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ВСТУП
Першочергове значення планування товарообороту для

визначення змісту програм і планів розвитку галузі для фор$
мування системи планів і бюджетів на рівні окремого
підприємства роздрібної торгівлі вимагає об'єктивного пред$
ставлення загальних концептуальних підходів до прогнозу$
вання і планування його обсягу та структури в умовах рин$
ку з урахуванням невизначеності і мінливості факторів внут$
рішнього та зовнішнього середовища. Як відомо, майбутній
обсяг та структура товарообороту підприємства роздріб$
ної торгівлі є вихідними для планування багатьох показників
господарської діяльності — комерційного доходу, витрат
обігу, прибутку, потреби в активах та капіталі тощо. Вихо$
дячи з цього, проблематика визначення обгрунтованого
обсягу товарообороту на майбутній період набуває надзви$
чайної актуальності.

До числа вітчизняних науковців, у працях яких з різною
мірою деталізації розглядалися теоретичні та практичні ас$
пекти прогнозування і планування товарообороту підприє$
мства роздрібної торгівлі, слід віднести І.О. Бланка, А.А.
Мазаракі, Н.М. Ушакову, Л.О. Лігоненко, І.О. Смоліна, В.С.
Марцина, Ю.П. Яковлєва, Г.М. Тарасюка тощо. Заслугову$
ють особливої уваги напрацювання у даній галузі науковців
країн СНД, серед яких виокремимо А.У. Альбекова, Л.А.
Брагіна, Р.П. Валевич, Л.В. Горшкову, А.І. Гребнєва, Г.А.
Давидову, Т.П. Данько, С.М. Лєбєдєву, С.А. Согомонян,
О.М. Соломатіна та ін. Грунтовними є розробки іноземних
науковців і практиків у сфері управління продажами, зок$
рема Девіда Джоббера, Джеффа Ланкастера, Розан Л.
Спіро, Уїльяма Дж. Стентона, Грегорі А. Річа, Петера
Вінкельманна, Радміло М. Лукіча, Чарльза Д. Шива, Алек$
сандра Уотсона Хайяма та ін. Не залишилася проблемати$
ка прогнозування збуту (продажів) поза увагою і серед прак$
тикуючих фахівців.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Опрацювання літератури, присвяченої проблематиці

управління торговельною діяльністю, дозволило виявити
дуалізм підходу до передбачення обсягів товарообороту
підприємства роздрібної торгівлі на майбутній період. Так,
у науковій та навчальній літературі мова йде про плануван$
ня товарообороту як один із етапів управління. Розгляда$
ються методики планування товарообороту, які залежно від
цільової орієнтації зводяться до визначення його необхід$
ного, можливого та ресурсозабезпеченого обсягу. Деяки$
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ми авторами поняття "план" та "прогноз продажів" вжива$
ються як синонімічні. Ознайомлення з розробками практи$
куючих фахівців дозволяє стверджувати, що використання
суб'єктивних та об'єктивних методів визначення майбутнь$
ого обсягу товарообороту характеризується ними як про$
цес прогнозування продажів, а планування, в свою чергу,
пов'язується з вибором із декількох майбутніх альтернатив
і розглядається як більш широке поняття, складовою час$
тиною якого є прогнозування. Зазначене вимагає форму$
вання чітких теоретичних підходів до визначення сутності і
співвідношення понять "планування товарообороту
підприємства роздрібної торгівлі" та "прогнозування това$
рообороту підприємства роздрібної торгівлі", послідовності
етапів їх реалізації.

РЕЗУЛЬТАТИ
Результати проведеного дослідження засвідчили, що у

практичній діяльності підприємств роздрібної торгівлі про$
гноз товарообороту визначають як величину обсягу това$
рообороту, яку можливо досягнути при виконанні деяких
умов або при реалізації деяких подій. Ця величина повинна
уточнюватися та використовуватися при розробці плану то$
варообороту. План товарообороту — це величина обсягу
товарообороту, яку необхідно досягти, виконавши деякі
дії. Як визначили Д. Джоббер та Дж. Ланкастер, "плану$
вання витікає із прогнозування обсягу продажів, і метою
планування є розподіл ресурсів компанії таким чином, щоб
забезпечити ці очікувані продажі" [1, с. 525—526]. Звідси ви$
тікає, що прогнозів може бути багато, і використовуються
вони для підтримки прийняття управлінських рішень. План,
як правило, один, і він прямо чи опосередковано визначає
управлінські рішення.

Схематично цикл процедур, пов'язаних з плануванням
товарообороту підприємства роздрібної торгівлі, відобра$
жено на рис. 1.

Керуючись наведеною схемою та узагальнюючи існуючі
наукові напрацювання, послідовність процесу планування
товарообороту підприємства роздрібної торгівлі, на нашу
думку, можна представити як алгоритм взаємопов'язаних
етапів (рис. 2).

Етап 1. Формування вихідної інформаційної бази для
планування товарообороту підприємства.

На думку Д.І. Баркана, аналіз і оцінка повинні бути ос$
новою для розробки будь$якого реалістичного плану збуту
[2, с. 122]. На цьому етапі здійснення планових розрахунків
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проводиться систематизація одержаних висновків за ре$
зультатами аналізу товарообороту підприємства роздріб$
ної торгівлі, які повинні бути враховані при обгрунтуванні
його плану, а також проводиться оцінка ступеня виконан$
ня попередньо розроблених планів товарообороту.

Етап 2. Прогнозування можливого обсягу товарообо$
роту підприємства.

За результати цього етапу отримують варіанти можли$
вого обсягу товарообороту підприємства роздрібної
торгівлі та визначають остаточну прогнозну величину на
основі інтуїтивного або розрахункового вибору з коригу$
ванням на вплив нових неврахованих факторів внутрішньо$
го та зовнішнього середовища. Грунтовні дослідження тео$
ретико$методологічних та методичних підходів до прогно$
зування товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
були проведені автором статті та висвітлені у [3; 4]. Вста$
новлено, що прогноз у системі управління товарооборотом
є передплановим розробленням багатоваріантних моделей
розвитку товарообороту підприємства роздрібної торгівлі.
Цінність прогнозу товарообороту вимірюється його корис$
ністю у процесі складання плану товарообороту підприєм$
ства роздрібної торгівлі і прийняття рішень у сфері продаж,
а саме: прогноз визначає межі планування товарообороту
та забезпечує визначення вихідних показників для складан$
ня плану товарообороту; у прогнозі встановлюються реаль$
но досяжні темпи зміни товарообороту; у прогнозі врахо$

вуються всі наявні варіанти обсягів одер$
жання товарообороту у майбутньому пер$
іоді та можливості їх досягнення.

Етап 3. Оцінка напруженості прогно$
зу можливого товарообороту.

На сучасному етапі оцінка напруже$
ності плану товарообороту визначається
окремими науковцями з торговельного ме$
неджменту [5, с. 192—193; 6, с. 74] в якості
необхідного етапу в загальній послідов$
ності управління товарооборотом підприє$
мства роздрібної торгівлі. Зазвичай вказу$
ють на те, що коефіцієнт напруженості
планів можна визначити шляхом порівнян$
ня відповідних показників зі встановленою
мірою (нормативом) або існуючим етало$
ном (наприклад, науково обгрунтованими
або оптимальними плановими показника$

ми) та застосовувати такий спосіб розрахунку для оцінки
різноманітних розділів або показників планів: виробництва
продукції, потреби у ресурсах, продажу товарів, отриман$
ня доходів, розподілу прибутку і т. п.

І.О. Бланк розглядає можливість порівняння плано$
вого обсягу товарообороту на одиницю використаного
ресурсу з досягнутими показниками підприємства, обра$
ного в якості еталона, та зазначає, що оцінку напруже$
ності плану слід здійснювати на основі порівняння пла$
нового товарообороту на 1 кв.м. торговельної площі та
на 1 працівника на даному підприємстві роздрібної
торгівлі з раніше визначеними аналогічними показника$
ми кращих однотипних торговельних підприємств регіо$
ну, наголошуючи, що таку оцінку зазвичай проводять для
планів, орієнтованих на можливості споживчого ринку
або досягнення цільової суми прибутку [5, с.192]. Підтри$
муючи такий підхід, пропонуємо його доповнити по$
рівнянням планового товарообороту на 1 грн. товарних
ресурсів (товарні ресурси — товарні запаси на початок
періоду плюс надходження товарів впродовж даного пе$
ріоду) з раніше визначеними аналогічними показниками
підприємства$еталона. У такому випадку зведений індекс
напруженості плану товарообороту (Ін) обчислювати$
меться за формулою:

  3
НТНПНЗ ІІІІн  (1),

де І
НЗ

 — індекс напруженості плану товарообороту за
ефективністю використання площі торговельної зали;

 І
НП

 — індекс напруженості плану товарообороту за
ефективністю використання праці персоналу;

 І
НТ

 — індекс напруженості плану товарообороту за
ефективністю використання товарних ресурсів.

На стадії розробки плану товарообороту необхідно
забезпечити рівновагу планових обсягів з еталонними, що
досягається при коефіцієнті напруженості, який дорівнює
1. Чим більше значення розрахованих коефіцієнтів, тим
вище рівень напруженості оцінюваних планових показників.
Перевищення плановими показниками відповідних норма$
тивних або еталонних значень в нормальних умовах робо$
ти підприємства, як правило, не повинно відбуватися,
оскільки це вказує на неякісне розроблення плану і не$
обхідність його коригування.

Отже, з урахуванням напруженості плану товарообо$
роту можуть бути внесені відповідні коригування, які за$
безпечують більш ефективне використання ресурсного по$
тенціалу підприємства роздрібної торгівлі.

Етап 4. Визначення необхідного обсягу товарообороту
підприємства на основі цільових показників.

Як визначила Н. Рибнікова, наявність цільової установ$
ки — в явному чи прихованому вигляді — є обов'язковою
складовою будь$якого плану, крім того, вона — за умови
своєї нетривіальності — має бути відокремленою від, влас$
не, планових показників [7, с. 83]. Відсутність цільової ус$
тановки в розробці плану товарообороту підприємства роз$
дрібної торгівлі призведе до унеможливлення надання ка$
тегорії управління товарооборотом характеристики резуль$
тативності, оскільки "єдиною точкою опори, на якій ба$
зується раціональність, є система цінностей, які піддають$
ся визначенню" [8, с. 266].

Визначення необхідного обсягу товарообороту
підприємства на основі цільових показників полягає у ви$
користанні програмно$цільового методу та може передба$
чити розрахунок:

Прогноз товарообороту 

План товарообороту 

Бюджет продажів Квоти продажів Виконання 

Оцінка / Аналіз  

Рис. 1. Процедури, пов'язані з плануванням товарообороту підприємства
роздрібної торгівлі

Формування вихідної інформаційної бази для 
планування товарообороту підприємства  

Прогнозування можливого обсягу товарообороту 
підприємства 

Визначення необхідного обсягу товарообороту 
підприємства на основі цільових показників 

Узгодження можливого та необхідного обсягів 
товарообороту підприємства 

Розробка бюджету продажів 

Встановлення квот продажів для працівників 

Контроль процесу виконання плану товарообороту  

Оцінка напруженості прогнозу можливого 
товарообороту 

Рис. 2. Етапи планування товарообороту підприємства
роздрібної торгівлі
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1) товарообороту, що забезпечує одержання необхід$
ного прибутку;

2) товарообороту, що забезпечує одержання мінімаль$
ного прибутку;

3) товарообороту, що забезпечує досягнення достатнь$
ого запасу фінансової міцності;

4) товарообороту, що забезпечує досягнення встанов$
лених параметрів моделі досяжного росту.

Етап 5. Узгодження можливого та необхідного обсягів
товарообороту підприємства.

Надзвичайно важливим етапом планування товарообо$
роту підприємства роздрібної торгівлі є узгодження його
можливого та необхідного обсягів і прийняття рішення щодо
величини товарообороту, досягнення якої буде покладено
в основу розробки бюджету продажів та встановлення квот
продажів для окремих продавців.

У колективному підручнику "Економіка торговельного
підприємства" авторами розглядаються можливі співвідно$
шення між варіантами розрахунку планового обсягу това$
рообороту з характеристикою ситуації та доцільним управ$
лінським рішенням в умовах, що склалися. В якості альтер$
нативних варіантів плану товарообороту підприємства роз$
дрібної торгівлі можливому обсягу протиставляється необ$
хідний та ресурсозабезпечений товарооборот [9, с. 151—
152]. Запропонований авторами підхід до узгодження варі$
антів плану товарообороту не враховує результатів прогно$
зування обсягу товарообороту на основі використання ек$
спертних методів та методів, які базуються на виявленні
тренду. Крім цього, на нашу думку, ресурсозабезпечений
обсяг товарообороту, обчислений на основі факторно$ана$
літичного методу, слід розглядати як один із підходів при
визначенні можливого обсягу товарообороту підприємства
роздрібної торгівлі, а в якості орієнтира при ухваленні ос$
таточного рішення розглядати необхідний обсяг товарообо$
роту.

Таким чином, розвиваючи і доповнюючи існуючі напра$
цювання, представимо можливі варіанти співвідношення
запланованого індексу зміни можливого товарообороту
підприємства роздрібної торгівлі та коефіцієнта напруже$
ності прогнозу у вигляді чотирьох типових ситуацій, кожна
з яких потребує відповідних управлінських рішень (табл. 1).
Характеристика визначених типових ситуацій деталізова$
на з урахуванням співвідношення можливого та необхідно$
го обсягів товарообороту.

Етап 5. Розробка бюджету продажів.
Грунтуючись на визначенні бюджету як "кількісного

виразу показників плану підприємства на певний період" [10,
с. 64], в основу бюджету продажів слід покласти плановий
обсяг товарообороту, що може бути реально досягнутий —
узгоджений з необхідною величиною плановий можливий
обсяг товарообороту підприємства роздрібної торгівлі.

Науковці і практикуючі фахівці сходяться на думці, що
бюджет продажів складається на основі помісячної або по$
квартальної деталізації планового обсягу товарообороту
підприємства роздрібної торгівлі в натуральних і вартісних
показниках в розрізі окремих товарів / товарних груп / то$
варних категорій. Крім цього, бюджет продажів може пе$
редбачати представлення обсягів товарообороту в розрізі
окремих структурних підрозділів (торговельні об'єкти,
відділи, секції), а якщо торговельні об'єкти підприємства
роздрібної торгівлі представлені в різних географічних ре$
гіонах, то слід передбачити регіональний розріз представ$
лення показників.

Окремо слід зауважити, що бюджет продажів підпри$
ємства роздрібної торгівлі включає в себе оцінку у натураль$
них та вартісних показниках обсягів відвантажених товарів
покупцеві, причому саме вартісна оцінка включається до
складу бюджету доходів і витрат, на основі чого формують
бюджет руху грошових коштів.

Етап 6. Встановлення квот продажів для працівників.
З точки зору результатів діяльності продавців підприє$

мства роздрібної торгівлі квоти продажів — це кількість
(вартість) одиниць товару або послуги, яка має бути реалі$
зована певним продавцем [11; 12].

На нашу думку, доцільно розглядати мінімальні та мак$
симальні квоти для підрозділу продажів підприємства роз$
дрібної торгівлі і його окремих працівників.

Необхідний обсяг товарообороту (мінімальна квота
продажів) для окремого працівника базується на визначенні
точки беззбитковості підрозділу продажів та подальшому
встановленні мінімального планового обсягу товарооборо$
ту для окремого працівника підрозділу продажів.

Можливий обсяг товарообороту (максимальна квота
продажів) для окремого працівника підрозділу продажів
встановлюється, виходячи із визначеного бюджетом про$
дажів планового обсягу товарообороту.

У фаховій літературі наводяться три основні теорії кво$
тування торговельних працівників [13, с.148], а саме:

— теорія високих квот — передбачає встановлення ре$
алістичних, але перевищуючих можливості більшості тор$
говельних працівників квот (прихильники даної теорії пе$
реконані у можливості отримання за рахунок високих квот
більшої віддачі від працівника);

— теорія помірних квот — передбачає встановлення
норм, досяжних для більшості торговельних працівників
(прихильники даного підходу упевнені, що продавці оцінять
помірні квоти як реальні і зуміють без особливих усклад$
нень виконати норму);

— теорія змінних квот — базується на тому, що торго$
вельні працівники мають індивідуальні особливості, що є
запорукою виконання високих нормативів одними та по$
мірних іншими.

У практичній діяльності підприємств роздрібної торгівлі
рекомендується розподіл квот у вигляді: дві третини про$
давців виконують і перевищують квоти, а одна третина —
недовиконує їх [14], що відповідає теорії змінних квот. Цей
розподіл за продуктивністю дозволяє здійснювати комплек$
сну мотивацію торговельного персоналу (підвищена оплата
праці успішних виконавців і перерозподіл частини плано$
вих преміальних (комісійних) виплат на користь кращих
виконавців).

Етап 8. Контроль виконання плану товарообороту.
Базуючись на загальних підходах до організації конт$

ролю планової діяльності [15, с. 288], можна виділити три
різновиди контролю плану товарообороту підприємства
роздрібної торгівлі:

— попередній (або "контроль при складанні планів") —
полягає у попередньому контролі плану товарообороту на
внутрішню несуперечливість, узгодженість з цілями
підприємства, реальність тощо;

— поточний ("контроль під час виконання планів") —
здійснюється безпосередньо у процесі виконання плану то$
варообороту підприємства роздрібної торгівлі і його виз$
начення полягає в тому, щоб своєчасно регулювати роботу
по реалізації плану на основі оперативного виявлення до$
сягнутих результатів та порівняння їх із запланованими;

— заключний ("після виконання планів") — проводить$
ся на заключному етапі реалізації плану товарообороту і
дозволяє проаналізувати отримані результати та накопиче$
ний досвід щодо реалізації цього плану для наступного його
вдосконалення.

Об'єктами контролю процесу виконання плану товаро$
обороту підприємства роздрібної торгівлі є: час; цінові,
фізичні та вартісні показники товарообороту за окремими
продавцями, асортиментними позиціями, структурними
підрозділами, регіонами та по підприємству в цілому; зміни,
які виникають у перебігу реалізації плану; підготовка, от$
римання, розподіл і схвалення планових документів;
відповідність встановленим цілям тощо.

На нашу думку, контроль процесу виконання плану то$
варообороту на підприємстві роздрібної торгівлі повинен
включати наступні рівні:

1) контроль виконання квот продажів окремими про$
давцями, продавцями$касирами, касирами;

2) контроль виконання бюджетів продажів за окреми$
ми позиціями асортименту, структурними підрозділами,
територіями;

3) контроль виконання плану товарообороту в цілому
по підприємству.

Контроль перебігу виконання плану товарообороту на
підприємстві роздрібної торгівлі сприятиме реалізації своє$
часних заходів для збереження контролю над отриманням
товарообороту та його більшої передбачуваності.

У свою чергу, контроль виконання плану товарооборо$
ту підприємства роздрібної торгівлі на заключному етапі
повинен передбачати розрахунок відхилення фактично до$
сягнутих показників від встановлених квот по окремих пра$
цівниках та розробленого бюджету продажів по окремих
позиціях асортименту.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи результати проведеного дослідження,

можна стверджувати, що планування товарообороту
підприємства роздрібної торгівлі — це обгрунтування не$
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обхідного обсягу товарообороту на визначений період часу
та подальше його узгодження з прогнозованою величиною
можливого товарообороту з урахуванням існуючих обме$
жень, встановлення строків реалізації і відповідальних за
досягнення затвердженого плану виконавців на основі роз$
робки бюджетів продажів та встановлення квот продажів.
У свою чергу, прогнозування товарообороту підприємства
роздрібної торгівлі являє собою варіативне обгрунтування
можливого обсягу товарообороту на визначений період часу
на основі передбачуваної інформації про дію факторів зов$
нішнього і внутрішнього оточення підприємства та історич$
них даних минулих періодів, що потребує уточнення з ог$
ляду на потреби підприємства в досягненні заданих цільо$
вих показників діяльності, та виступає важливим етапом
здійснення планових процедур.
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Таблиця 1. Характеристика типових ситуацій та можливі управлінські рішення для ухвалення остаточного рішення
щодо планового обсягу товарообороту підприємства роздрібної торгівлі

Умовні позначення: ІКН — інтегральний коефіцієнт напруженості плану товарообороту;
 ТОм — можливий обсяг товарообороту;
 ТОн — необхідний обсяг товарообороту.

Ситуація 
Характеристика 

параметрів оцінки ситуації 
Тип ситуації 

Характер 
співвідношення 
можливого та 
необхідного 
товарообороту 

Можливі управлінські рішення 
Характер управління 
товарооборотом 

1 2 3 4 5 6 

Іа 
Заплановано зростання 
можливого ТО у 
плановому періоді 
ІКН низький 
 

Зростання 

ТОм більше ТОн 
Прийняти план ТО до реалізації та здійснювати 
моніторинг перебігу його виконання 

Збалансований  

Іб ТОм менше ТОн 
Уточнити план ТО з урахуванням можливих напрямів 
диверсифікації діяльності  

ІІа 
Заплановано зростання 
можливого ТО у 
плановому періоді 
ІКН високий 
 

Переоцінка 
ресурсних 
можливостей 

ТОм більше ТОн 

Зменшити заплановане зростання можливого ТО до 
порогової межі. 
Підвищити ефективність використання наявних 
ресурсів. 
Мобілізувати додаткові ресурси для виконання. 
запланованого зростання можливого ТО та забезпечити 
їх ефективне використання 

Інтенсивний / 
Екстенсивний  

ІІб ТОм менше ТОн 

Підвищити ефективність використання наявних 
ресурсів. 
Мобілізувати додаткові ресурси для перевиконання 
запланованого зростання можливого ТО та забезпечити 
їх ефективне використання. 
Врахувати можливі напрями диверсифікації діяльності  

ІІІа 

Заплановано скорочення 
можливого ТО 
ІКН високий 
 

Скорочення ТОм більше ТОн 

Розробити заходи для недопущення скорочення обсягів 
можливого ТО за порогову межу.  
Посилити мотивацію персоналу за виконання планових 
завдань  

Радикальний  

ІІІб   ТОм менше ТОн 
Посилити мотивацію персоналу за виконання планових 
завдань.  
Врахувати можливі напрями диверсифікації діяльності  

Радикальний 

ІVа 

Заплановано скорочення 
можливого ТО 
ІКН низький 
 

Недооцінка 
потенціалу 
підприємства 

ТОм більше ТОн 

Здійснити пошук невикористаних резервів зростання 
можливого ТО за рахунок потенційних можливостей 
ресурсного потенціалу підприємства  

Диверсифікований  

ІVб   ТОм менше ТОн 

Здійснити пошук невикористаних резервів зростання 
можливого ТО за рахунок потенційних можливостей 
ресурсного потенціалу підприємства.  
Врахувати можливі напрями диверсифікації діяльності  

 


