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Левченко Р. В., Овчиннікова М. А. Удосконалення методичних підходів до формування оптимального розміру 
товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі

У статті вказано на необхідність пошуку нових методичних підходів до визначення оптимальних обсягів товарних запасів. Обґрунтовано до-
цільність застосування методу дворівневого АВС-аналізу, при якому для позиціонування товарних запасів обирають два критерії: обсяг продажу 
та валовий прибуток. Визначено складові процесу формування товарних запасів на прикладі ТОВ «Лев-Інвест». Розроблено методику визначення 
ступеня виконання нормативної оборотності товарних запасів, яка надає можливість розрахувати, який відсоток від товарних запасів обернув-
ся або обернеться за нормативну кількість днів відповідно до групи А, В, С. Відхилення від нормативного значення показує відсоток перевищення 
кількості товару (при позитивному значенні) або нестачі кількості товару (при негативному значенні) від необхідного для досягнення 100% 
оборотності за нормативний період. Запропонована методика дає змогу формувати оптимальний розмір товарного запасу та вдосконалити 
систему управління запасами підприємства.
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Левченко Р. В., Овчинникова М. А. Совершенствование  
методических подходов к формированию оптимального размера 

товарных запасов на предприятиях оптовой торговли
В статье указано на необходимость поиска новых методических 
подходов к определению оптимальных объемов товарных запасов. 
Обоснована целесообразность применения метода двухуровневого 
АВС-анализа, при котором для позиционирования товарных запасов 
выбирают два критерия: объем продаж и валовую прибыль. Выделе-
ны составляющие процесса формирования товарных запасов на при-
мере ООО «Лев-Инвест». Разработана методика определения уровня 
выполнения нормативной оборачиваемости товарных запасов, ко-
торая дает возможность рассчитать, какой процент от товарных 
запасов обернулся или обернется за нормативное количество дней в 
соответствии с группой А, В, С. Отклонение от нормативного зна-
чения показывает процент превышения количества товара (при по-
ложительном значении) или недостатка количества товара (при от-
рицательном значении), которое необходимо для достижения 100% 
оборачиваемости за нормативный период. Предложенная методика 
позволяет формировать оптимальный размер товарного запаса и 
усовершенствовать систему управления запасами предприятия.
Ключевые слова: товарные запасы, норма оборачиваемости товар-
ных запасов, управление товарными запасами, оптовая торговля, 
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The article indicates the need to find new methodical approaches to defin-
ing the optimal volumes of inventories. The article substantiates feasibility 
of using the two-tiered ABC analysis method, in which two criteria be chosen 
for the positioning of inventories: sales volume and gross profit. The com-
ponents of the process of stock formation are allocated on the example of 
«Lev-Invest» LLC. A methodology to determine the level of performance of the 
normative turnover of inventories has been developed, allowing for calcula-
tion what percentage of inventories turned around or will turn in the norma-
tive number of days in accordance with the group A, B, C. Deviation from the 
normative value indicates the percentage of excess quantity of goods (at a 
positive value) or lack of quantity (at negative value) against the necessary 
value to achieve 100% turnover per normative period. The proposed meth-
odology allows formation of the optimal size of inventory and improve the 
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Ефективне управління оборотним капіталом 
підприємств оптової торгівлі суттєво по в’я-
зано із необхідністю постійного моніторингу 

та аналізу товарних запасів, що обумовлено їх зна-

чною питомою вагою в структурі оборотного капіта-
лу. Товарні запаси є основним напрямком грошових 
вкладень для торговельних підприємств і, відповід-
но, джерелом отримання прибутку, тому природ-
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но, що вони стають основним об’єктом постійного 
контролю. 

Теперішній розвиток ринкових відносин і кон-
куренції, впровадження та використання сучасних 
інструментів і технологій зумовили необхідність по-
шуку нових методичних підходів до обґрунтування 
оптимальних обсягів товарних запасів, визначення 
розмірів і періодичності (ритмічності) поставки та 
реалізації запасів, а також розрахунок витрат щодо їх 
обслуговування.

Важливу роль у формуванні теоретичних та ор-
ганізаційно-методичних підходів до управління то-
варними запасами відіграють праці таких науковців і 
практиків: Гуляєва Н. М., Любезна І. В., Новицька Ю. Є.,  
Олініченко К. С., Перебийніс В. І., Тарасова Т. О., Хо-
менко Н. В., Ярмоленко Л. І. та ін. [3; 4; 7; 6; 8; 10; 12; 14].

Проте окремі аспекти теоретичного та мето-
дичного забезпечення управління товарними запаса-
ми потребують уточнення. Так, питання формування 
оптимального розміру товарних запасів підприємств 
оптової торгівлі залишається недостатньо опрацьо-
ваним, тому що перевага в сучасних дослідженнях 
надається етапу їх нормування [2; 4; 6; 7; 11; 12]. Але 
відсутнє належне висвітлення важливого моменту – 
як у процесі торговельно-закупівельної діяльності 
підприємства визначити ступінь виконання норма-
тивно встановлених показників товарних запасів.

Мета статті – розробка методики визначення 
ступеня виконання нормативної оборотності товар-
них запасів, що дає змогу формувати оптимальний 
розмір товарного запасу та вдосконалити систему 
управління запасами підприємства на прикладі ТОВ 
«Лев-Інвест».

Однією з важливих складових частин товар-
них ресурсів є запаси товарів, які багато в 
чому формують майбутній асортимент і зу-

мовлюють структуру товарообороту. Власне, товар 
має дві кінцеві цілі: по-перше, задовольнити потребу 
покупця, по-друге – принести прибуток [7, с. 6]. 

Як зазначено в роботі К. Маркса: «Поки товар 
знаходиться у стадії переходу, перебуває в проміжній 
стадії між виробництвом і споживанням, перебуває 
власне у сфері обігу, на ринку, на складі, він запропо-
нований до продажу. Він утворює, таким чином, за-
пас, і постійна наявність цього запасу є умовою про-
цесу відтворення» [5].

Спираючись на цю тезу, автор має спільну дум-
ку з деякими науковцями, що товарні запаси – це то-
вари, які очікують моменту реалізації [7; 12, с. 16]. 

Вони формуються з метою безперервної реалі-
зації товарів на випадок збоїв у процесі постачання 
та постійного оновлення. Обсяг запасів залежить 
від масштабів діяльності, головною їх особливістю є 
підвищення мобільності, тобто можливість маневру-
вання товарами для задоволення більшого числа спо-
живачів, потреби яких у товарах не збігаються в часі. 

Таким чином, існування товарних запасів як категорії 
товарного обертання зумовлено необхідністю забез-
печення нормального процесу обертання товарів. До 
моменту продажу будь-який товар належить до кате-
горії товарних запасів [12, с. 16]. 

Для досягнення стійкого фінансового стану 
компанії доцільно використовувати визначену норму 
оборотності товарних запасів, яка відображає кіль-
кість днів або оборотів, за які повинен бути реалізова-
ний запас товару з урахуванням виконання стратегіч-
них цілей. Також цей показник важливий для забез-
печення фінансової ефективності товарної групи –  
оптимального співвідношення періоду оберненості 
та рівня маржі [13].

У процесі впровадження ефективної системи 
нормування товарних запасів необхідно до-
тримуватися певних принципів нормування 

[1; 6, с. 36; 8]: 
 оптимальності, який полягає в тому, що нор-

мативами передбачаються найменші розміри 
товарних запасів, при яких забезпечується 
безперервність процесу виробництва та обі-
гу, задоволення попиту населення на виго-
товлену продукцію. Критерієм оптимальності 
вважається мінімум витрат, які пов’язані з до-
ставкою та зберіганням товарів за умови най-
більш повного задоволення попиту населення 
на продукцію; 

 надійності, який досягається за рахунок 
створення страхових запасів на випадок пере-
виконання товарообороту чи відставання по-
стачання;

 науковості, який передбачає поширене ви-
користання економіко-математичних методів 
при розробці нормативів; 

 реальності, який пов’язаний з розробкою 
нормативів, що враховують матеріальні пере-
думови: товарні ресурси, складські площі та 
ємність підприємств, їх технічна оснастка, на-
явність власних основних засобів тощо; 

 ефективності, який проявляється в тому, що 
нормування забезпечує прискорення оборот-
ності товарної маси, скорочення сукупних ви-
трат, раціональне розміщення товарних запа-
сів між окремими структурними підрозділами.

При визначенні норми оборотності товарних 
запасів ТОВ «Лев-Інвест» запропоновано використо-
вувати аналітичний метод, за допомогою якого норма 
оборотності встановлюється за фактичним розміром 
товарних запасів за певний період з наступним ко-
ригуванням. Розрахунок нормативу відбувається на 
основі детального аналізу оборотності запасів. Для 
контролю рівня товарних запасів у компанії застосо-
вують АВС-аналіз. Деякі автори цей метод називають 
«контролем запасів за допомогою їх класифікації» [9; 
10; 12, с. 99]. 
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АВС-аналіз – це метод, який дозволяє провести 
класифікацію товарних ресурсів підприємства за сту-
пенем їх важливості. Класифікація асортименту до-
зволяє сконцентрувати увагу на найбільш «ходових» 
позиціях.

Досвід роботи підприємства свідчить про під-
вищення дієвості контролю, якщо основну 
увагу концентрувати на запасах високої вар-

тості, наявність яких повинна бути стовідсотковою.  
В основі методу АВС-аналізу лежить уже відоме пра-
вило Парето «20 × 80». Суть його полягає в тому, що 
80% продажу забезпечують 20% товарної номенклату-
ри, і саме цим позиціям з асортименту необхідно при-
ділити увагу в процесі управління товарними запаса-
ми. Звісно, що для проведення АВС-аналізу необхідно 
мати якісно побудований аналітичний облік запасів, 
оскільки результати аналізу і контролю товарних за-
пасів здійснюються за трьома групами – А, В, С. 

У компанії «Лев-Інвест» застосовують так зва-
ний дворівневий АВС-аналіз, при якому для позиціо-
нування товарних запасів обирають два критерії:
 обсяг продажу;
 валовий прибуток.

До групи А належать 20% видів товарів, які за-
безпечують 80% обсягу продажу та прибутку. За за-
пасами цієї групи встановлюють жорсткий контр-
оль і найбільш ретельно визначають розміри та час 
замовлень. До групи В відносять товари середньої 
важливості. Вони становлять 30% від загальної кіль-
кості товарних позицій і забезпечують 15% обсягів 
продажу та прибутку. За ними встановлюється зви-
чайний контроль і передбачається підготовка якісної 
інформації для своєчасного коригування змін їх руху. 
До групи С потрапляють ті товари, загальна кількість 
товарних позицій яких складає 5 %, а обсяг їх прода-
жу и наданого прибутку – 5% (табл. 1). 

Таблиця 1

Матриця позиціонування товарних запасів за групами 
АВС-аналізу в ТОВ «Лев-Інвест»

Група Частка в кількості  
товарних позицій, %

Обсяг продажу 
та прибуток, %

1 2 3

А 20 80

В 30 15

С 50 5

За допомогою методу експертних оцінок, вихо-
дячи зі специфіки виробництва та логістики, у 
компанії було встановлено, що нормування то-

варних запасів повинно проводитись з урахуванням 
такої умови, що їх обсяг буде забезпечувати реаліза-
цію товарів таким чином:
 товари групи А – на період 6 місяців (180 днів);
 товари групи В – на період 5 місяців (150 днів);
 товари групи С – на період 4 місяці (120 днів). 

Структурно процес формування товарних за-
пасів ТОВ «Лев-Інвест» поділяється на такі складові 
(рис. 1): 

t1, t2, t3, t4 – момент постачання товарів;
t1 … t2, t2 … t3, t3 … t4 – період між постачанням 

товарів (період реалізації);
З1, З2, З3 – обсяг наявних запасів (розмір одного 

замовлення).
Після проведення позиціонування товарних за-

пасів за допомогою АВС-аналізу та визначення періо-
ду між постачанням товару виникає необхідність ви-
значити ступінь виконання нормативного значення 
оборотності товарних запасів.

Методика розрахунку полягає в тому, щоб ви-
значити «актуальну» ситуацію з реалізації товарних 
запасів відповідно до нормативного значення обо-

6 місяців 6 місяців 6 місяців Час

Рівень
запасів

t1

З1

З2

З3

t2 t3 t4

   

Рис. 1. Процес формування товарних запасів ТОВ «Лев-Інвест»
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ротності у 100% запасів товарів групи А – за 180 днів 
(6 місяців); групи В – за 150 днів (5 місяців); групи С –  
за 120 днів (4 місяці).

Для визначення ступеня виконання норматив-
ної оборотності товарних запасів використовуємо 
формулу:

 
(%) 100,авс

Рі Н
ДОбі
Оі Пі

⋅
= ⋅

+

де    Обiавс – ступінь виконання нормативної оборот-
ності товарних запасів i-го товару (%);

Рi – обсяг реалізації запасів i-го товару за період 
(шт.);

Д – кількість днів у періоді;
Н – нормативний строк (днів) відповідно до 

групи А, В, С;
Оi – початковий залишок i-го товару на дату 

надходження (шт.);
Пi – надходження i-го товару за період (шт.).
Обсяг реалізації товарних запасів Рi визнача-

ють, як правило, з дати останнього постачання до 
дати розрахунку значення Обiавс, якщо є кінцевий за-
лишок товарних запасів на складі, а у випадку якщо 
товар на складі закінчився раніше, ніж дата визначен-
ня Обiавс, то Рi розраховують від останнього надхо-
дження до дати останньої реалізації.

Розглянемо приклади визначення Обiавс з вико-
ристанням даних звітів, які сформовані за до-
помогою бухгалтерської програми «1С: Під-

приємство 8. УТП» (табл. 2, табл. 3).
Приклад 1. 

товар та відфільтровуємо дані по датах від 
останнього надходження до дати розрахунку 
(в даному випадку до дати останньої реаліза-
ції);

 визначаємо витрати (обсяг реалізації) в роз-
рахунку на один день: 350/136 = 2,57 шт.

 визначаємо кількість, яка могла бути реалізо-
ваною за нормативний період (група В – 150 
днів): 2,57 ⋅ 150 = 385 шт.;

 визначаємо ступінь виконання нормативної 
оборотності товарних запасів за період: 385/
(0 + 350) ⋅ 100 = 110%;

 визначаємо відхилення від нормативного зна-
чення оборотності 100% за 5 місяців (група В): 
100% – 110% = –10%.

Виходячи з розрахунку, для виконання норма-
тивного значення оборотності обсяг товарних запа-
сів даної номенклатурної групи повинен бути не мен-
ше 385 шт. Відхилення вказує, що нестача кількості 
товару на складі складає 10%, або 35 шт. 

Приклад 2. 
Розрахунок:
 дата розрахунку – 01.09.2019 р.;
 у «звіті по партіях» (програма «1С: Підпри-

ємство 8. УТП») знаходимо дату останнього 
надходження товару;

 у «відомості по товарах на складах» (програ-
ма «1С:Підприємство 8. УТП») знаходимо 
товар та відфільтровуємо дані по датах від 
останнього надходження до дати розрахунку;

 визначаємо витрати (обсяг реалізації) у роз-
рахунку на один день: 539/208 = 2,59 шт.;

Таблиця 2

Дані для розрахунку ступеня виконання нормативної оборотності товарних запасів (%)
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бетону, 
180-30р 

В Надходження товарів  
та послуг 0039 від 10.04.2019 0 350 350 0 136 386 110 –10

Розрахунок:
 дата розрахунку – 01.09.2019 р.;
 у «звіті по партіях» (програма «1С: Підпри-

ємство 8. УТП») знаходимо дату останнього 
надходження товару;

 у «відомості по товарах на складах» (програ-
ма «1С:Підприємство 8. УТП») знаходимо 

 визначаємо кількість, яка могла бути реалізо-
ваною за нормативний період (група С – 120 
днів): 2,59 ⋅ 120 = 310 шт.;

 визначаємо ступінь виконання нормативної 
оборотності товарних запасів за період: 310/
(239 + 450) ⋅ 100 = 45%;
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 визначаємо відхилення від нормативного зна-
чення оборотності 100% за 4 місяці (група С): 
100% – 45% = 55%.

Виходячи з розрахунку, для виконання норма-
тивного значення оборотності товарних запасів даної 
номенклатурної групи достатньо було обсягу на рівні 
310 шт. Відхилення вказує, що надлишок кількості то-
вару на складі складає 55%, або 379 шт.

ВИСНОВКИ
Отже, запропонована методика визначення сту-

пеня виконання нормативної оборотності товарних 
запасів дає змогу розрахувати, який відсоток від то-
варних запасів на складі обернувся або обернеться за 
нормативну кількість днів відповідно до групи А, В, С.

Відхилення від нормативного значення показує 
відсоток перевищення кількості товару (при пози-
тивному значенні) або нестачі кількості товару (при 
негативному значенні) від необхідного для досягнен-
ня 100% оборотності за нормативний період. 

Таким чином, поряд із сезонністю продажів, мі-
німально можливим обсягом виробництва (MOQ) та 
обсягом страхового запасу, запропоновану методику 
визначення ступеня виконання нормативної обо-
ротності товарних запасів можна використовувати у 
формуванні товарного запасу та в управлінні вироб-
ництвом і закупівлями підприємства.                 
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