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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасний період економічного розвитку України 

характеризується загостренням макроекономічних дисбалансів, які формують 

внутрішні загрози і ризики та посилюють кризові потрясіння, зумовлені 

глобалізацією ринків капіталу, складовою якого є оборотний капітал. Однією із 

причин сьогоднішньої фінансово-економічної кризи є неефективне управління 

оборотним капіталом, зокрема такими його складовими як вартість робочої сили, 

грошові кошти та запаси. В умовах ринкових відносин оборотний капітал набуває 

особливого значення, оскільки є тією складовою продуктивного капіталу, яка 

переносить свою вартість на заново створений продукт і повністю повертається до 

підприємств у грошовій формі в кінці кожного кругообороту капіталу, тобто формує 

подальші передумови економічної діяльності. Таким чином, характер і зміст 

сучасних перетворень зумовлює необхідність вивчення структурних особливостей 

запасів та визначення причинно-наслідкових зв’язків процесу їх формування і 

розробку шляхів підвищення ефективності управління. 

Серед економістів, які досліджували і досліджують питання теорії та 

методології, структури, обліку, аналізу і аудиту запасів у складі оборотного 

капіталу, варто відзначити, перш за все, таких учених як Ю. Арутюнов, В. Баліцька, 

Т. Бланк, М. Білик, Л. Буряк, Дж. К. Ван Хорн, М. Володькіна, В. Гриньова, П. Єщенко, 

Н. Погореленко, А. Поддєрьогін, Ю. Пономарьова, Н. Стахова, Л. Шинкарук та ін.  

 Враховуючи важливість існуючих наукових досліджень з проблематики 

оборотного капіталу, необхідно зауважити, що недостатньо уваги приділяється 

управлінню запасами та неповною мірою розкриті питання особливостей структури 

запасів, визначення пріоритетів та джерел їх формування, недостатньо дослідженою 

залишається проблема використання та поповнення запасів в умовах фінансово-

економічної кризи. 

Необхідність розв’язання окреслених проблем управління запасами визначили 

актуальність та обумовили вибір теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно із планом науково-дослідної роботи кафедри економічної 

теорії та менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича: теми «Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних 

систем» (реєстраційний номер 0111U001287), у рамках якої автором обґрунтовано 

стратегію управління запасами у структурі оборотного капіталу. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є оцінка 

структури, динаміки і специфіки формування матеріальних запасів для 

обґрунтування особливостей стратегії управління ними як складової оборотного 

капіталу. Відповідно досягнення поставленої мети обумовило необхідність 

вирішення таких завдань: 

− узагальнити та удосконалити підходи до дослідження матеріальних запасів 

у структурі капіталу;  

−  з’ясувати особливості структури товарно-матеріальних запасів та їх вплив 

на оборотний капітал; 

− виявити особливості структури матеріальних запасів у реальному секторі; 
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− удосконалити методологічні підходи до розрахунку обсягів запасів та 

виявити види діяльності, у яких управління запасами є неоптимальним; 

− визначити та оцінити вплив інфляційної складової на процеси 

капіталоутворення; 

− визначити підходи щодо удосконалення управління державним запасом 

матеріальних цінностей; 

− обґрунтувати особливості стратегії управління матеріальними запасами. 

Об’єкт дослідження – процес функціонування та управління запасами в 

економіці України. 

Предмет дослідження – динаміка, тенденції та особливості формування і 

управління запасами у структурі оборотного капіталу. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження стали 

положення сучасної економічної теорії, праці вітчизняних та закордонних вчених з 

питань управління запасами, законодавчі і нормативні акти України. Для 

розв’язання поставлених завдань застосовано загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження: історичного та логічного – для дослідження еволюції теорії 

управління запасами; системного аналізу й синтезу – для визначення диспропорцій 

та аналізу процесів формування та використання запасів; індукції і дедукції – при 

зборі, обробці та систематизації теоретичних доробок та аналітичних матеріалів; 

функціональний метод – для оцінки запасів; регресійний аналіз – для дослідження та 

розробки шляхів оптимізації управління запасами. 

Інформаційною базою дослідження слугують законодавчі та нормативно-

правові акти, матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства фінансів України, дані Державної служби статистики України, наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Наукова новизна одержаних результатів. До найвагоміших результатів, які 

визначають наукову новизну, належать такі: 

удосконалено: 

– комплексний підхід до дослідження матеріальних запасів через поєднання 

макроекономічного – на основі Системи національних рахунків та галузевого – з 

позицій балансового методу фінансової звітності підприємств за видами 

економічної діяльності, що дає можливість виявити особливості впливу запасів на 

формування процесу капіталоутворення в економіці України в умовах інфляції та 

дозволяє стверджувати, що антиінфляційна політика держави – один з основних 

інструментів протидії тенденціям формування значних обсягів запасів та чинників 

впливу на стратегію управління запасами;  

– методологічні підходи до розрахунку обсягів запасів через оцінку загальних 

витрат на випуск і зберігання, що дозволило виявити види діяльності, в яких 

управління запасами є неоптимальним: добування паливно-енергетичних 

корисних копалин, хімічне виробництво, гумові та пластмасові вироби, 

виробництво інших неметалевих мінеральних виробів. Це дає можливість 

прогнозувати перспективні умови формування запасів та мінімізувати негативні 

наслідки у поточному періоді;  

– підходи до визначення особливостей формування оборотного капіталу на 

основі оцінки обсягів «холдингового прибутку», отриманого від зростання цін на 
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матеріально-оборотні кошти, що дозволило виявити значний вплив інфляційної 

складової на обсяги нагромадження капіталу і засвідчило пріоритетність отримання 

«холдингового прибутку» над нагромадженням капіталу та стало одним із факторів 

формування дефіциту оборотного капіталу;  

набули подальшого розвитку: 

– обґрунтування необхідності посилення ролі держави в управлінні державним 

запасом матеріальних цінностей – державним резервом, а особливо – 

мобілізаційним резервом, складовою якого є запаси матеріально-технічних та 

сировинних ресурсів, призначених для забезпечення виробництва військової та 

іншої промислової продукції, ремонту військової техніки та майна в особливий 

період, розгортання цього виробництва у воєнний час; 

– дослідження структурних особливостей запасів у період кризового падіння 

1990–1994 рр., яке дозволило ідентифікувати їх як початок періоду отримання 

інфляційного прибутку, коли започаткувалася зародження такого явища, як дефіцит 

обігових коштів; 

– визначення структурних особливостей запасів товарно-матеріальних 

цінностей за основними видами економічної діяльності 2008–2013 рр., зокрема 

найбільші частки у промисловості, торгівлі, сільському господарстві та в операціях з 

нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям; 

– оцінка особливостей структури запасів товарно-матеріальних цінностей у 

реальному секторі, що дозволило виявити найбільші обсяги на підприємствах 

обробної промисловості та є одним з важливих чинників зростання потреби у 

обігових коштах. Значна частка відвантажених товарів у структурі запасів доводить 

необхідність розбудови інфраструктури для формування ефективної системи 

логістики. Саме роль держави у визначенні пріоритетності розбудови 

інфраструктури загалом і логістичної, зокрема, дозволить підприємствам знизити 

потребу у наднормових запасах; 

– обґрунтування особливостей стратегії управління запасами, які вимагають її 

збалансування з орієнтирами довгострокового розвитку на основі підвищення 

ефективності процесу виробництва й реалізації товарів, поєднуючи традиційні та нові 

методів управління запасами у сфері логістики і загальної стратегії суб’єктів 

господарювання, раціоналізуючи витрати, пов’язані із зберіганням запасів та 

враховуючи вимоги щодо забезпечення безперервності процесів виробництва й збуту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їхнього 

прикладного застосування для визначення, обґрунтування та розроблення основних 

складових стратегії управління запасами економіки України. Основні результати 

дослідження враховані при розробці програми соціально-економічного розвитку 

Чернівецької області до 2015 року (довідка № 01/485 від 11.10.2014 р.).  

Пропозиції щодо формування стратегії управління запасами національної 

економіки розглянуто та прийнято до впровадження департаментом економіки 

Чернівецької міської ради (довідка № 125-48 від 10.06.2015 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

апробовано на міжнародних науково-практичних і науково-методичних 

конференціях: «Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки» 

(м. Чернівці, 2012), «Маркетинг і брендинг територій: проблеми регіонального 



4 

розвитку» (м. Чернівці, 2012), «Математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в економіці» (м. Чернівці, 2013), «Розвиток бухгалтерського обліку, 

аналізу і контролю в умовах інтеграційних процесів» (м. Київ, 2014). 

Публікації. Проблематику дисертаційної роботи, її теоретичні й практичні 

результати викладено у 10 наукових працях загальним обсягом 3,01 друк. арк., 

у тому числі 4 статті у наукових фахових виданнях (обсягом 1,43 друк. арк.), 2 – у 

закордонних виданнях (обсягом 1,0 друк. арк.), 4 публікації за матеріалами 

конференцій (обсягом 0,58 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і 4 додатків на 9 сторінках. 

Дисертаційне дослідження викладено на 189 сторінках комп’ютерного тексту, із них 

156 сторінок основного тексту. Робота містить 14 рисунків, з яких 2 займають повну 

сторінку, та 66 таблиць, з яких 2 займають 6 повних сторінок. Список використаних 

джерел налічує 154 позиції на 16 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретичні аспекти дослідження управління запасами» 

досліджено особливості формування матеріальних запасів як складової оборотного 

капіталу, а також фактори впливу на їх рівень у контексті управління запасами й 

джерел формування оборотного капіталу. 

Вивчаючи підходи до визначення категорії «оборотний капітал» схиляємося до 

трактування оборотного капіталу, як коштів авансованих у оборотні виробничі 

фонди та фонди обігу на рік, або операційний цикл, які забезпечують безперервний 

процес виробництва та реалізації продукції у вигляді матеріальних та 

нематеріальних активів. 

За макроекономічним підходом, визначеним у системі національних рахунків, 

матеріальні запаси як нефінансові активи у вигляді зміни запасів матеріальних 

оборотних коштів, враховуються у рахунку операцій з капіталом. 

Запаси як нефінансові оборотні активи охоплюють:запаси товарів, які 

зберігаються одиницями-виробниками на правах власності доти, доки їх не 

передадуть на подальше оброблення, продадуть, поставлять іншим одиницям або 

використають якось інакше;запаси товарів, придбані в інших одиниць на правах 

власності та призначені для проміжного споживання або для перепродажу без 

подальшого оброблення. 

Власники фінансових та нефінансових активів і пасивів можуть одержати 

додатній або від’ємний номінальний холдинговий прибуток у результаті зміни цін 

цих активів і пасивів протягом поточного періоду. Холдинговий прибуток інколи 

називають «приростом капіталу», але в СНР перевага надається першому терміну, 

оскільки він підкреслює, що холдинговий прибуток забезпечується винятково в 

результаті володіння відповідними активами протягом певного періоду без будь-

яких їх перетворень. 

За мікроекономічним підходом – матеріально-виробничі запаси на рівні з 

грошовими засобами належать до основних оборотних активів підприємств і 

організацій. Запаси є найменш ліквідними серед оборотних активів, оскільки для 

трансформації запасів у грошові кошти потрібен значний час. Найчастіше значні 
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фінансові ресурси виявляються замороженими в запасах, тому важливим 

показником ступеня ефективності управління запасами є показник частки 

матеріальних запасів у структурі оборотного капіталу. 

Матеріальні запаси – це складові оборотного капіталу, які знаходяться на 

різних стадіях виробництва і продукція виробничо-технічного призначення, 

предмети споживання й інші товарно-матеріальні цінності, що очікують вступу в 

процес виробництва, споживання, транспортування (відвантаження) або продажу 

(кінцевого споживання). 

Склад і структура запасів залежать від особливостей галузі, витрат, виду 

продукції, особливостей матеріально-технічного постачання Традиційно 

відокремлюють такі основні його елементи, як: виробничі запаси, незавершене 

виробництво, напівфабрикати власного виробництва, готову продукцію, 

відвантажені товари, витрати майбутніх періодів. 

Ефективне управління запасами дозволяє оптимально використовувати та не 

заморожувати фінансові ресурси. Для досягнення такого результату слід врахувати 

багатофункціональність середовища діяльності спричиненого низкою факторів, 

визначення та згрупування яких забезпечує уникнення негативних наслідків та 

допомагає отримати позитивний результат управління запасами, як складовою 

оборотних активів. З огляду на зазначене, постає проблема визначення комплексної 

сукупності факторів впливу на управління запасами. 

 На сьогодні комплексний перелік факторів впливу на процес управління 

запасами потребує доповнення, тому доцільно враховувати домінуючі фактори 

управління запасами, що дозволить більш точно визначати оптимальний рівень 

запасів на підприємстві, знижувати витрати управління ними, забезпечувати 

раціональніший розподіл, економію фінансових ресурсів та відкрити нові 

можливості для забезпечення зростання обсягів та якості оборотного капіталу 

макрорівня. 

 Аналіз наукових праць дозволяє виокремити фактори впливу на управління 

запасами у контексті залежно від конкретних функцій менеджменту у процесі 

реалізації його загальних функцій: планування запасів, організування складського 

господарства, мотивування працівників складського господарства, контролювання 

та регулювання запасів можна класифікувати фактори впливу за функціями. 

Створення запасів дозволяє знизити ймовірність виникнення дефіциту, а отже, і 

зменшити економічний збиток від нього, однак запаси матеріальних ресурсів самі по 

собі є джерелом певних витрат. Будь-які операції, що здійснюються з запасами 

пов’язані з відповідними витратами трудових, інформаційних, матеріальних та 

інших ресурсів. 

Будучи необхідною матеріальною основою виробничої та комерційної 

діяльності підприємств та організацій, матеріальні запаси серйозно впливають на 

собівартість продукції та послуг і, як наслідок – на конкурентоспроможність. 

Формування матеріальних запасів дозволяє: 

– забезпечити безперебійне обслуговування споживачів: перестрахуватися від 

можливих збоїв у поставках та компенсувати коливання попиту; 

– підвищити ефективність виробництва: знизити або ліквідувати простої 

технологічного устаткування, повніше використовувати роботу обладнання, 
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зменшити витрати виробництва, пов’язані зі створенням додаткових виробничих 

потужностей, і т.п.; 

 – знизити витрати, пов’язані із закупівлею матеріальних цінностей (через 

оптові закупівлі) та їх транспортуванням ( чим більша партія, тим менше поїздок 

робить транспортний засіб); 

– отримати економічну вигоду за рахунок формування запасів в умовах 

інфляції, дефіциту, ажіотажного попиту тощо. 

Матеріально-виробничі запаси, на рівні з грошовими засобами, належать до 

основних оборотних активів підприємств і організацій. Запаси є найменш 

ліквідними серед оборотних активів, оскільки для перетворення запасів у грошові 

кошти потрібен значний час, тому найчастіше значні фінансові ресурси виявляються 

замороженими в запасах і важливим показником ступеня ефективності управління 

запасами є показник частки матеріальних запасів у структурі оборотного капіталу 

компаній. Величина матеріально – виробничих запасів має прямий вплив на 

результати бухгалтерського балансу. 

У економічно розвинених країнах підвищення ефективності процесу 

управління запасами було досягнуто за рахунок активного впровадження в бізнес-

практику нових підходів, моделей і технологій управління, серед яких 

впровадження логістичного підходу до процесу управління запасами зайняло 

провідні позиції. Логістичний підхід передбачає цілісний розгляд процесів, 

пов’язаних з організацією, координацією і управлінням руху матеріальних ресурсів 

від джерел його виникнення до кінцевих споживачів. 
Особливим державним запасом матеріальних цінностей є державний резерв, у 

складі якого створюється незнижуваний запас матеріальних цінностей (постійно 
підтримуваний обсяг їх зберігання). До складу державного резерву входять:  

– мобілізаційний резерв – запаси матеріально-технічних та сировинних ресурсів, 
призначених для забезпечення розгортання виробництва військової та іншої 
промислової продукції, ремонту військової техніки та майна в особливий період, 
розгортання у воєнний час робіт по відновленню залізничних та автомобільних шляхів, 
морських та річкових портів, аеродромів, ліній і споруд зв’язку, газо-, 
нафтопродуктопроводів, систем енерго- і водопостачання для організації безперебійної 
роботи промисловості, транспорту і зв’язку, подання медичної допомоги; 

– запаси сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для 
забезпечення стратегічних потреб держави; 

– запаси матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт 
під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та для виконання інших заходів, 
передбачених законодавством. 

Мобілізаційні резерви створюються на підприємствах, в установах і 
організаціях незалежно від форм власності відповідно до визначених завдань, за 
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державного матеріального резерву, іншими зацікавленими 
органами виконавчої влади.  

Одним із джерел формування запасів є власний капітал, який характеризується 
наступними позитивними ознаками: простотою залучення, оскільки рішення про 
його збільшення приймають власники або уповноважені особи та забезпечення 
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фінансової стійкості розвитку підприємства і його платоспроможності. Серед 
недоліків використання власного капіталу: обмежені можливості залучення, 
необхідність внесення змін в засновницькі документи у випадку збільшення 
статутного капіталу, вища вартість порівняно з альтернативними позиковими 
джерелами капіталу (дивіденди по акціям, як правило, вище процента по облігаціях, 
оскільки ризик останніх нижчий). Іншим джерелом формування запасів є позиковий 
капітал недоліками якого є: складність процедури залучення банківського кредиту; 
висока залежність ціни позикового капіталу від коливання кон’юнктури на 
кредитному ринку; формування небезпечних для підприємства фінансових ризиків 
(в тому числі ризик втрати ліквідності).  

У другому розділі дисертації «Матеріальні запаси у структурі оборотного 
капіталу суб’єктів господарювання економіки України» охарактеризовано 
запаси як структурну складову нагромадження капіталу за СНР та оборотного 
капіталу в цілому й за окремими видами економічної і промислової діяльності; 
виявлено особливості їх формування у контексті забезпеченості власним та 
позичковим капіталом.  

В Україні простежується значний вплив на нагромадження капіталу у 2007–
2010 рр., дефлятора зміни запасів матеріальних-оборотних коштів (138,9%), який 
перевищував дефлятор ВВП країни (122,7%) та дефлятор валового нагромадження 
капіталу ВНОК(128,0%). Це дозволяло нарощувати запаси заради отримання 
«холдингового прибутку» та формувало дефіцит оборотного капіталу через 
відкладення в часі отримання прибутку від діяльності, який є джерелом не лише 
оборотного капіталу а й нагромадження капіталу. Найбільший вплив відбувся у 
1991–1995 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Індекси-дефлятори запасів у структурі компонентів ВВП  
(% до попереднього року) 

Роки ВВП 

Випуск у 

ринкових 

цінах 

Кінцеві 
споживчі 
витрати 

Валове 
нагромадження 

капіталу 

Валове 
нагромадження 

основного 

капіталу 

Зміна запасів 

матеріальних 

оборотних 

коштів 

1991 196,2 194,6 184,5 213,5 193,6 375,0 

1992 1866,0 1899,1 1591,5 2667,7 2678,4 2715,4 

1993 3435,4 3605,4 3652,4 4117,2 3795,3 4975,2 

1994 1053,5 976,5 952,5 1084,7 1334,0 787,8 

1995 515,5 523,3 529,3 638,2 647,3 591,6 

2001 109,9 109,4 111,8 112,6 113,3 106,9 

2002 105,1 103,3 103,8 103,9 104,1 100,8 

2003 108,0 107,0 107,6 103,9 103,9 104,3 

2004 115,1 116,8 111,0 117,7 117,3 111,1 

2005 124,5 119,2 119,0 119,9 120,0 118,2 

2006 114,8 110,8 111,9 113,9 113,9 109,5 

2007 122,7 119,6 115,7 119,9 119,5 138,9 

2008 128,6 132,4 123,4 128,0 127,6 135,7 

2009 113,0 116,4 115,9 138,0 135,3 108,4 

2010 113,8 115,4 111,1 112,7 112,6 123,8 

2011 114,3 114,1 109,6 115,1 115,1 114,4 

2012 108,0 105,8 103,9 110,6 110,7 93,3 

2013 104,3 101,4 103,4 101,7 101,2 93,6 

Примітка. Розраховано автором за даними Державної служби статистики України. 
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Проведений аналіз індексів-дефляторів дозволив стверджувати, що у період 
найглибшого кризового падіння 1990–1994 рр., зміна запасів матеріальних 
оборотних коштів у порівняльних цінах зросла від 2,4% ВВП (4 млрд. крб.) до 15,5% 
ВВП (17707 млрд. крб.), тобто їх розмір станом на 1 січня 1995 року становив 83,4% 
ВНОК (21237 млрд. крб.), що свідчило про пріоритет отримання «холдингового 
прибутку» над пріоритетом нагромадження основного капіталу та породжувало ще 
більший дефіцит обігових коштів. 

«Холдинговий прибуток», отриманий від зростання цін на матеріально-
оборотні кошти, був найвищим протягом 1990–1994 рр., і відмінності у діючій на 
той час методології обчислення нагромадження на чистій основі давали ґрунт для 
викривлення реальної вартості капіталу на початку 90-х років. У 1995 р. обсяг 
запасів оборотних матеріальних коштів проти попереднього року скоротився майже 
у 4 рази проти попереднього року, внаслідок чого питома вага цього елементу ВВП 
скоротилась до 3,3%. В останні роки найбільше зростання обсягів запасів 
спостерігалося у 2011 р. (2,1% ВВП), що підтверджує тезу про отримання 
«холдингового прибутку» в умовах зростання цін. 

Перерахунок запасів та компонентів ВВП у постійні ціни 2010 р. (табл. 2) 
доводить вплив інфляції на абсолютний розмір показника нагромадження 
капіталу і доводить необхідність глибшого дослідження стану матеріально-
технічних запасів у структурі оборотного капіталу та за видами економічної 
діяльності. 

Таблиця 2 

Індекси-дефлятори запасів у структурі компонентів ВВП  
(у постійних цінах 2010 року; %) 

Роки 

Валовий 

внутрішній 

продукт 

Випуск у 

ринкових 

цінах 

Кінцеві 
споживчі 
витрати 

Валове 
нагромадження 

капіталу 

Валове 
нагромадження 

основного 

капіталу 

Зміна запасів 

матеріальних 

оборотних 

коштів 

2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2011 114,2 114,2 109,6 115,0 115,0 114,4 

2012 123,3 120,9 113,9 127,2 127,2 106,8 

2013 128,6 122,6 117,8 129,3 129,0 100,0 

Примітка. Розраховано та побудовано автором за даними Державної служби статистики України. 

 

Визначено, що у структурі активів суб’єктів господарювання України оборотні 
активи становлять більше 50%, але їх частка має тенденцію до зниження, що 
призводить до зменшення вартості ключового фактору виробництва – основних 
засобів, та, відповідно, до зниження вартості власного капіталу суб’єктів 
господарювання при незмінності частки запасів товарно-матеріальних цінностей в 
цілому та виробничих запасів зокрема. 

Запаси товарно-матеріальних цінностей у структурі оборотних активів 
займають другу позицію, після дебіторської заборгованості і складають 23% (рис. 1) 
при цьому зросла їх частка у активах в цілому, що свідчить про неефективне 
управління запасами і отримання інфляційного прибутку. 

Домінування у структурі оборотних активів суб’єктів господарювання України 
дебіторської заборгованості свідчить про нераціональне використання ними 
оборотного капіталу, що відображається на результатах їх господарської діяльності. 
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Рис. 1. Частка запасів у структурі оборотних активів суб’єктів господарювання 

України у 2013 р. 

Примітка. Розраховано та побудовано автором за даними Державної служби статистики України. 

 

В Україні простежуються такі структурні особливості запасів товарно-

матеріальних цінностей за основними видами економічної діяльності протягом 

2008–2013 рр., зокрема коливанням їх частки у промисловості в межах (30-37%), 

торгівлі (27-33%), сільського господарства (8-11%) та (7-14% ) у операціях з 

нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей суб’єктів 

господарювання України за видами економічної діяльності* 
(%) 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 9,7 9,5 8,4 10,3 10,6 11,3 

Промисловість 37,4 35,0 32,0 30,1 30,0 32,2 

Будівництво 5,9 5,0 3,5 3,5 5,4 6,8 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 

предметів особистого вжитку 33,8 32,0 27,1 27,3 27,1 27,4 

Діяльність готелів та ресторанів 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Діяльність транспорту та зв’язку 3,5 3,3 3,3 3,3 3,6 3,8 

Фінансова діяльність 0,5 0,5 17,6 13,9 12,4 9,8 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

надання послуг підприємцям 8,7 14,1 7,6 10,9 10,5 8,3 

Освіта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; 

діяльність у сфері культури та спорту 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 

Примітка. Розраховано та побудовано автором за даними Державної служби статистики України. 

 

Зміни у структурі запасів товарно-матеріальних цінностей протягом 2008–
2013 рр. спостерігалися саме за рахунок зазначених видів економічної діяльності. 
Так, на фоні зменшення частки запасів у промисловості у 2013 р. на 5,2% та торгівлі 
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– на 6,3% порівняно з 2008 р., відбулося її зростання у сільському господарстві на 
2,9% порівняно з 2010 р. та майже на 1% у операціях з нерухомим майном, оренді, 
інжинірингу та наданні послуг підприємцям. Поряд з цим, відбулося стрімке 
зростання частки запасів фінансової діяльності з 0,5% у 2008 р. до 17,6% у 2010 р. зі 
зменшенням до 9,8% у 2013 р. 

Виявлено, що найбільші обсяги запасів товарно-матеріальних цінностей 
зосереджено на підприємствах переробної промисловості (рис. 2), що є головним 
чинником приросту продуктивності факторів виробництва й повинно сприяти 
підвищенню конкурентоспроможності національної економіки та її переходу до 
моделі економічному зростання.  

Станом на кінець 2013 р. порівняно з 2008 р. уповільнилося зростання запасів 
майже за всіма видами переробної промисловості, виключенням є хімічна та 
нафтохімічна промисловість, зростання запасів якої пришвидшилося, загалом майже 
вдвічі – з 126,3% у 2008 р. порівняно з 2007 р. до 246,5% у 2013 р. порівняно з 2012 р. 

Особливості структури запасів товарно-матеріальних цінностей у переробній 
промисловості демонструють, що у 2013 р. найбільша їхня питома вага припадає на 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (25,1%), хімічне 
виробництво металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 
(16,2%) та машинобудування (23,3%). 

 

Рис. 2. Структура запасів товарно-матеріальних цінностей за видами 

промислової діяльності у 2013 р. 

Примітка. Розраховано та побудовано автором за даними Державної служби статистики України. 
 

Обґрунтовано, що основними чинниками, які сприяли зростанню обсягів 
запасів товарно-матеріальних цінностей за всіма видами промислової діяльності, 
стали зусилля суб’єктів господарювання у напрямі післякризового відновлення, 
зокрема: збільшення обсягів виробленої продукції, вкладання інвестицій в основний 
капітал, сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура, високий рівень 
внутрішнього споживчого попиту (зокрема на товари легкої, харчової та хімічної 
промисловості). 

Важливе значення має визначення рівня ефективності управління ресурсами 
на основі показника оборотності товарно-матеріальних запасів за прибутком як 
основним джерелом формування оборотного капіталу, який свідчить про зниження 
рентабельності запасів у 2013 р., причиною чого є зменшення прибутку та зростання 
обсягу запасів на відміну від 2012 р. 
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Оборотність запасів за собівартістю реалізованої продукції (табл.4) 
демонструє зниження кількості обертання, що зумовлене комплексом причин, серед 
яких і зменшення обсягів продажі та прибутку. 

Таблиця 4 

Оборотність товарно-матеріальних запасів 
(млрд. грн.) 

Показник 2008 2010 2011 2012 2013 

Прибуток від реалізації (Пр) 9,0 58,3 126,7 75,7 11,3 

Середньорічна вартість товарно-матеріальних запасів (Свмз) 308,8 431,2 560,4 654,7 658,4 

Обертання товарно-матеріальних запасів за прибутком (Омз), 

Омз= Пр/Свмз 0,029 0,135 0,226 0,116 0,017 

Собівартість реалізованої продукції (Ср) 2917,5 3279,5 3834,9 4247,4 3888,2 

Обертання товарно-матеріальних запасів за 

собівартістю(Ос), разів, Ос= Ср/Свмз 9,4 7,6 6,8 6,5 5,9 

Примітка. Розраховано та побудовано автором за даними Державної служби статистики України. 

 

Виходячи з аналізу вартісних параметрів та структурних пропорцій оборотного 

капіталу України в цілому та власне запасів товарно-матеріальних цінностей 

виявлено тенденції капіталоутворення, зокрема: зменшення частки власного 

капіталу, що підтверджується підвищенням коефіцієнта заборгованості, та 

переважанням позичкового капіталу, що відносно формування структури 

оборотного капіталу, й, відповідно, запасів товарно-матеріальних цінностей, сприяє 

тимчасовому поліпшенню фінансового стану, й, поряд з цим, створює підстави 

фактичного права контролю кредиторів над суб’єктом господарювання (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динаміка вартісних параметрів та структурних пропорцій капіталу 
Примітка. Розраховано та побудовано автором за даними Державної служби статистики України. 
 

За результатами дослідження вартісних і структурних характеристик 
оборотного капіталу суб’єктів господарювання України обґрунтовано необхідність 
активізації пошуку засобів розв’язання проблем нагромадження боргових 
зобов’язань між ними, зокрема шляхом збільшення частки грошових коштів у складі 
оборотного капіталу та встановлення на законодавчому рівні відповідальності за 
несвоєчасне виконання грошових зобов’язань, що може стати початком 
кардинальних змін структури оборотного капіталу в цілому та окремих його 
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складових, а також вивільнення його для вкладення у необхідних розмірах у 
оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей та підвищення рівня 
забезпеченості підприємств власними оборотними активами. 

Обґрунтовано, що враховуючи особливості динаміки та структури запасів 
товарно-матеріальних цінностей суб’єктів господарювання України за видами 
економічної діяльності, які характеризуються їх нераціональним використанням, що 
супроводжується невиправданим зростанням матеріальних витрат й не відповідає 
зростанню результатів діяльності, розроблення заходів щодо оптимізації структури і 
раціоналізації їх використання, доцільно базувати на результатах прогнозування їх 
потреби. 

 У третьому розділі «Стратегічне управління запасами у структурі оборотного 
капіталу» здійснено оцінку оптимальності управління запасами на основі фактичних 
даних функціонування основних галузей реального сектору України, розроблено схему 
формування стратегії управління запасами та визначення напрямів її реалізації. 

Обґрунтовано, що незважаючи на те, що утримання запасів пов’язане з певними 
витратами, їх необхідно створювати, оскільки відсутність запасів може призвести до 
ще більшої втрати прибутку. Однак, запаси необхідно створювати з урахуванням 
того, що витрати, пов’язані з їх наявністю, повинні бути нижче витрат, пов’язаних з 
їх відсутністю, а успішність управління полягає у мінімізації обсягів товарно-
матеріальних запасів та сприяє зниженню витрат і підвищенню доходів. 

Запропоновано для вирішення завдання оптимального управління запасами 
використання динамічних моделей, які, на відміну від статичних, незалежних від 
часу, описують економічні процеси та системи в динаміці, й дозволяють 
прогнозувати їх розвиток у майбутньому і відповідним чином реагувати на певні 
наслідки цього розвитку вже сьогодні.  

Визначити оптимальність управління запасами можливо оцінивши його 
ефективність у відправному пункті горизонту досліджуваного періоду T (2008–
2011 рр.) за видами економічної діяльності. Виходячи з рекурентності розв’язання 
задач на базі застосування динамічного моделювання (рекурентний характер зв’язків 
між операційними блоками), заклавши в основу обчислень: 

– рівняння балансу:  

tttt dxyy −+=
−1  

(Запас на кінець періоду = Запас на початок періоду + Випуск – Попит), 

де ty  – запаси на кінець поточного t-го періоду, 1−ty – запаси на початок t-го 

періоду, tx – обсяг випуску в t-й період, який треба знайти, td – попит, який треба 

задовольнити. Крім того, очевидно , що 0≥td  для всіх t; 

– цільову функцію (загальні витрати на випуск і зберігання) 
min→⋅+= tttt yvcZ  для перевірки оптимальності. 

На весь період Т, у якому здійснюється оцінка, складається з N часових 

періодів (років) й для кожного t-го періоду (t = 1, …, N) задаються такі змінні:  

– td  – попит, який треба задовольнити ( 0dt ≥ ) для всіх;  

– tс  – витрати на випуск (проміжне споживання) в t-й період;  

– 0y  – запаси на початок N-го періоду ;  

– Ny  – запаси на кінець N-го періоду;  

– ty  – запаси на кінець поточного t-го періоду;  

– 1−ty  – запаси на початок t-го періоду; 
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– tv  – питома вартість зберігання запасів yt, яку треба знайти;  

– tx  – обсяг випуску в t-й період. 
Подальші розрахунки дозволили оцінити загальні витрати на випуск і 

зберігання запасів враховуючи їх поточні обсяги та виявити види діяльності, у яких 

управління запасами є неоптимальним, тобто потребує вдосконалення з метою 

скорочення витрат, і, відповідно, підвищення ефективності їх функціонування. 

Серед галузей, які потребують оптимізації управління витратами: добування 

паливно-енергетичних корисних копалин, хімічне виробництво, гумові та 

пластмасові вироби, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів. 

Об’єктивність отриманих результатів підтверджується порівнянням співставленням 

виявлених видів діяльності з їх рівнем рентабельності. Розрахунки також дають 

підстави стверджувати, що певного покращення управління запасами (зважаючи на 

рівень витрат на випуск і зберігання запасів, без урахування вартості поточних 

запасів) вже у короткостроковій перспективі можуть потребувати такі галузі, як: 

виробництво коксу, продуктів нафто перероблення та інші види виробництва, до 

яких належить виробництво меблів, ремонт і монтаж машин та устаткування. 

У сучасних умовах господарювання рівень запасів з розрахункового показника 

перетворюється на одного з основних об’єктів управління, що забезпечує успіх 

економічної діяльності. Гнучкість при ухваленні рішень про формування стратегії 

управління запасами, зокрема, у змінах параметрів запасів, дозволить підвищити 

якість прийнятих рішень, знизити рівень витрат на утримання і зберігання запасів та 

підвищити ефективність управління їх ними. Таким чином, створюючи модель 

управління запасами, незалежно від рівня агрегації необхідно враховувати як його 

структурні особливості, так і виробничу специфіку, тобто у кожному окремому 

випадку необхідно їх закладати на вході у модель.  

Проведені нами розрахунки дозволяють стверджувати, що управління товарно-

матеріальними запасами повинно передбачати розроблення підходів, за допомогою 

яких можна досягти оптимальних вкладень у товарно-матеріальні запаси, рівень яких є 

диференційованим відповідно до видів господарювання економіки, а успішність 

управління товарно-матеріальними запасами повинно визначатися мінімізацією їх 

обсягів та раціоналізацією структури відповідно до галузевих особливостей суб’єктів 

господарювання, розподіляючи їх на: запаси, що накопичуються до виробничого 

процесу, сировина, напівфабрикати (pre-production inventory); незавершене 

виробництво (in-progress inventory); запаси готової продукції (finished goods inventory). 

Для підвищення ефективності управління запасами в умовах нестабільності 

зовнішнього середовища та враховуючи особливості динаміки і структури запасів 

товарно-матеріальних цінностей суб’єктів господарювання України за видами 

економічної діяльності, необхідна раціональна та збалансована стратегія управління 

запасами, яка б враховувала орієнтири довгострокового розвитку на основі підвищення 

ефективності процесу виробництва та реалізації товарів. Це дозволить мінімізувати 

нераціональне використання запасів, яке супроводжується невиправданим зростанням 

матеріальних витраті, що знижує можливості для зростання результатів діяльності. 
Здійснений нами аналіз структурних особливостей матеріальних запасів 

дозволяє стверджувати, що формування стратегії управління запасами з метою 
підвищення його ефективності доцільно здійснювати на основі поєднання 
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традиційних та нових методів управління запасами узгоджуючи їх з реалізацією 
загальної стратегії суб’єктів господарювання, оскільки запаси присутні протягом 
всього логістичного ланцюга та практично у всіх сферах обігу продукції (рис. 4). 

 

Етап визначення складових управління запасами  

Визначення 

оптимального 

рівня запасів 

Організація система-

тичного моніторингу за 

станом запасів 

Виявлення 

наднормативних 

запасів 

Поповнення та 

підтримку 

запасів 

Реалізації 

наднормативних 

запасів 

Рис. 4. Схема формування та реалізації стратегії управління запасами 

Примітка. Розроблено автором. 

 

Аналітичний етап 
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Напрями вдосконалення управління запасами 

Вплив зовнішніх та внутрішніх 

факторів 

 

Оцінка оптимальності 
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Відповідно до сучасних реалій в Україні, визначено, що для удосконалення 

системи державного управління матеріальним резервом необхідно розробити 

комплекс заходів щодо її реформування і розвитку, виходячи з кращого передового 

досвіду розвинутих країн світу, на основі вдосконалення правового поля, 

координації діяльності органів виконавчої влади у цій сфері, належного 

організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення, який 

передбачатиме: усунення дублювання функцій та протиріч законодавчих актів, що 

стосуються діяльності державного резерву; впровадження ефективної моделі 

управління; застосування економічно та науково обґрунтованої методики 

визначення норм і критеріїв формування номенклатури матеріальних цінностей та 

удосконалення процедури їх закупівлі та механізму реалізації; забезпечення 

належного рівня фахової підготовки працівників; прийняття управлінських рішень 

на основі достовірної своєчасної та повної інформації; підвищення ефективності 

діяльності підвідомчих підприємств та організацій; оптимізацію системи 

відповідального зберігання матеріальних цінностей державного, в тому числі 

мобілізаційного, резерву; вдосконалення механізмів фінансування та посилення 

контролю за їх зберіганням та поповненням. 

Обґрунтовуючи особливості стратегії управління запасами необхідно 

враховувати цілі створення запасів, а саме: підвищення ефективності виробництва, 

оскільки запаси дозволяють зменшити або ліквідувати простоювання 

технологічного устаткування, більш повно використовувати ресурс часу роботи 

устаткування, зменшити витрати виробництва, пов’язані зі створенням додаткових 

виробничих потужностей і т. ін.; забезпечення безперебійного задоволення попиту 

споживачів, оскільки запаси дозволяють компенсувати сезонні та випадкові 

коливання попиту, попередити можливі збої у постачанні; скорочення витрат, 

пов’язаних з придбанням матеріальних цінностей (за рахунок оптових знижок) і їх 

транспортуванням (за рахунок ефективного використання вантажопідйомності 

рухомого складу); отримання економічної вигоди за рахунок формування запасів в 

умовах інфляції, дефіциту, у разі ажіотажного попиту на матеріальні цінності. 

 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі запропоновано вирішення важливого наукового 

завдання, яке полягає у обґрунтуванні особливостей стратегії управління запасами 

на основі оцінки їх структури, динаміки і специфіки формування як складової 

оборотного капіталу.  

1. За макроекономічним підходом, визначеним у системі національних 

рахунків, матеріальні запаси враховуються у структурі капіталу як нефінансові 

активи у вигляді зміни запасів матеріальних оборотних коштів, а за 

мікроекономічним підходом – це складові оборотного капіталу, які, знаходяться на 

різних стадіях виробництва і продукція виробничо-технічного призначення, 

предмети споживання й інші товарно-матеріальні цінності, що очікують вступу в 

процес виробництва, споживання, транспортування (відвантаження) або продажу 

(кінцевого споживання). 

2. Особливим державним запасом матеріальних цінностей є державний резерв, 

у складі якого створюється незнижуваний запас матеріальних цінностей. 
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Необхідність його створення та оновлення у сучасних умовах українських реалій 

доводить важливість ролі держави в управлінні запасами, зокрема мобілізаційним 

резервом – запасами матеріально-технічних та сировинних ресурсів, призначених 

для забезпечення розгортання виробництва військової та іншої промислової 

продукції, ремонту військової техніки та майна. Підходи до удосконалення 

управління державним матеріальним резервом повинні ґрунтуватися на кращому 

досвіді розвинутих країн світу та передбачати вдосконалення правового поля і 

координації діяльності органів виконавчої влади, впровадження ефективної моделі 

управління та відповідальності за прийняті рішення. 

3. За результатами дослідження впливу інфляційної складової на обсяги 

матеріальних запасів виявлено особливості процесу капіталоутворення, зокрема, у 

2007–2010 рр., дефлятор зміни запасів матеріальних-оборотних коштів в силу 

перевищення дефлятора ВВП країни та дефлятора валового нагромадження капіталу 

формував ситуацію, сприятливу для нарощування запасів заради отримання 

«холдингового прибутку», що, своєю чергою, формувало умови для нарощування 

дефіциту оборотного капіталу.  

4. Результатом проведених досліджень стало визначення стану запасів у період 

найглибшого кризового падіння 1990–1994 рр. коли зміна запасів матеріальних 

оборотних коштів у порівняльних цінах зросла від 2,4% ВВП до 15,5% ВВП, що 

свідчило про початок періоду отримання інфляційного прибутку, коли започаткувалася 

пріоритетність «холдингового прибутку» над пріоритетом нагромадження основного 

капіталу та зародження такого явища, як дефіцит обігових коштів.  

5. В Україні структурні особливості оборотних активів у запасах товарно-

матеріальних цінностей за основними видами економічної діяльності, 

характеризуються переважання їх частки у промисловості (30-37%), торгівлі (27-

33%), сільському господарстві (8-11%) та у операціях з нерухомим майном, оренді, 

інжинірингу та наданні послуг підприємцям (7-14%). Обґрунтовано, що основними 

чинниками, що сприяли зростанню обсягів активів у запасах товарно-матеріальних 

цінностей за всіма видами промислової діяльності, стали прагнення суб’єктів 

господарювання до мінімізації ризиків зростання цін та особливості виробничої 

діяльності окремих галузей. 

6. З позицій аналізу вартісних та структурних пропорцій оборотного капіталу 

України в цілому та власне оборотних активів у запасах товарно-матеріальних 

цінностей виявлено тенденції капіталоутворення, зокрема: зменшення частки 

власного капіталу, що підтверджується погіршенням динаміки коефіцієнта 

заборгованості, та переважання позичкового капіталу, що сприяє тимчасовому 

поліпшенню фінансового стану, й, поряд з цим, створює підстави фактичного права 

контролю кредиторів над суб’єктом господарювання. 

7. З метою удосконалення методологічних підходів до розрахунку обсягів 

запасів оцінено загальні витрати на їх випуск і зберігання враховуючи їх поточні 

обсяги. На цій основі здійснено розрахунки, які дозволили виявити види 

діяльності, у яких управління запасами є неоптимальним, це зокрема: добування 

паливно-енергетичних корисних копалин, хімічне виробництво, гумові та 

пластмасові вироби, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів. Це 

дало підстави для твердження, що вдосконалення управління запасами, з метою 
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скорочення витрат і відповідно, підвищення ефективності їх функціонування 

повинно ґрунтуватися на розробленні перспективних прогнозів, які дозволять 

мінімізувати витрати з обслуговування запасів.  

8. У сучасних умовах особливості управління товарно-матеріальними запасами 

повинні враховувати необхідність досягнення оптимальних вкладень у товарно-

матеріальні запаси, а успішність управління товарно-матеріальними запасами 

визначатися залежно від його орієнтації щодо мінімізації обсягів товарно-

матеріальних запасів та раціоналізації їх структури відповідно до галузевих 

особливостей суб’єктів господарювання, розподіляючи їх на: запаси, що 

накопичуються до виробничого процесу, сировину, напівфабрикати (pre-production 

inventory); незавершене виробництво (in-progress inventory); запаси готової продукції 

(finished goods inventory). 

9. Для України особливості формування стратегії управління запасами повинні 

бути спрямовані на формування і підтримку оптимального розміру запасів, на основі 

поєднання традиційних та нових методів управління запасами у сфері логістики та 

загальної стратегії суб’єктів господарювання, виходячи з його основних складових 

(організації систематичного моніторингу за станом запасів, визначенні 

оптимального рівня запасів, поповненні та підтримці запасів на нормативно 

встановленому рівні, виявленні наднормативних запасів та причин їх утворення, 

розробленні політики та методів реалізації наднормативних запасів), що дозволить 

раціоналізувати складову витрат, яка пов’язана із зберіганням запасів, враховуючи 

вимоги щодо забезпечення безперервності процесів виробництва та збуту. 
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Дисертація присвячена оцінці структури, характеру і особливостей формування 

матеріальних запасів та обґрунтуванню стратегії управління запасами як складової 

оборотного капіталу. 

У дисертації удосконалено підходи до дослідження матеріальних запасів у 

структурі капіталу; виявлено особливості структури товарно-матеріальних запасів та 

їх вплив на оборотний капітал; визначено особливості структури матеріальних 

запасів у реальному секторі; удосконалено методологічні підходи до розрахунку 

обсягів запасів та виявлено види діяльності, у яких управління запасами є 

неоптимальним; визначено характер впливу інфляційної складової на процеси 

капіталоутворення; визначено підходи щодо удосконалення управління державним 
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Ключові слова: оборотний капітал економіки, запаси, матеріальні запаси, 

управління запасами, стратегія управління запасами. 
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АННОТАЦИЯ 

Никифорак А. Я. Управление запасами в структуре оборотного капитала 

экономики Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Министерство 

образования и науки Украины. – Черновцы, 2015. 

Диссертация посвящена оценке структуры, характера и особенностей 

формирования материальных запасов и обоснованию стратегии управления 

запасами как составляющей оборотного капитала. 

В диссертации на основании изучения подходов к определению категории 

«оборотный капитал» определено, что более обоснованной является ее трактовка, 

как средств авансированных в оборотные производственные фонды и фонды 

обращения в год, или операционный цикл обеспечивающих непрерывный процесс 

производства и реализации продукции в виде материальных и нематериальных 

активов. Согласно макроэкономическому подходу, определенному в системе 

национальных счетов, материальные запасы как нефинансовые активы в виде 

изменения запасов материальных оборотных средств, учитываются в счете операций 

с капиталом. 

Выделены факторы влияния на управление запасами в контексте процессно-

структурного подхода к рассмотрению конкретных функций менеджмента в 

процессе реализации его общих функций, среди которых: планирование запасов, 

организация складского хозяйства, контроль и управление запасами. 

Выявлено замедление деформации структуры материализованных форм 

оборотного капитала в течение последних лет, о чем свидетельствует постепенное 

снижение удельного веса дебиторской задолженности в общей величине оборотных 

активов предприятий. Однако ее доминирование в структуре оборотных активов 

субъектов хозяйствования Украины свидетельствует о нерациональном 

использовании ими оборотного капитала, что отражается на результатах их 

хозяйственной деятельности. 

По результатам исследования стоимостных и структурных характеристик 

оборотного капитала субъектов хозяйствования Украины обоснована 

необходимость активизации поиска способов решения проблем накопления 

долговых обязательств между ними, в частности путем увеличения доли денежных 

средств в составе оборотного капитала и установление на законодательном уровне 

ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств, что может 

стать началом кардинальных изменений структуры оборотного капитала в целом и 

отдельных его составляющих, а также высвобождение его для вложения в 

необходимых размерах в оборотные активы в запасах товарно-материальных 

ценностей и повышения уровня обеспеченности предприятий собственными 

оборотными активами. 

Обосновано, что учитывая особенности динамики и структуры запасов 

товарно-материальных ценностей субъектов хозяйствования Украины по видам 

экономической деятельности, разработку мероприятий по оптимизации структуры и 
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рационализации их использования, целесообразно базировать на результатах 

прогнозирования их потребности. 

Для решения задачи совершенствования управления запасами предложено 

использование динамических моделей и на их основе осуществлены расчеты, 

которые позволили выявить виды деятельности, в которых управление запасами 

является неоптимальным. 

Обосновано, что для повышения эффективности управления запасами в 

условиях нестабильности внешней среды, учитывая особенности динамики и 

структуры запасов товарно-материальных ценностей субъектов хозяйствования 

Украины по видам экономической деятельности, необходима рациональная и 

сбалансированная стратегия управления запасами, которая бы учитывала ориентиры 

долгосрочного развития на основе повышения эффективности процесса 

производства и реализации товаров. Предложено формирование стратегии 

управления запасами с целью повышения его эффективности осуществлять на 

основе сочетания традиционных и новых методов управления запасами с 

согласованием с реализацией общей стратегии субъектов хозяйствования, поскольку 

запасы присутствуют в течение всей логистической цепи и практически во всех 

сферах обращения продукции 

Ключевые слова: оборотный капитал экономики, запасы, материальные запасы, 

управление запасами, стратегия управления запасами. 

 

ANNOTATION 

Nykyforak O. Inventory management in the structure of working capital of 

Ukraine economy. – The manuscript. 

Thesis for а scientific degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 08.00.03 

– Economics and National Economy Governance. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Chernivtsi, 2015. 

The thesis is devoted to estimation structure, character and features of the forming 

and substantiation of the inventory management strategy as element of working capital. 

In the dissertation: approaches to the study inventories in the capital structure are 

improved; features of the structure inventories and its impact on working capital are 

identified; features of the structure inventories in the real sector are determined; 

methodological approaches to the calculation inventories are improved and activities, in 

which inventory management is suboptimal, are identified; impact of the inflationary 

component on the processes of capital are determined; approaches to the improvement of 

public inventories are developed; features of inventory management strategy are 

substantiated. 

Keywords: working capital of economy, inventories, material inventories, inventory 

management, inventory management strategy. 
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