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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність вітчизняних виробничих підприємств усклад#

нюється низкою чинників, серед яких: невизначеність, не#
стабільність, динамічність, обмеженість ресурсів тощо. За
таких умов виникає необхідність раціонального розподілу
ресурсів з максимальною користю для підприємств. Особ#
ливого значення набувають матеріальні ресурси, що підтри#
мують процес виробництва та частково накопичуються під
виглядом виробничих запасів. Їх наявність на підприємстві
забезпечує безперебійність виробничої діяльності, проте
надлишкова кількість мобілізує фінансові ресурси, що спря#
мовані на підтримку діяльності та розвиток підприємств.
Визначення раціонального обсягу, кількості поставок, пе#
ріодів постачання та низки питань, пов'язаних з управлін#
ням виробничими запасами забезпечують методи. На сьо#
годні існує безліч їх видів, але досить часто методами уп#
равління виробничими запасами називають методи форму#
вання, поповнення та використання виробничих запасів, що
є неприпустимим, адже методи управління повинні грунту#
ватися на плануванні виробничих запасів, способах органі#
зування складського господарства, мотивуванні праців#
ників, пов'язаних із виробничими запасами, контролюванні
та регулюванні виробничих запасів. Враховуючи вищезаз#
начене, слід відзначити, що існує відмінність поглядів при
ідентифікуванні до методів управління виробничими запа#
сами; сукупність виокремлених методів несистематизова#
на, неструктурована за відповідними напрямами тощо. Тому
виникає необхідність дослідити відповідність виокремлених
методів щодо управління виробничими запасами, типолог#

УДК 658.518.3

О. Г. Мельник,
д. е. н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,
Національний університет "Львівська політехніка"
Л. С. Ноджак,
к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,
Національний університет "Львівська політехніка"
Л. М. Ганас,
аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ, ПОПОВНЕННЯ ТА

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

O. Melnyk,
PhD, Professor, Department of Foreign Economic and Customs of the National University Lviv Polytechnic
L. Nodzhak,
Ph.D., associate professor, assistant professor of foreign trade and customs of the National University Lviv Polytechnic
L. Ganas,
PhD student, National University Lviv Polytechnic

METHODS OF FORMATION, RECRUITMENT AND USING OF INVENTORY

Розглянуто позиції науковців щодо виокремлення методів формування, поповнення та використан1
ня виробничих запасів. Охарактеризовано сутність та особливості застосування основних методів сто1
совно дії на виробничі запаси. Систематизовано типологію методів формування, поповнення та викори1
стання виробничих запасів на основі низки істотних та незалежних ознак, подано їх коротку характери1
стику. Визначено переваги і недоліки охарактеризованих методів.

The position of scientists on the isolation methods of formation, recruitment and use of inventory was viewed.
There was characterized the nature and features of the main methods concerning effects on inventories;
systematized the typology of the methods of formation, recruitment and use of inventory based on a number of
significant and independent characteristics, filed their brief description. Advantages and disadvantages of
characterized methods were defined.

Ключові слова: методи, виробничі запаси, типологія, управління, планування, контролювання, методи
формування, поповнення та використання виробничих запасів.

Key words: methods, inventory, topology, management, planning, monitoring, methods of formation, recruitment
and use of inventory.

ізувати їх за відповідними ознаками та виокремити перева#
ги і недоліки.

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Дослідженню методів управління запасами, в тому числі

і виробничих, присвятили свої праці низка вітчизняних та
іноземних науковців, серед яких: О.А. Біловодська, М. Ва#
силевський, І.В. Васюк, О.В. Іваненко, С.В. Калабухова,
В.М. Кислий, Д.М. Кондратюк, Дж. Кох, Є.В. Крикавський,
О.М. Куницька, Ю.В. Ланкова, В.В. Лукинський, Є.В. Мар#
жиєвська, Г. Михальський, О.М. Олефіренко, Р. Патора,
Ю.І. Подоляк, А.А. Саломатіна, О.М. Смоляник, В.М. Спо#
радник, Н.В. Фігун, А.О. Фоменко, Ю.Н. Фоміна, О.Є. Чор#
на, Дж. Шрайбфедер, Є.І. Яблочніков та інші.

Визначаючи обсяг коштів, що витрачається на прид#
бання виробничих запасів, С.В. Калабухова, Ю.І. Подоляк,
В.М. Спорадник, Дж. Шрайбфедер рекомендують викори#
стовувати економічно#обгрунтований розмір замовлення
виробничих запасів [1, с. 305—306; 2, с. 203—204; 3, с. 167—
173; 4, с. 41]. Проте, цей метод відображає лише плануван#
ня обсягу і періодів поповнення виробничих запасів.

Такі науковці, як О.В. Іваненко та А.О. Фоменко, розг#
лядають при управлінні запасами методи та моделі з фіксо#
ваним розміром та з фіксованим періодом замовлення, що
грунтуються на теорії ймовірності, без розрахунку опти#
мального розміру замовлення [5, с. 110]. О.А. Біловодська,
В.М. Кислий, О.М. Олефіренко, О.М. Смоляник зарахову#
ють до вищезазначених ще системи "мінімум — максимум"
та із встановленою періодичністю між замовленнями і по#
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повненням виробничих запасів до вказаного рівня [6. с. 125].
Запропоновані методи належать до основних, проте грун#
туються лише на плануванні та контролюванні запасів, роз#
раховуючи розміри замовлення і періоди постачання.

Ю.В. Ланкова управління запасами (в тому числі вироб#
ничими) розглядає на основі логістичних концепцій: JIT
(Just#in#time) "Точно своєчасно", LP (Lean production) "вис#
нажене виробництво", ROP (Rules Based Reorder) "управлі#
ння замовленням, перезамовленням", Requirements /
Resource planning "планування матеріальних потреб / ре#
сурсів", AR (Automatic replenishment) "автоматичного по#
повнення" [7, с. 327]. І.В. Васюк розглядає також ще: MRP
(Material Requirements Planning) "планування матеріальних
потреб", MRP ІІ (Material Recourse Planning) "планування
матеріальних ресурсів", ОРТ (Optimized Production
Technology) "оптимізовану виробничу технологію", ERP
(Enterprise Resource Planning) "планування ресурсів підприє#
мства" [8]. В.В. Лукинський додає до переліку ще концепції:
IC (Inventory Control) "контролювання запасів", CALS
(Computer#aided Acquisition and Logistics Support) "комп'#
ютерну підтримку процесу постачання і логістики" [9, с. 29—
30]. До вищеназваних Є.В. Крикавський відносить також
метод QR (Quick Response) "швидкого реагування", базові
моделі управління запасами (рівня запасу, циклу замовлен#
ня та EOQ) з врахуванням наявних залежностей "trade of"
та класифікації АВС#XYZ аналізу [10, с. 564—566, 574—609],
спільно з Н.В. Фігуном охарактеризовують метод Kaizen
(постійне вдосконалення) [11]. При управлінні запасами
Д.М. Кондратюк, О.Є.Чорна пропонують використовувати
систему "Kanban", що працює за принципом прямого по#
повнення запасами [12, с. 179—186; 13, с. 31—32]. Виділені
методи не відповідають конкретним функціям управління,
відображають їх лише частково (планування та контролю#
вання), що зумовлює віднесення до методів формування, по#
повнення та використання. Виникає необхідність досліди#
ти особливості застосування методів формування, попов#
нення та використання стосовно виробничих запасів.

Запропоновані методи є основою при формуванні, по#
повненні та використанні виробничих запасів, вони підля#
гають модифікуванню під особливості певної галузі, виду
діяльності тощо. Охарактеризовані методи поділяють лише
на штовхаючі і тягнучі за способом потрапляння виробни#
чих запасів на підприємство. Тому, враховуючи вищезазна#
чене, можна стверджувати, що у літературі відсутня типо#
логія охарактеризованих методів, яка дозволяла б залеж#
но від встановлених цілей, умов функціонування та низки

інших чинників забезпечити всебічність та
багатоаспектність критеріїв вибору адек#
ватних методів. Отже, виникає необхідність
типологізувати вище охарактеризовані ме#
тоди, виділити їх переваги і недоліки.

ЦІЛІ СТАТТІ
Враховуючи аналіз літературних дже#

рел, цілями дослідження є: розроблення
типології методів формування, поповнення
та використання виробничих запасів, виді#
лення переваг та недоліків основних методів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На основі аналізування літературних

джерел [1, с. 305—306; 2, с. 203—204; 3, с.
167—173; 4, с. 41, 179; 5, с. 110; 6, с. 125—128;
7, с. 327; 8; 9, с. 29—30; 10, с. 564—566, 574—
609; 11; 12, с. 179—186; 13, с. 31—32; 14, с.
79—81, 97—98; 15; 16, с. 195; 17;18; 19, с. 487—
504; 20; 21, с. 35—37] можна сформувати
комплексну типологію методів формуван#
ня, поповнення та використання виробни#
чих запасів за низкою ключових ознак, що
дозволяє їх систематизувати та згрупувати
(рис. 1). Отже, основними типологічними оз#
наками є:

1) за характером формування, попов#
нення та використання виробничих запасів:

— кількісні методи (грунтуються на використанні ма#
тематичних, прогностичних, статистичних процедур);

— якісні методи (в основі яких покладено інтуїтивність
прийняття рішень за допомогою досвіду, знань, вмінь та
низки індивідуальних властивостей компетентної керуючої
системи);

— кількісно#якісні методи (грунтуються на математич#
них, прогностичних та статистичних процедурах стосовно
виробничих запасів, проте рішення приймаються з враху#
ванням знань, досвіду та інтуїції компетентної керуючої си#
стеми).

2) за способом поповнення виробничих запасів:
— штовхаючі (MRP, MRP II, котрі передбачають пла#

нування обсягів поставок, формування поточних та стра#
хових виробничих запасів, поповнення відбувається згідно
з графіком (викидається));

— тягнучі (Kanban та методи, котрі модифіковані на
основі Kanban, полягають у "витягуванні" необхідних ви#
робничих запасів з попередніх ланок);

3) за фіксуванням параметру:
— фіксовані (це ті методи, що базуються на встанов#

ленні констант в обсязі замовлення, або періодах постачан#
ня. До таких методів належать: з фіксованим розміром за#
мовлення, і фіксуванням періоду постачання наступної
партії, із встановленою періодичністю між замовленнями
та поповненням виробничих запасів до вказаного рівня);

— нефіксовані (це методи, що не встановлюють жод#
них сталих параметрів, а базуються на їх визначенні);

4) за рівнем автоматизації:
— автоматизовані (методи, що повністю комп'ютери#

зовані, визначають потреби у виробничих запасах на основі
інтегрування з іншими параметрами та враховуючи мож#
ливості підприємства);

— частково автоматизовані (розрахунок деяких пара#
метрів стосовно виробничих запасів проводиться на основі
спеціалізованих програм);

— неавтоматизовані (методи, що не підлягають ком#
п'ютеризації та використанню програмного забезпечення
тощо);

5) за здатністю до ранжування виробничих запасів:
— ранжовані (методи, що грунтуються на поділі вироб#

ничих запасів за ступенем важливості за низкою ознак
(АВС#, XYZ#, АВС# XYZ# аналіз тощо));

— неранжовані (в основі яких не закладено поділ ви#
робничих запасів за низкою істотних ознак);

Рис. 1. Типологія методів формування, поповнення та використання
виробничих запасів
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6) за універсальністю:
— уніфіковані (можуть застосовуватися до різних

об'єктів управління на підприємстві в тому числі і до запасів);
— спеціалізовані (використовуються лише при форму#

ванні, поповненні та використанні виробничих запасів на
підприємстві).

Важливим аспектом характеризування методів є виз#
начення переваг та недоліків застосування, що дозволяють
підібрати такий метод, який максимально підходить
підприємству. На основі опрацьованих літературних дже#
рел [1, с. 305—306; 2, с. 203—204; 3, с. 167—173; 4, с. 41, 179;
5, с. 110; 6, с. 125—128; 7, с. 327; 8; 9, с. 29—30; 10, с. 564—566,
574—609; 11; 12, с. 179—186; 13, с. 31—32; 14, с. 79—81, 97—
98; 15; 16, с. 195; 17;18; 19, с. 487—504; 20] та враховуючи
практичне використання методів, визначено основні пере#
ваги та недоліки застосування методів формування, попов#
нення та використання виробничих запасів (табл. 1).

Врахування недоліків кожного із методів, дозволяє про#
водити його коригування, застосовувати той метод, що мак#
симально підходить підприємству. Вищеохарактеризовані
методи спеціалізуються як на запасах, так і мають широкий
спектр дії. На підприємствах стосовно виробничих запасів
можуть застосовувати один метод або сукупність взаємо#
доповнювальних.

ВИСНОВКИ
Ефективність управління виробничими запасами істот#

но залежить від правильно підібраних методів формуван#
ня, поповнення та використання виробничих запасів. Вибір
методів необхідно здійснювати із врахуванням переваг та
недоліків, що забезпечить недопущення помилок при їх за#
стосуванні. Важливе інформаційне забезпечення вибору
методів формування, поповнення та використання вироб#
ничих запасів дає їх типологія, що систематизує методи за
відповідними типологічними ознаками. Правильно підібрані
методи покращують не лише процеси виробництва, забез#
печуючи безперебійність діяльності, але і функціонування
підприємства в цілому (знижують витрати на: замовлення,
транспортування, складування, утримання тощо; пришвид#
шують оборотність виробничих запасів та інших процесів;
забезпечують уникнення псування і залежування виробни#
чих запасів та низки інших взаємопов'язаних процесів).

Перспективи подальших досліджень полягають в удос#
коналенні та розвитку конкретного методу формування,
поповнення та використання виробничих запасів з враху#
ванням особливостей функціонування вітчизняних
підприємств, галузі і виду діяльності та з врахуванням ви#
окремлених недоліків. Модифікування методу буде
здійснюватись на основі оптимізування обсягів виробничих
запасів.
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