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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В 
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Необхідною умовою фінансово-господарської діяльності будь-якого 

підприємства є наявність ресурсного потенціалу. При цьому надзвичайно 

важливе значення в складі майна та структурі ресурсів підприємства займають 

виробничі запаси, які забезпечують постійність, безперервність та ритмічність 

діяльності господарюючого суб'єкта, а також гарантують його економічну 

безпеку. Тому аналіз стану та ефективності використання виробничих запасів є 

важливою функцією та необхідним інструментом діяльності підприємства. 

Для розвитку та зростання виробничого потенціалу підприємства слід 

створити відповідну системи управління виробничими запасами. Адже, її 

налагодженість та неефективність призводить до несвоєчасного забезпечення 

виробництва необхідною сировиною і матеріалами чи надлишкового їх 

накопичення, неможливості своєчасної акумуляції обігових коштів для 

придбання оборотних матеріальних запасів. 

Аналіз виробничих запасів підприємства має за мету забезпечити 

ефективне виконання виробничої програми за рахунок зведення до мінімуму 

матеріальних витрат, зменшення обсягу виробничих запасів, зниження цін на 

ресурси та підвищення їх якості. Виходячи з мети, основними завданнями 

економічного аналізу забезпеченості й використання виробничих запасів 

підприємства є такі: 

- оцінка реальності планів матеріально-технічного постачання, ступеню 

виконання їх, впливу на обсяг виробництва продукції, її собівартість та інші 

показники господарської діяльності; 

- оцінка забезпечення підприємства окремими видами виробничих 

запасів; 

- оцінка рівня інтенсивності та ефективності використання матеріальних 

ресурсів; 

- визначення характеру складських запасів, оцінка руху та структури 
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споживання матеріальних ресурсів; 
- систематизація факторів, які зумовили відхилення фактичних 

показників використання виробничих запасів від планових (прогнозованих); 
- моделювання взаємозв'язків між обсягами випуску продукції та 

матеріаломісткістю, матеріаловіддачею, іншими факторними показниками; 
- виявлення внутрішньовиробничих резервів економії виробничих 

запасів та оцінка їх впливу на обсяг діяльності. 
Значне місце в організації аналітичної роботи належить визначенню 

змісту і послідовності окремих її етапів, оскільки результативність аналізу 
господарської діяльності багато в чому залежить від правильної організації. 
Тобто, для забезпечення ефективності аналітичної роботи її потрібно добре 
продумати, спланувати й організувати. Тому аналітичний процес доцільно 
уявити у вигляді певної послідовності однорідних за змістом робіт, які дадуть 
змогу систематизувати та оптимізувати методику, зменшити трудомісткість 
аналітичних процедур і підвищити одержуваний ефект. Варто зауважити, що 
сьогодні економічна література представляє різні підходи щодо кількості та 
деталізації етапів і напрямів аналізу виробничих запасів підприємства, що 
вказує на неоднозначність думок науковців. Зокрема, Барнгольц С.Б., і Тація 
Г.М. [2, с. 107] виокремлюють такі основні напрями аналізу виробничих 
запасів, як: аналіз виконання плану постачання матеріалів, аналіз стану 
матеріалів та аналіз використання матеріалів. Необхідно зазначити, що такий 
підхід є дещо узагальненим і потребує деталізації. Болюх М.А., Бурчевський 
В.З., Горбаток М.І., Чумаченко М.Г. [1, с. 405-406] також виділяють три етапи 
аналізу запасів: аналіз обґрунтованості та ефективності формування портфеля 
договорів на поставку матеріальних ресурсів; аналіз ефективного використання 
матеріальних ресурсів; аналіз можливостей мобілізації виявлених резервів 
підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів. Отже кожен із 
науковців має своє бачення на проблему аналізу виробничих запасів. 

Однією з умов досягнення високих кінцевих результатів від виробничої 
діяльності підприємства й підвищення її ефективності є постійне продумане 
формування запасів і вміле управління ними. Прийняття рішень щодо 
управління матеріальними ресурсами впливає на всю господарську діяльність 
суб'єкта господарювання: обсяг реалізації, величину витрат, прибуток і 
рентабельність. Тобто, для будь-якого суб'єкта господарювання все 
важливішою функцією стає аналіз забезпечення підприємства матеріальними 
ресурсами та оцінка ефективності їх витрачання [3]. 

Аналіз матеріальних запасів має велике значення як у виробничому, так і 
у фінансовому аспектах. Використання запасів підпорядковане єдиній меті -
забезпеченню безперебійного процесу виробництва та реалізації продукції. 
Саме тому, ефективне управління запасами на основі аналізу дозволяє знизити 
тривалість виробничого та всього операційного циклу, зменшити поточні 
витрати на їх збереження, визволити з поточного господарського обороту 
частину фінансових засобів, реінвестуючи їх в інші активи. 

Отже, аналіз забезпечення підприємства виробничими запасами та 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 

Грошові потоки - це кошти, які отримує підприємець у результаті своєї 

діяльності. Грошові надходження повинні мати постійний, динамічний 

характер. Це означає, що грошовий потік бажано мати безперервним. 

Склад джерел надходження грошей та напрямків їх використання 

характеризуємо в таблиці 1. [1]. 

Проведемо аналіз коефіцієнтів на досліджуваному підприємству ТОВ ПК 

«Зоря Поділля» : 

- Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку підприємства ТОВ 

ПК «Зоря Поділля» становить 2,63 і це вказує на те, що у господарства вистачає 

коштів, щоб виконувати свої зобов'язання. 

- Коефіцієнт ліквідності грошових потоків для ТОВ ПК «Зоря Поділля» 

даний коефіцієнт становить 12,5, це сприяє зростанню залишків грошових 

активів на кінець звітного періоду. 

- Коефіцієнт ефективності грошового потоку дорівнює 2.43 це свідчить 

про те що фінансово-господарська діяльність може створювати додаткові 

грошові кошти, що сприяє зростанню вартості абсолютної ліквідності активів . 

Слід також відзначити, що проблема дослідження руху грошових потоків, 

посідає центральне місце в управлінні підприємством, адже формування 

необхідного обсягу грошей забезпечить зменшення залученого капіталу та 
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ефективності їх використання є важливим інструментом в системі управління 
ресурсним потенціалом господарюючого суб'єкта, що допомагає досягати 
високих кінцевих результатів. В управлінні ресурсами підприємства все 
розпочинається з аналізу та ним завершується. Тому усім суб'єктам 
господарювання необхідно враховувати важливість та вплив аналізу на перебіг 
як внутрішньовиробничих процесів підприємства, так і підвищення 
ефективності його фінансово-господарської діяльності. 
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