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Крещенко О. В. Методологічні та методичні засади АВС-підходу як універсального механізму аналізу  
товарних запасів

У статті доведено актуальність дослідження методологічних і методичних засад АВС – у зв’язку як з необхідністю управління в сучасному рітейлі 
великою кількістю різновидів товарного асортименту, так і з впровадженням у практику категорійного менеджменту. Також було розглянуто 
методологічні аспекти сутності АВС-підходу як універсального механізму аналізу категорій товарних запасів. Виявлено і виокремлено особливості 
АВС-підходу і семантичних двійників: АВС-аналізу як методу класифікації та АВС-аналізу як методу обліку і контролю запасів. Запропоновано ав-
торську системну модель управління товарними категоріями (запасами) за АВС-підходом.
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В статье доказана актуальность исследования методологических и 
методических основ АВС-подхода в связи как с необходимостью управ-
ления в современном ритейле большим количеством разновидностей 
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Категорійний менеджмент є відносно новою кон
цепцією розвитку бізнесу. На відміну від тради
ційної організації управління він припускає спе

ціалізацію управлінських робіт не за функціями, а за 
товарними категоріями [1 – 3]. 

У категорійному менеджменті категорії асорти
менту прийнято розглядати як самостійні господарські 
одиниці. У поле відповідальності категорійного мене
джера потрапляє весь ланцюжок бізнеспроцесу – від 
закупівель до продажу товарів. При цьому оцінюється 
робота не кожного підрозділу окремо, а ефективність у 
розрізі діяльності всього логістичного ланцюжка. 

Забезпечення попиту покупців при такому підхо
ді вимагає більше пильної уваги й більш чіткого й ко
ректного управління товарним потоком, що забезпечує 
безперебійний процес споживання (продажу товарів). 
У зв’язку з цим різко зростає роль товарних запасів і 
якість управління ними. Управляти товарним запасом – 

це означає управляти сукупністю товарних категорій, 
які, у свою чергу, складаються з великого числа різних 
підкатегорій, сегментів, брендів і SKU (від англійського 
stock keeping unit – одиниця складської наявності). І вся 
ця велика за своїми розмірами структура і кількість то
вару повинна мати оптимальне управління, щоб завжди 
рітейл мав змогу максимально задовольнити вимоги 
клієнтів, споживачів, покупців. 

Для кожного зі структурних елементів товарних ка
тегорій, представлених у товарних запасах, необхідно роз
робляти свою особливу стратегію управління. Для цього 
необхідно розв’язати задачу правильної розбивки всієї су
купності торговельного асортименту товару на певні, одно
рідні за обраними ознаками кластери або групи товарів. 

Для таких завдань необхідно мати специфічний 
механізм виконання цього складного процесу. 

Методичний підхід АВС відноситься до таких ме
ханізмів управління асортиментом товарного потоку 
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(запасу), які найбільше часто згадуються в наукових і 
навчальних виданнях за відповідною тематикою. 

Сьогодні питання проведення ABCаналізу ши
роко висвітлюються в тематичній літературі, як вітчиз
няними, так і закордонними науковцями. Наприклад, 
автори у своїх роботах розглядають такі аспекти АВС
аналізу: Р. Бодряков [4], О. А. Круглова [5], Л. І. Лачкова 
і В. М. Лачкова [6], Л. Н. Кольцова і В. В. Кольцова [7], 
Г. Роганова [8] – окремі питання практики застосування 
АВСаналізу; П. Л. Ван’ян [9] і Н. Кирилова [10] – загаль
ну характеристику АВСаналізу в системі управління 
запасами; С. В. Гришко і Є. В. Пересада [11] – пропону
ють розроблену економікоматематичну модель поділу 
запасів за критеріями ABCаналізу; О. В. Безсмертна 
[12], С. М. Голубєва і Н. М. Голубєва, Г. А. Цопа [13] – 
розглядають особливості застосування ABCаналізу 
в промисловості; І. В. Заблодська [14] пропонує вдо
сконалення моделі оптимізації структури асортимен
ту товарів на регіональному рівні на базі АВСаналізу;  
О. О. Нестеренко [15] представляє результати ABC
аналізу на підприємствах роздрібної торгівлі; А. Тупі
цин [16] розглядає процес реформування управління то
варними запасами із застосуванням методу АВС; А. Фі
шер [17], Т. Я. Лагоцький [18], В. С. Лукинський [19; 20] і  
А. М. Гаджинський [21] найбільш обґрунтовано розкри
вають сутність і механізм роботи методичного підходу 
та дають опис алгоритму проведення не тільки емпірич
ного, графічного але й аналітичних методів АВС аналізу.

Проте в більшості літературних джерел автори 
або просто вказують на існування методичного АВС 
підходу, але не розкривають його сутності; або вказують 
на простоту його застосування, але без пояснення ал
горитму роботи цього методу (очевидно, покладаючись 
на емпіричні методи й помилково вважаючи пропорцію  
20 : 80 за закон); або дають перелік основних кроків про
цесу АВСаналізу без приведення відповідного матема
тичного й статистичного апарата аналізу.

Таким чином, значущість цієї проблематики для те
орії та практики управління товаропотоками для сучасно
го рітейлору, а також проблеми з методичною розробкою 
застосування АВСаналізу на підприємствах роздрібної 
торгівлі обумовлюють актуальність теми дослідження.

Метою статті є дослідження й розкриття мето
дологічної сутності АВСпідходу; дослідження сутності 
методу АВСаналізу; розробка моделі управління товар
ними категоріями (запасами) за АВСпідходом.

Назва «АВСпідхід» походить від розподілу су
купності показників (наприклад, номенклатури 
товарів у запасах) на три групи, які було позна

чено латинськими літерами A, B і C, залежно від обра
них критеріїв. Цей підхід має більш ніж вікову історію 
розвитку й застосування. Інтерес до цього методу швид
ко зріс із 90х років ХХ століття, що було обумовлено 
найширшим розвитком логістичних систем. 

Зауважимо, що багато хто з аналітиків сприйма
ють, а багато авторів представляють у своїх роботах 
АВСаналіз як досить простий (якщо не примітивний) 
наочний метод дослідження великої сукупності еко
номічних даних за допомогою класичного зображення 

кривої Лоренца або таблиці, що якось розділяють наяв
ну сукупність показників за певними критеріями на три 
класи. Багато хто думає, що саме з цього (й тільки з цьо
го) і складається процедура ABCаналізу, що теоретичні 
положення цього методу однозначні, прості й очевидні, 
і що метод не може розглядатися як серйозний аналі
тичний інструмент. 

Стверджуємо, і в цьому ми є солідарними з фахів
цями багатьох компаній, які ретельно працюють і дослі
джують цей інструмент, що таке уявлення цього методу 
тісно корелює зі ступенем поінформованості щодо ньо
го: чим менше обсяг і глибина опанованої інформації, 
тим простіше уявлення. Наведемо основні висновки, які 
випливають за результатів проведеного дослідження. 

По-перше, не завжди використовувані наукові ін
струменти мають назву за іменами їхніх розробників та 
авторів. 

По-друге – з методологічної точки зору АВСпідхід 
представляє собою ідею нерівновагого розподілу великої 
сукупності об’єктів дослідження соціальноеконо мічного 
характеру. Але зауважимо, що загальновідома пропорція 
20 : 80 ніколи й ніким не була доведена й не належить до 
форми встановленого закону. Власне, ніхто з авторів да
ного підходу на це ніколи не претендував. Тому розгляд 
саме цієї пропорції розподілу як встановленої цифрової 
пари і рекомендованої як «емпіричний варіант» (що на
дається багатьма авторами безальтернативно, практич
но як доведена закономірність) – є не досить коректним 
за суттю. На наш погляд, автори в багатьох літературних 
джерелах наукового й навчального характеру трактують 
розглянуту пропорцію як «закон Парето» винятково че
рез не зовсім чітке розуміння сутності цієї пропорції та 
внаслідок незнання історії її походження. 

По-третє – автором даної роботи пропонується 
чітко розмежовувати такі поняття: АВСпідхід, метод 
АВСаналізу (method in inventory control) і метод АВС 
аналізу (active based costing).

АВС-підхід. На наш погляд, це методологічна ос
нова, на якій будуються конкретні самостійні методи 
аналізу: АВС, XYZ, FMR та інші, а також їхні різноманіт
ні комбінації: АВС / XYZ, АВС / XYZ / FMR тощо. 

Метод АВС-аналізу використовується для роз
бивки сукупності об’єктів на кластери. У науковий ар
сенал цей аналітичний інструмент увів Г. Ф. Дикі для 
вивчення сукупності товарів за допомогою графічного 
зображення кривої Лоренца та поділом її за принципом 
Парето на три класи з використанням перших букв ла
тинського алфавіту ABC (вимовляється назва «а бе це 
аналіз»). За своєю науковою спеціалізацією цей метод 
можна віднести до методів класифікації. Часто зустріча
ється його характеристика як методу контролю запасів 
(method in inventory control), що відноситься до класу 
SICметодів (statistical inventory control method) – ста
тистичного контролю запасів. Так, у [33] вказується, що 
метод АВС – це засіб формування і контролю за ста
ном запасів, який постає в розбитті номенклатури N 
товарноматеріальних цінностей, що реалізуються, на 
три нерівнопотужних підмножини А, В та С на заставі 
деякого формального алгоритму».
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Метод АВС-аналізу, інший, що має ту ж назву, 
проте зобов’язаний такою назвою абревіатурі (від англ. 
active based costing) і вимовляється як «метод ей бі сі». 
Це метод альтернативного обліку й аналізу витрат за 
видами діяльності. Він застосовується для одержання 
інформації з витрат й нефінансової інформації про ді
яльність організації. 

У той же час в літературі доволі часто плутають ці 
назви. Автори наче не уявляють, що існують вказані два 
види аналізу з однаковими назвами, і використовують 
некоректні посилання на метод. 

Зауважимо, що надалі предметом нашого дослі
дження буде виключно саме метод АВС (а бе це) аналізу. 
Як вже було вказано, значна кількість авторів, що дослі
джують матеріальні потоки, посилаються на доцільність 
використовування методу АВС у процесі аналізу та 
управління товарними запасами підприємства. Проте 
лише окремі з них досліджують у своїх роботах питання 
методичних підходів і механізму використання цього ме
тоду. Найбільш ґрунтовні розробки з цього приводу на
лежать таким вченим, як В. С. Лукинський [19; 20], А. М. 
Гаджинський [21], а також таким практикаманалітикам, 
як А. Фішер [17], Д. Кочубей [22] та П. В. Грек [23].

Ми погоджуємося з логікою, запропонованою 
А. Фішером. І надалі використаємо окремі кроки його 
алгоритму в нашому варіанті. При цьому зауважимо, 
що наша задача ширше за алгоритм проведення АВС
аналізу. У даній роботі поставлено задачу виокремити 
послідовність дій АВСпідходу як методологічної осно
ви в цілому, а метод АВСаналізу розглядається як його 
окрема важлива базова складова.

Вважаємо, що представити АВС-підхід доцільно 
як послідовність дій, відображену на рис. 1.

Розглянемо надану модель більш ретельно. Вважає
мо за необхідне починати проведення аналітичної 
роботи із застосування АВСпідходу з аналізу тієї 

ситуації, що склалася, і встановлення стратегічних цілей 
підприємства: 

 на першому етапі – потрібно виконати аналіз 
існуючого стану товарноматеріальних потоків 
суб’єкта дослідження (у нашому випадку – це 
рітейл) з різних точок зору, наприклад, з точки 
зору: виконання фінансового бюджету, задово
лення попиту, зниження витрат, виконання до
говорів поставки, наявність асортименту в залі 
відповідно до попиту тощо;

 на другому етапі – необхідно дослідити, виокре
мити та ранжирувати виявлені проблеми рітей-
лу, що пов’язані з асортиментною політи кою, та 
управління товарноматеріальними по токами. 
Саме це допоможе обґрунтувати і сформулюва
ти один з найбільш вагомих елементів – мету 
аналізу – на четвертому етапі; 

 на третьому етапі доцільно провести з’я су
вання основних елементів політики підприєм
ства (тобто вимог, критеріїв та обмежень по 
відношенню до: асортиментної спеціалізації, 
конкурентів, постачальників, покупців тощо).  
У подальшому це допоможе поєднанню логіки ви
бору об’єктів аналізу і відповідних показників; 

 на четвертому етапі необхідно визначити ме-
ту аналізу (наприклад, підвищити задоволен
ня попиту покупців, знизити запаси на склакупців, знизити запаси на скла
дах рітейлу, оптимізувати витрати, підвищити 
ефективність управління товарними запасами, 
тощо). Визначення мети аналізу є ключовим 
етапом АВС-підходу. Як вірно помітив фахівець 
з великим практичним досвідом А. Фішер [17], 
багато хто з користувачів методу пропуска
ють цю дію, у результаті чого заходять у глухий 
кут. АВСаналіз – це всього лише інструмент 
розбивки (поділення, класифікації) обраної су
купності на задані групи для подальшого ана лізу 
й прийняття рішень. За умови коректної роботі 
виконавця АВСпідхід здатний дати певний ре
зультат. Необхідно пам’ятати, що ту саму безліч 
об’єктів аналізу буде розподілено на групи вкрай 
порізному, у чіткій залежності від мети аналізу;

 на п’ятому етапі треба вибрати об’єкти ана-
лізу (наприклад, асортиментні позиції, покупці, 
постачальники товарів, дебітори, кредитори 
тощо). Одне і те ж завдання, зауважується в 
[17], можна вирішувати за допомогою впливу 
зовсім на різні об’єкти управління, при цьому, 
звичайно, найбільший результат надасть комп
лексний вплив. Наприклад, знизити запаси на 
складах рітейлу можливо декількома зовсім 
різними шляхами:

а) переглянути обсяг / інтервал замовлення по то
варах групи А, у цьому випадку об’єкт аналізу – асорти-
ментні позиції;

б) переглянути умови роботи або перемінити по
стачальників групи А, тоді об’єкт аналізу – постачаль-
ники рітейлу;

в) переглянути умови роботи з покупцями групи А, 
об’єкт аналізу – покупці;

г) проаналізувати складський запас і прийняти 
рішення про активізацію продажу за позиціями з над
нормативним залишком, об’єкт аналізу – знову асорти-
ментні позиції, але фактор вибору асортиментної групи 
буде іншим, ніж у першому випадку;

 на шостому етапі ретельна увага приділяється 
визначенню показників (за деякими джерелами – 
факторів) для диференціації об’єктів аналізу. 

Наприклад, більшість авторів СНД називають та
кі показники, як прибуток, рентабельність, до
хід, обсяг, вага, частота відвантажень, середня 

партія відвантаження, середня партія поставки, число 
можливих постачальників, ціна у розрахунку на одини
цю продукції та т. д. У той же час західні фахівці, які ма
ють більший досвід у застосування АВСпідходу, напри
клад Д. Фогарті, Дж. Блекстоун и Т. Хоффманн, у роботі 
[24] виокремлюють такі показники (фактори): річний 
обсяг використання (споживання) номенклатурних по
зицій у вартісному виразі; ціна одиниці номенклатурної 
позиції; дефіцитність номенклатурної позиції; доступ
ність ресурсів для виробництва номенклатурної пози
ції; тривалість циклу для номенклатурної позиції; ви
моги до зберігання номенклатурної позиції (спеціальні 
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вимоги до температурного режиму, вологості й т. п.); 
ризик злодійства; строк зберігання; витрати внаслідок 
відсутності номенклатурної позиції на складі в необхід
ний момент часу; інше.

На нашу думку, допоможе вибору найбільш важ
ливої групи показників для проведення подальшого 
аналізу саме ретельне виконання першого етапу наданої 
логіки застосування АВСпідходу;

 на сьомому етапі має проводитися робота з фор-
мування інформаційного масиву для аналізу. 

Сучасні інформаційні системи дозволяють без 
проблем сформувати необхідний масив інформації й 
навіть виконати всі наступні дії автоматично, природ
но, не без допомоги програмістів. У деякому програм
ному забезпеченні для підприємств торгівлі містяться 
вбудовані функції угруповання активів за методом АВС 
(наприклад, програмне забезпечення «1С:Торгівля», 
версія 8.0. і далі містить модуль, що на підставі інформа
ції з бази даних програми формує звіти: «АВСаналіз», 
«XYZаналіз» або інтегрований «АВС/XYZаналіз»). Та

Рис. 1. Системна модель логіки управління (проведення дослідження, аналізу, вибору стратегії тощо) товарними 
категоріями (запасами) за АВС-підходом

Джерело: власна розробка.
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кож є окремі спеціалізовані програмні продукти з АВС
аналізу (наприклад, ABCanalysis for Professional, компа
нії КоnSі). Труднощі, що можуть виникати під час даної 
роботи, наприклад: визначення тимчасового інтервалу 
даних для аналізу, невідповідність даних реальному по
ложенню речей (наприклад, відсутність продажів по 
позиції в результаті дефіциту) і т. п. Проте зауважимо, 
що фірмові програми (тобто ті, що виконані не за ал
горитмом замовника) мають у розпорядженні тільки 
ті варіанти методичного забезпечення, які закладено у 
програму під час розробки, і залежить цей вибір від до
свіду і фаху програміста. У більшості випадків результа
ти, що отримані за допомогою «закритого» інструмен
тарію, не досить коректні, і виникає багато труднощів 
з їх інтерпретацією для ефективного управління. Тому 
для отримання коректних результатів необхідно дотри
муватися мінімум двох пунктів. Поперше, необхідно 
чітко формулювати задачу аналізу; ретельно прово
дити відбір показників аналізу; вибирати достовірний 
і репрезентативний інформаційний масив. Подруге, 
обґрунтовано вибирати модель і механізм аналітично
го методу, розуміючи, що під загальною назвою «метод 
АВСаналізу» криється значна кількість різновидів ал
горитмів. Використання стандартних програм, коли за
стосовується метод «всліпу», зовсім не гарантує отри
мання якісного і достовірного результату. З таким же 
успіхом фахівці можуть починати управління власними 
товарноматеріальними потоками та запасами товарів, 
якби вони використовували для аналізу достовірні дані, 
проте такі, що належать іншій, не схожій за тенденція
ми, структурою і політикою сторонній компанії.

І тільки тепер, коли з’ясовані основні положення 
АВСпідходу і за умови попередньо виконаної робо
ти, доцільно проводити саме АВСаналіз. Основна 

послідовності дій на етапах з восьмого по одинадцятий: 
оцінка об’єктів аналізу за виділеними показниками 
факторами, ранжирування розрахункових показників, 
перший варіант поділу об’єктів на кластери А, В, С (або 
А, В, С, Д тощо), інтерпретація результатів аналізу;

 на дванадцятому етапі вирішується дуже важ
лива задача прийняття рішення щодо продо
вження подальшого аналізу за АВСпідходом. 
Якщо аналіз за методом АВС (чи АВСД) задо
вольнив очікування фахівців, то здійснюєть
ся перехід до наступного тринадцятого етапу,  
а потім – сімнадцятого. Якщо наявні невиріше
ні проблемні питання, то доцільно перейти до 
чотирнадцятого пункту з використанням інших 
методів аналізу, що належать до застосованого 
методологічного підходу;

 на тринадцятому етапі аналітиками здійсню
ється розробка стратегій управління сформова-
ними за АВС-аналізом кластерами товарних по
токів (запасів) за результатами застосування лише 
одного критеріального підходу: АВСаналізу;

 на чотирнадцятому етапі має відбуватися 
обґрунтування вибору варіантів моделей до
слідження за іншими методами розбивки асор
тименту з методичного портфеля АВСпідходу 

для більш поглибленого аналізу: XYZ, FMR і 
інші, а також їхні різноманітні комбінації: АВС 
/ XYZ, АВС / XYZ / FMR тощо;

 на п’ятнадцятому етапі проводяться додатко-
ві дослідження поділу об’єктів на відповідні клас-
тери за новими критеріями з арсеналу методів, 
що відносяться до портфеля АВСпідходу;

 на шістнадцятому етапі (аналогічно до пункту 
тринадцятого) виконується розробка страте-
гій управління для сформованих за допомогою 
додаткових методів з портфеля АВСпідходу 
новітніми кластерами товарних запасів (другий 
та інші варіанти);

 на сімнадцятому етапі здійснюється розробка 
генерального стратегічного портфеля управ-
ління сформованими кластерами товарних за
пасів на засадах оптимального поєднання ло
кальних стратегій за окремими кластерами;

 на вісімнадцятому етапі має здійснюватися 
вибір методів обліку і методів контролю та 
управління товарними кластерами. Найбільш 
сучасним, дієвим і таким, що відповідає цілям 
АВСпідходу, на нашу думку, є другий метод 
АВСаналізу (Activity Based Costing), який до
цільно використати як метод обліку та конт
ролю за товарноматеріальними потоками су
часного рітейлу;

 на дев’ятнадцятому етапі дослідження почи
нається по новому колу (тобто початок алго
ритму з першого етапу) тільки що за умов ана-
лізу новітньої інформаційної бази. 

При цьому зауважимо: якщо ситуація на ринку і 
всередині рітейлу за якийсь проміжок часу суттєво не 
змінилася, то окремі пункти можливо не проходити за
ново, а скористатися вже напрацьованими підходами і 
апробованими методичними засобами. Наприклад, де
який час на черговому витку аналізу можливо не зміню
вати вибрані і впроваджені методи обліку та контролю 
товарними кластерами (18 етап); стратегії управління 
товарними кластерами (етапи 13й, 16й та 17й), мето
ди ранжирування розрахункових показників (етап 9й).

Якщо ж на ринку відбулися значні зміни, є сенс пе
реглянути майже всі етапи і скоригувати їх відповідним 
чином у рамках обраної стратегії категорійного менедж
менту і запропанового АВСпідходу

ВИСНОВКИ
У статті доведено актуальність теми у зв’язку як 

з необхідністю управління в сучасному рітейлі вели
кою кількістю різновидів товарного асортименту, так 
і з впровадженням у практику категорійного менедж
менту. Також було розглянуто методологічні аспекти 
сутності АВСпідходу як універсального механізму ана
лізу категорій матеріальних потоків (запасів). Виявлено 
і виокремлено особливості АВСпідходу і семантичних 
двійників: АВСаналізу як методу класифікації та АВС 
аналізу як методу обліку і контролю запасів. Запропоно
вано авторську системну модель управління товарними 
категоріями (запасами) за АВСпідходом.
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У подальшому планується дослідити методичний 
інструментарій і особливості механізму пошуку крите
ріальних точок розподілу сукупностей асортименту то
варно матеріальних запасів АВСаналізу і запропонува
ти свій алгоритм вибору, а також дослідити методичні 
підходи до другого етапу аналізу за додатковими засо
бами класифікації товарних категорій.

Вважаємо, що результати дослідження мають спри
яти більш ефективному управлінню бізнесом сучасного 
рітейлу за умови впровадження категорійного менедж
менту.                      
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