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Постановка проблеми. Так склалося, що при оцінці діяльності підпри-
ємств першочергова увага приділяється сфері виробництва. Однак у сучасних
умовах господарювання все більше уваги потребує і сфера обігу підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі формування та еконо-
мічної оцінки сфери обігу в економічній літературі приділяється достатньо ба-
гато уваги [1–3; 5; 7]. Однак у зазначених працях недостатньо досліджені пи-
тання організаційно-технічного удосконалення та ефективності сфери обігу.

Метою дослідження є оцінка організаційно-технічного рівня сфери обігу
підприємства. 

Основні результати дослідження. Варто зазначити, що настав той час, коли
необхідно більш зважено і системно підходити до управління сферою обігу на
підприємствах різних галузей народного господарства країни.

Яскравим прикладом актуальності даного питання є підприємства гірни-
чорудної промисловості України (гірничо-збагачувальні комбінати), де відмі-
чається особлива роль фондів обігу в діяльності цих підприємств, а саме у фор-
муванні й ефективному використанні їхніх оборотних коштів (табл. 1).

З табл. 1 видно, що:
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1) у 2007 р. фонди обігу в загальній вартості оборотних коштів складали
від мінімальних 79% для Центрального гірничо-збагачувального комбінату до
максимальних 90% для Північного гірничо-збагачувального комбінату;

2) з 2002 р. по 2007 р. для всіх комбінатів спостерігалася тенденція до
збільшення загальної величини фондів обігу (в абсолютному і відносному ви-
мірюванні).

Таблиця 1. Питома вага сфери обігу (%) в загальній сумі оборотних коштів
(тис. грн.) гірничо-збагачувальних комбінатів за 2002–2007 роки [4]

Наведений приклад є тільки одним з аспектів багатогранності і складності
системи ефективного управління сферою обігу підприємств. 

Предметом дослідження вибрано питання формування і оцінки організа-
ційно-технічного рівня сфери обігу підприємства. Місце й основні складові
організаційно-технічного рівня сфери обігу в загальному його рівні на підпри-
ємстві представлено на рис. 1 і 2.

Потрібно зазначити, що система показників і критеріїв оцінки організа-
ційно-технічного рівня сфери обігу за методологією визначення і структурою
базується на загальновідомих засадах, але одночасно вимагає при конкретно-
му формуванні відповідних показників врахування специфіки і особливостей
функціонування сфери обігу. Система показників організаційно-технічного
рівня сфери обігу (ОТРО) повинна охоплювати процеси матеріально-техніч-
ного забезпечення і збуту продукції на підприємстві (з позиції головної сут-
ності та фінансових і економічних аспектів здійснення цих процесів). В
табл. 2 на базі літературних джерел [3; 5; 6] представ-лено підходи до конкрет-
ного визначення показників ОТРО.

Специфічні відмінності господарського процесу у сфері обігу (і окремо у
кожній зі стадій даної сфери: матеріально-технічному забезпеченні і збуту го-
тової продукції) потребують особливого підходу до методів вимірювання част-
кових, локальних і узагальнюючих показників ОТРО.

Завданням формування технічного рівня сфери обігу є забезпечення ви-
сокої продуктивності даного процесу (на засадах високоефективних техніки і
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технології), а завданням формування організаційного рівня сфери обігу є по-
шук шляхів оптимального поєднання та використання в часі і просторі персо-
налу, засобів і предметів праці.

Рис. 1. Базова модель підприємства і роль сфери обігу в його діяльності,
авторська розробка

Рис. 2. Теоретико-методичні підходи до формування організаційно-
технічного рівня підприємства і його сфери обігу, авторська розробка

Організація сфери обігу повинна базуватися на принципах пропорцій-
ності, інноваційності й ефективності.
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Важливу роль в організації сфери обігу відіграє оперативна організація,
основні задачі якої такі:

1) управління і контроль процесами поставки матеріальних ресурсів і збу-
ту готової продукції зовнішнім споживачам;

2) раціональна взаємодія всіх підрозділів сфери обігу в процесі виконання
змінних і добових завдань;

3) належний рівень інформаційно-розрахункового забезпечення сфери
обігу.

Таблиця 2. Система показників організаційно-технічного рівня сфери обігу

Потрібно зазначити, що формування високого організаційно-технічного
рівня сфери обігу не є самоціллю, а визвано умовами виживання і перспектив-
ного розвитку, точніше вимогами ринкової системи до конкурентоспромож-
ності підприємства (рис. 3).

В ринкових умовах господарювання основним критерієм оцінки органі-
заційно-технічного рівня підприємства, в тому числі і сфери обігу, є динаміка
основних економічних показників, які характеризують його діяльність. Будь-
яка запланована зміна організаційно-технічного рівня підприємства пов'язана
з метою діяльності підприємства і повинна забезпечити підвищення еконо-
мічної ефективності виробництва. Тільки в такому випадку інвестиції в ОТРП
є виправданими і в підприємства з'являються можливості для отримання го-
ловного фінансового результату в необхідному обсязі. На цих засадах можливо
реалізувати всі інші поставлені завдання із соціального, економічного і по-



дальшого організаційно-технічного розвитку підприємства (оскільки з'являю-
ться можливості розширеного фінансування цих завдань).

Виходячи з цього, до основних економічних критеріїв і показників оцінки
впливу ОТРО на діяльність підприємства потрібно віднести:

1) показник ефективності сфери обігу;
2) коефіцієнт оборотності оборотних коштів у сфері обігу (коефіцієнт

оборотності фондів обігу підприємства);
3) цикл сфери обігу.

Рис. 3. Загальний алгоритм формування й оцінки конкурентоспроможності
та організаційно-технічного рівня підприємства, авторська розробка

Цикл сфери обігу визначається таким чином: 

(1)

де Тцсо – тривалість циклу сфери обігу, дн.; Тцк – тривалість циклу купівлі
матеріальних ресурсів, необхідних для діяльності підприємства, дн.; Тр – три-
валість циклу реалізації готової продукції (робіт), дн.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Представлені в даній роботі
методичні підходи дозволяють більш обґрунтовано підходити до визначення
організаційно-технічного рівня підприємства, а в його складі розкривають
зміст і уточнюють методи вимірювання ОТРО.
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