реалізації товарів (Вркм)

Сума витрат, пов’язаних з мерчан-
дайзінгом, наданням додаткових 
послуг покупцям
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Закінчення табл. 2

1 2 3 4

Абсолютні

Вартість трудових ресурсів 
(ВТР)

             ,ВТР Ч СЗ   
де Ч – середньоспискова чисельність 
робітників процесу; СЗ – середня 
заробітна плата працівника

Сума витрат обігу, пов’язаних із  
забезпеченням бізнес-процесу  
трудовими ресурсами

Загальні витрати за бізнес-
процесом (Вб) б ркм опрВ ВЗП В В ВТР    Сума витрат за процесом поперед-

ньої підготовки та реалізації товарів

Відносні
Частка витрат за бізнес-
процесом у загальній сумі 
операційних витрат (Чво)

( )
,ркм опр

во
ВЗП В В ВТР

Ч
ВО

  




 

де
 

ВO – загальна сума операційних 

витрат підприємства

Питома вага витрат, пов’язаних із 
процесом попередньої підготовки 
та реалізації товарів у загальній сумі 
операційних витрат

Динаміка витрат за бізнес-
процесом (Тво)

1 1 1 1

0 0 0 0

( )
,

( )
ркм опр

во
ркм опр

ВЗП В В ВТР
Т

ВЗП В В ВТР
  


  




 
де 1, 0 – звітний та базовий періоди 
відповідно

Темпи зростання (зниження) пря-
мих витрат, пов’язаних з процесом 
попередньої підготовки  
та реалізації товарів

таблиця 3

Система показників ефективності витрат за бізнес-процесами товароруху

Назва показника Методика розрахунку характеристика

Витратовіддача бізнес-процесу (Вв)

             1

100%,в n

б
i

РОТ
В

В


 


 

де РОТ – роздрібний товарообіг  
за досліджуваний період;   

1

n

б
i
В


 – сума витрат за бізнес-процесом  

за досліджуваний період

Розмір роздрібного товарооборо-
ту на кожні 100 грн витрат  
на здійснення бізнес-процесу

Рентабельність витрат бізнес-процесу (Рв)                 

1

1

,

n

i
в n

i

ОП
Р

Вб










 

де
 1

n

i
ОП


 – сума операційного прибутку

 
за досліджуваний період

Сума операційного прибутку, що 
приходиться на кожні 100 грн  
витрат за бізнес-процесом

Інтегральний показник ефективності  
витрат бізнес-процесу (Ів) в в вІ В Р 

Комплексна характеристика 
ефективності витрат за бізнес-
процесом

У зв'язку з тим, що кожне підприємство роздрібної 
торгівлі у своїй діяльності орієнтується на отримання 
максимального прибутку, воно повинне використовува-
ти бізнес-процеси, що забезпечують менші витрати, або 
за заданого обсягу ресурсів дають змогу отримати ви-
щий показник операційного прибутку. 

Отже, принципове переосмислення та радикаль-
на перебудова бізнес-процесів потрібні для досягнен-
ня кардинальних покращень фінансових показників 
діяльності підприємства, підвищення його ринкової 
вартості.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запровадження комплексу показ-

ників витрат за бізнес-процесами товароруху дозво-
лить: проводити фінансове планування в розрізі бізнес-
процесів; виявляти найбільш витратні процеси; про-
водити пошук резервів зниження витрат; підвищувати 
ефективність товароруху в цілому.

Перспективами подальших досліджень у даному на-
прямку є розробка методики рейтингової оцінки ефек-
тивності витрат за бізнес-процесами товароруху та фор-
мування програмного забезпечення з її реалізації.         
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