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Морщенок Т. С. Роль управління запасами у підвищенні ефективності господарювання 
промислових підприємств. Визначено основні позитивні та негативні наслідки наявності запасів на 
підприємстві. Обґрунтована необхідність реалізації логістичного підходу до управління запасами з 
метою підвищення ефективності господарювання промислових підприємств.  

 
Морщенок Т.С. Роль управления запасами в повышении эффективности 

хозяйствования промышленных предприятий. Определены основные позитивные и негативные 
последствия наличия запасов на предприятии. Обоснована необходимость реализации 
логистического подхода к управлению запасами с целью повышения эффективности хозяйствования 
промышленных предприятий.  

 
Мorschenok Т. The Role of Inventory Management in Raising Economic Efficiency of 

Industrial Enterprises. The article identifies the main positive and negative effects of the company’s 
stocks. We also prove the necessity of implementing logistics approach to inventory management to improve 
the economic efficiency of industrial enterprises. 

 
Постановка проблеми. В ринкових умовах завданням першорядної важливості стає 

забезпечення сталого соціально-економічного розвитку промислових підприємств, що можливе лише 
за умов якісних змін стереотипів господарювання та значною мірою визначається станом вирішення 
проблем управління запасами. Це вимагає від керівників промислових підприємств та менеджерів 
застосування як традиційних підходів та методів управління запасами, так і нових, логістичних, що 
дозволяють включити управління матеріальними ресурсами до складу основних напрямів стратегії 
розвитку суб’єктів господарювання. 

Останнім часом посиленої уваги потребує проблема підвищення ефективного управління 
матеріальними запасами, актуальність якої обумовлена тим, що стан їх постачання та використання 
значною мірою впливає на фінансово-економічні показники та конкурентоспроможність 
промислових підприємств, оскільки незадовільне забезпечення процесу виробництва запасами може 
привести до значних збитків, пов’язаних із простоями й неритмічною роботою, і навпаки, своєчасне 
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постачання необхідної кількості матеріальних ресурсів сприяє безперервній та ритмічній організації 
виробничого процесу на промисловому підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень та виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Теоретико-методологічні аспекти управління матеріальними запасами та питання 
логістичного управління знайшли відображення в роботах таких вітчизняних та зарубіжних учених, 
як Б. Л. Анікіна, О. В. Гаджинського, А. Н. Германчук, Є. В. Крикавського, Ю. В. Пономарьової, 
Н. В. Поліщук, А. Г. Семенова, І. В. Федосової та ряду інших. Разом із тим вивчення та аналіз 
опублікованих праць, присвячених цієї багатогранної проблеми виявили необхідність більш 
детального й поглибленого теоретичного вивчення й розвитку, оскільки формування ефективної 
системи управління запасами на промисловому підприємстві ставиться до розряду стратегічних. 

Недостатньо вирішеними залишаються такі питання як організація ефективної системи 
управління запасами з урахуванням розробленої загальної стратегії розвитку промислового 
підприємства; оцінка ефективності впровадження й застосування принципів логістики на 
промислових підприємствах та багато інших.  

Постановка завдання. Метою даного дослідження є висвітлення теоретичних особливостей 
управління запасами та обґрунтування застосування на функціонуючих промислових підприємствах 
логістичного підходу до управління запасами з метою підвищення ефективності їх господарювання, 
подальшого розвитку та досягнення конкурентних переваг на ринку.  

Для досягнення поставленої мети необхідно сформулювати та вирішити комплекс завдань: 
визначити місце і роль запасів у підвищенні господарської діяльності промислових підприємств та 
встановити причини створення запасів на підприємстві; вивчити особливості підвищення 
ефективності управління запасами шляхом застосування логістичного підходу тощо. 

Викладення основного матеріалу. Однією з головних умов підвищення ефективності 
господарської діяльності промислових підприємств та забезпечення їх стабільного економічного 
розвитку й досягнення конкурентних переваг в сучасних умовах господарювання є раціональне 
формування та ефективне використання запасів, які є найбільш важливою та значною частиною 
активів підприємств.  

Слід зазначити, що в різних літературних джерелах найчастіше зустрічаються такі поняття, 
які ототожнюють з запасами, як «матеріальні цінності», «матеріальні ресурси». Так, під запасами 
розуміють матеріальні цінності, що очікують виробничого або особистого споживання, форма 
існування матеріального потоку, що знаходиться в певний час у певному місці. Відповідно до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №9 [1] запасами є активи, які, по-перше, 
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; по-друге, 
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; по-третє, 
утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а 
також управління підприємством. 

Запаси в тому чи іншому виді є присутніми як у сфері виробництва, так і у сфері обігу. У 
зв’язку з цим усі запаси підрозділяються на товарні (що перебувають у підприємств-виготовлювачів у 
вигляді готової продукції й у каналах сфери обігу) та виробничі (що призначені для виробничого 
споживання).  

Сьогодні існує багато причин, чому підприємства йдуть на створення запасів. Основним 
доводом є те, що на підприємстві повинна бути певна кількість матеріальних ресурсів для 
забезпечення безперервності виробничого процесу. До інших причин необхідності створення запасів 
можна віднести: потреба в захисті від підвищення закупівельних цін, можливість економії на 
одержанні оптових знижок при великій закуповуваної партії та ін..  

Ю. В. Пономарьова виділяє основні мотиви створення на підприємстві матеріальних запасів 
[2, с.156-158]: імовірність порушення встановлення графіка постачань; можливість коливання 
попиту; сезонні коливання виробництва деяких видів продукції; знижки за покупку великої партії 
товарів; спекуляція; можливість рівномірного здійснення операцій з виробництва і розподілу; 
можливість негайного обслуговування покупців; зведення до мінімуму простоїв у виробництві через 
відсутність запасних частин; спрощення процесу управління виробництвом. 

Окрім позитивних наслідків створення запасів на підприємстві є і негативні. Головним 
негативним наслідком наявності запасу на підприємстві є збільшення поточних витрат. Запаси в 
процесі створення й підтримки їх рівня супроводжуються наступними витратами: на управління 
запасами (це витрати по оформленню замовлення, витрати по оформленню договору поставки, 
транспортні витрати, витрати по складуванню й одержанню замовлення); на зберігання запасу (це 
витрати на утримання складського приміщення; оплата праці співробітників складу; оплата технічних 
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засобів складу; витрати на підтримку запасу у нормальному стані; втрати (порча, втрати та крадіжка, 
моральне старіння)); штрафи (за порушення договірних зобов’язань, за створення дефіциту і т.ін). В 
свою чергу, дефіцит запасів викликає наступні види витрат: по-перше, це витрати у зв’язку з 
невиконанням замовлення; по-друге, витрати у зв’язку із втратою збуту; по-третє, витрати у зв’язку із 
втратою споживача, які мають найбільш негативний вплив, тому що споживач іде до конкурента й 
підприємство має робити додаткові витрати на залучення нового клієнта [3, с.158].  

До негативних наслідків наявності запасів на підприємстві О.В.Кирнос та О.В.Ткаченко 
відносять [4, с. 1175]: ускладнення процесу управління запасами; зниження прибутку на інвестований 
капітал; збільшення площ, що займаються; перевиробництво; збільшення вартості продукції; 
зниження швидкості реакції підприємства на вимоги споживачів. 

Отже, наявність запасів, з одного боку, знижує ризик виникнення дефіциту матеріальних 
ресурсів у процесі виробництва та реалізації продукції, але з іншого боку, вимагає значних витрат та 
«заморожує» фінансові ресурси в значних обсягах товарно-матеріальних цінностей. Тому підвищити 
ефективність господарювання промислових підприємств можливо шляхом здійснення ефективного 
управління запасами. Підвищення ефективності управління запасами на промислових підприємствах 
сприятиме скороченню всіх видів запасів у постачанні і збуті, прискоренню оборотності оборотного 
капіталу, зниженню собівартості виробництва, забезпеченню повного задоволення споживачів 
продукції.  

Аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що управління запасами являє собою 
діяльність, спрямовану на забезпечення безперебійного процесу виробництва та реалізації продукції 
за мінімізацією загальних витрат по створенню та обслуговуванню запасів. В той же час управління 
запасами – це процес створення, контролю та регулювання рівня запасів у постачанні, виробництві та 
збуті продукції.  

В економічній літературі управління запасами також може розглядатися і як система, тобто 
сукупність правил і показників, які визначають момент часу й обсягу закупівлі продукції для 
поповнення запасів, параметрами якої є: точка замовлення; нормативний рівень запасів; обсяг 
окремої закупівлі; частота здійснення закупівель; поповнювана кількість продукції, за якою 
досягається мінімум витрат на зберігання запасу згідно із заданими витратами на поповнення і 
заданими альтернативними витратами інвестованого капіталу. 

Слід зазначити, що сучасна вітчизняна практика управління запасами, сьогодні 
характеризується рядом недоліків: 

- методикою управління запасами, що стихійно або традиційно склалася, на всіх етапах руху 
матеріального потоку в організації; 

- слабкими спробами алгоритмізації методичної роботи по управлінню запасами; 
- недостатньою статистичною базою розрахунку рівня запасів; 
- високою ймовірністю помилки в прогнозуванні потреби в запасі; 
- слабкою методичною взаємодією служб різних функціональних областей логістики, 

пов'язаних з формуванням запасів; 
- відсутністю чітко сформульованої логістичної стратегії управління запасами. 
Тому, перш за все, для зміни ситуації потрібно поглянути на запас не як інструмент рішення 

проблем забезпечення виробничого процесу або запитів клієнтів, а як на самостійний об'єкт 
управління [4, с.1171].  

На даний час ефективною системою управління запасами виступає саме логістика. Залучення 
логістики до формування загальної стратегії підприємства означає новий рівень його розвитку, 
насамперед, у напрямі забезпечення економічної стійкості у конкурентному середовищі. 

Управління запасами в логістиці спрямоване на досягнення наступних основних цілей: по-
перше, раціональне розміщення запасів у сфері виробництва і споживання; по-друге, формування 
оптимального обсягу, структури і рівня запасів; по-третє, оперативний облік і контроль за станом 
запасів; по-четверте, оперативне регулювання запасів в різних ланках логістичного ланцюга. 

Слід зазначити, що при управлінні запасами в логістиці висуваються наступні основні 
вимоги: по-перше, розмір запасу повинен бути достатнім для забезпечення безперервності процесів 
виробництва і обігу; по-друге, запас повинен бути максимально скорочений, а його мобільність 
повинна бути максимально високою; по-третє, витрати, пов'язані з отриманням і зберіганням запасів, 
повинні прагнути до мінімуму, що повинно забезпечити зниження втрат від іммобілізації оборотних 
коштів в запасах. 

Логістичний підхід до функціонального планування та управління на промисловому 
підприємстві має передбачати виділення спеціальної логістичної служби, яка повинна управляти 
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матеріальним потоком, починаючи від моменту формування договірних відносин з постачальником і 
закінчуючи доставкою споживачеві готової продукції.  

Зазначимо, що єдиних практичних підходів до формування й розвитку логістичних служб на 
промислових підприємствах не існує. Сьогодні на багатьох підприємствах логістична функція 
розчиняється в інших службах. При цьому цілі цих підрозділів не завжди співпадають з цілями 
раціональної організації сукупного матеріального потоку. Деякими причинами низької 
результативності впроваджуваних на підприємстві служб логістики є: вороже ставлення до служби 
логістики з боку підрозділів підприємства; відсутність оптимальної структури підприємства та його 
підрозділів; відсутність єдиної організаційної структури служби логістики; недостатня гнучкість 
служби логістики [5, с. 103-104].  

Ефективне управління підприємством вимагає особливої організації діяльності не тільки 
підрозділів, пов’язаних з контактами з постачальниками та споживачами, але й усіх узлів 
логістичного ланцюга переміщення товарно-матеріальних цінностей у внутрішньому середовищі 
підприємства. Тому розглянемо основні механізми реалізації цієї взаємодії, яка представлена у 
вигляді чотирьох систем планування робіт на підприємстві. До них відносяться [4, с.1177-1178]: 

1) система організації та планування діяльності на підставі поповнення запасів. Основна увага 
приділяється необхідності підтримки запасів на деякому оптимальному рівню на всіх етапах руху 
товарно-матеріальних цінностей у внутрішньому середовищі управління. Запаси формуються до 
виникнення реальної потреби в них. Однак недоліком даної системи є наявність багатьох негативних 
наслідків. Але найбільш суттєвий мінус полягає в небезпеці втрати управлінським персоналом 
швидкості реакції на вимоги споживача, що несе в собі потенційну небезпеку втрати 
конкурентоспроможності при зміні обстановки на ринку; 

2) система планування і організації діяльності на основі розшивання вузьких місць. Основна 
увага приділяється забезпеченню настройці всього ланцюга виконання робіт виходячи з можливостей 
виділених вузьких місць, що мають обмеження по продуктивності, ефективності, швидкості й іншим 
параметрам. Це, як правило, вимагає створення буферних запасів, що підтримують завантаження всіх 
робочих місць на визначеному, економічно ефективному рівні. Тому в системі розшивання вузьких 
місць запаси грають, як і в системі поповнення запасів, яскраво виражену позитивну роль, яка навіть 
при обліку негативних наслідків створення запасів приймається на озброєння як необхідний крок на 
шляху підвищення ефективності виробничої або операційної діяльності підприємства.  

Системи поповнення запасів і розшивання вузьких місць при організації і плануванні роботи 
підприємства концентруються на внутрішньому середовищі управління, що дозволяє досягти 
максимальної ефективності внутрішньовиробничої діяльності. Дані системи можуть бути 
використані спільно на різних рівнях управління і на різних рівнях реалізації процесу бізнесу в одній 
організації, оскільки не мають суперечності в реалізації операційної діяльності і процесу управління; 

3) штовхаюча система. При організації внутрішньовиробничих процесів дана система 
переводить погляд управлінців від внутрішнього середовища менеджменту на зовнішнє середовище. 
Вона стала практичним інструментом інтеграції бізнес-процесів підприємства з бізнес-процесами 
його постачальників і споживачів. Не ставлячи мету мінімізації запасу на підприємстві, штовхаюча 
система приходить до такого результату — рівень запасу скорочується, оскільки в результаті точних 
розрахунків і дисциплінованої реалізації планів, заснованих на вимогах споживачів, можливостях 
виробництва і постачальників, з'являється можливість зниження поточної складової запасу. Саме 
зниження запасу стає основною перевагою штовхаючої системи порівняно з системою поповнення 
запасів. Окрім того, штовхаюча система організацій і планування роботи, що ґрунтується на точних 
календарних планах-графіках, дозволяє підвищити ефективність використання машин, устаткування і 
робочої сили; 

4) тянуща система організації і планування робіт. Приділяє увагу як внутрішньому, так і 
зовнішньому середовищу підприємства, робить акцент на зниженні рівня запасів на кожній стадії 
виробництва. Саме в цій системі наявність запасу або його відсутність стає рушійною силою 
організації діяльності підприємства. Звільнення від запасу дозволяє досягти як мети підвищення 
інтегрованості з ринками покупців і постачальників, так і мети підвищення ефективності 
внутрішньовиробничих процесів.  

Отже, можна з упевненістю стверджувати, що від ефективності управління запасами залежать 
кінцеві результати діяльності промислових підприємств. Тому вкрай важливим стає оцінка діючої на 
підприємстві системи управління запасами та надання відповідних рекомендацій щодо її оптимізації, 
що буде в свою чергу сприяти підвищенню ефективності господарювання промислових підприємств.  
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Під оцінкою ефективності управління запасами, на нашу думку, слід вважати систематичний, 
чітко формалізований процес, спрямований на вимір витрат і вигод, пов’язаних із програмами дії по 
управлінню запасами, і співвіднесення отриманих результатів з підсумками базового періоду, 
показниками конкурентів, цілями підприємства. 

Зазначимо, що оцінку та надання рекомендацій щодо підвищення ефективності управління 
запасами можна проводити в рамках аудиту. А.Г.Семенов та І.А.Собакіна визначають аудит 
ефективності запасів як перевірку процедур поповнення запасів та методів встановлення потреби в 
запасах, оцінку заміни запасів на дешевий адекватний замінювач, оцінку нормування запасів з метою 
підвищення ефективності їх використання. Аудит ефективності стосується перспектив господарської 
діяльності. Його особливість полягає в тому, що ефективність операцій та певних заходів встановити 
набагато важче, ніж їх відповідність законодавчим актам тощо. Важливою проблемою проведення 
аудиту ефективності є встановлення самого критерію ефективності, тому методика його проведення 
має певні особливості для конкретних галузей та підприємств [6, с.178]. 

Висновки. Таким чином, з урахуванням вищевказаного, можна стверджувати, що управління 
запасами є певним видом діяльності промислового підприємства, об’єктом якого виступають 
формування, зберігання й використання запасів. В сучасних умовах господарювання управління 
запасами на промислових підприємствах повинно бути спрямоване на вирішення таких основних 
завдань: зниження загальних поточних витрат на утримання запасів до мінімуму; максимізація 
задоволення потреб споживачів продукції; забезпечення запасами виробничих потреб підприємства 
тощо. Все це буде в свою чергу сприяти підвищенню ефективності господарювання промислового 
підприємства та досягненню його конкурентоспроможності на ринку.  

Останнім часом запорукою успішного функціонування промислових підприємств стає 
розробка ефективної логістичної системи управління запасами. Процеси, що відбуваються в 
логістичних системах, повинні бути спрямовані головним чином на забезпечення безперебійності 
виробничого процесу, зниження собівартості продукції шляхом більш раціонального формування та 
використання запасів. Для цього, перш за все, необхідно впроваджувати систему контролю за 
використанням запасів з метою оптимізації витрат та підвищити інтенсивність використання запасів 
через прискорення їх обігу. Взагалі логістика може сприяти підвищенню ефективності роботи 
підприємства при дотриманні певних вимог: підтримка зв’язку логістики з загальною стратегією; 
удосконалення організації руху матеріальних потоків; отримання необхідної інформації; визначення 
оптимального рівня якості логістичного обслуговування з метою підвищення рентабельності; 
ретельна розробка логістичних операцій.  
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