
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

тИ
н

г

465БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2017
www.business-inform.net

УДК 338.4:658

МІСцЕ упРАвлІННя вИРОбНИчИМИ ЗАпАСАМИ в СИСТЕМІ  
упРАвлІННя пІДпРИєМСТвОМ

© 2017 КУзЬМІН О. Є., МЕлЬНиК О. Г., ГАНАс л. М., НОДЖАК л. с.

УДК 338.4:658

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ганас Л. М., Ноджак Л. С. Місце управління виробничими запасами  
в системі управління підприємством

Статтю присвячено визначенню особливостей управління виробничими запасами в системі управління підприємством. У статті ґрунтовно досліджено 
сутність та особливості процесу управління виробничими запасами як економічної категорії що, на відміну від існуючих трактувань, дало змогу кон-
кретизувати змістовне та функціональне наповнення поняття. Управління виробничими запасами підприємства представлено як конкретну функцію 
менеджменту в системі управління підприємством, яка реалізується на основі планування, організування роботи з виробничими запасами, мотивування 
працівників, пов’язаних із виробничими запасами, контролювання та регулювання виробничих запасів. Також представлено модель вибору методів мо-
тивування робітників на основі критеріїв вартості та тривалості дії; визначено напрямки, об’єкти та суб’єкти контролювання виробничих запасів; 
сформовано послідовність контролювання та регулювання виробничих запасів. Наукові напрацювання можуть використовуватись підприємствами для 
покращення процесу управління виробничими запасами.
Ключові слова: виробничі запаси, управління, регулювання, матеріали, комплектування, організування, методи мотивування.
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производственными запасами в системе управления предприятием
Статья посвящена определению особенностей управления производ-
ственными запасами в системе управления предприятием. В статье осно-
вательно исследована сущность и особенности процесса управления про-
изводственными запасами как экономической категории что, в отличие 
от существующих трактовок, позволило конкретизировать смысловое и 
функциональное наполнение понятия. Управление производственными за-
пасами предприятия представлено как конкретную функцию менеджмен-
та в системе управления предприятием, которая реализуется на основе 
планирования, организации работы с производственными запасами, мо-
тивации работников, связанных с производственными запасами, контро-
ля и регулирования производственных запасов. Также представлена мо-
дель выбора методов мотивирования работников на основе критериев 
стоимости и продолжительности действия; определены направления, 
объекты и субъекты контроля производственных запасов; сформирована 
последовательность контроля и регулирования производственных запа-
сов. Научные наработки могут использоваться предприятиями для улуч-
шения процесса управления производственными запасами.
Ключевые слова: производственные запасы, управление, регулирование, ма-
териалы, комплектование, организация, методы мотивирования.
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Kuzmin O. Ye., Melnyk O. H., Hanas L. M., Nodzhak L. S. The Place  

of Management of Production Stocks in the Enterprise Management System
The article is concerned with the definition of peculiarities of management of pro-
duction stocks within the management system of enterprise. The article thoroughly 
researches the essence and peculiarities of the process of management of produc-
tion stocks as an economic category that, unlike existing interpretations, has al-
lowed to specify semantic and functional content of the concept. Management of 
production stocks of enterprise is presented as a specific function of management 
in the enterprise management system, which is being implemented on the basis of 
planning, organization of work with production stocks, motivation of employees, 
related to production stocks, control and regulation of production stocks. Also the 
model of selection of methods for motivation of employees on the basis of criteria 
of cost and duration of action has been presented; directions, objects and subjects 
of control of production stocks have been defined; a sequence of control and regu-
lation of production stocks has been formed. The scientific developments can be 
used by enterprises to improve the process of managing production stocks.
Keywords: production stocks, management, regulation, materials, completing, 
organization, methods of motivation.
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Управління виробничими запасами досить часто 
розглядається з позиції логістичного підходу на 
основі різноманітних методів (ABC-XYZ аналіз, 

систем IJT, EOQ та інших). Цей процес представлений 
плануванням запасів та контролем, проте не врахову-
ються такі не менш важливі складові управління, як 
організування, мотивування та регулювання. Тому до-
цільно процес управління виробничими запасами роз-
глядати як конкретну функцію менеджменту. 

У сучасних умовах для підприємств виробничі за-
паси є невід’ємним елементом функціонування та мобі-
лізатором фінансових ресурсів. Це закономірно, адже 
незабезпечення матеріальними ресурсами виробничого 
процесу зумовлює виникнення втрат від простоювання, 
а накопичення супроводжується зменшенням поточної, 
абсолютної ліквідності та обігових коштів. Балансуван-
ня між визначенням оптимальної величини виробничих 
запасів і витрат, які вони супроводжують, є першочер-
говим завданням підприємства. Сьогодні існує низка 
методів, що розроблені вітчизняними та іноземними на-
уковцями для визначення оптимального розміру замов-
лення, обсягу запасів, періодів поставок, періодичності 
постачання тощо. Розроблення цих методик починалося 
ще з кінця XVIII ст. – на початку XIX ст. у рамках науки 
«політекономія». Проте початком теорій управління 
запасами варто вважати ХХ ст., що супроводжувалося 
визначенням оптимальної партії замовлення (EOQ), яку 
паралельно розробляли науковці у 1916–1953 рр., роз-
робленням системи «Точно своєчасно», яка бере свій 
початок ще із середини 1950-х років, та винайденням ме-
тодів і методик, таких як MRP, MRP II, OPT, CIM, CALS, 
ERP, ABC, ABC та XYZ тощо, що відбувалося протягом 
1960–1990 рр. уже в рамках наук «логістика», «економі-
ка підприємства» та ін. 

ХХІ ст. супроводжується глобалізацією не лише 
економічних процесів, але і технологічних, інформацій-
них, соціально-культурних, тому іноземні підприємства 
використовують провідні досягнення науки та практи-
ки менеджменту із застосуванням адаптивних моделей 
управління, які орієнтуються на мінливість середовища 
функціонування та швидке прийняття управлінського 
рішення. Сьогодні наука та технологія управління ви-
робничими запасами на вітчизняних підприємствах йде 
в різних напрямах, адже застосовуються застарілі методи 
управління не лише стосовно виробництва (у тому числі 
й виробничих запасів), але і підприємства загалом, що 
супроводжується нераціональним розподілом ресурсів, 
простоюванням, зниженням платоспроможності та при-
пиненням діяльності. Тому для покращення функціону-
вання підприємств та їх виробничих можливостей необ-
хідно визначити місце управління виробничих запасів у 
системі управління підприємством, враховуючи сучасні 
умови функціонування, що є актуальним на сьогодні.

Визначення місця управління виробничими запа-
сами необхідно розпочати із аналізування досліджень 
та публікацій, які стосуються процесу управління під-
приємством та управління виробничими запасами. До-
слідженню управління запасами та управління вироб-
ничими запасами присвятили свої праці такі науковці: 
В. Н. Амітан, В. В. Глухов, І. П. Голофаєва, І. П. Дзьобко, 

О. В. Доровський, О. А. Карпенко, В. Є. Качуровський, 
Л. М. Киба, Т. О. Колодизєва, Є. В. Крикавський, Г. В. Ку - 
басова, О. М. Куницька, Р. Р. Ларина, В. В. Лукинський, Є. 
В. Мержиєвська, В. Л. Мякушко, С. О. Огієнко, В. Л. Пи- 
люшенко, О. В. Посилкіна, Р. Л. Савон, Р. В. Сагайдак-
Нікітюк, В. Г. Стрижова, А. В. Тарасенко, О. М. Тридід,  
В. П. Чайковська, О. Р. Яремко та ін., які розглядають цей 
процес з позиції логістичного підходу на основі різнома-
нітних методів, зосереджуючись на плануванні та конт-
ролі запасів [3, с. 355; 4; 5, с. 70; 8, с. 194; 9, с. 5–6; 12–14], 
проте не враховуючи такі важливі складові управління, 
як організування, мотивування та регулювання. 

Враховуючи аналіз наукових праць та вищезазна-
чене, доцільно ґрунтовно дослідити сутність та особ-
ливості процесу управління виробничими запасами як 
економічної категорії.

Управління запасами – доволі складний процес, 
що передбачає оперативне маневрування ресурсами, 
матеріалами, деталями, комплектуванням, що повинно 
забезпечити безперервність виробництва [2, с. 748]. Це 
цілеспрямована дія на матеріальні ресурси з метою їх 
трансформації у виробничі запаси внаслідок формуван-
ня та накопичення підприємством для забезпечення ви-
робничої діяльності [2, с. 748; 3, с. 355; 5, с. 70; 7, с. 9; 8, 
с. 194; 9, с. 5–6].

Управління виробничими запасами – це вид ді-
яльності щодо забезпечення підприємства необхідними 
матеріальними ресурсами (сировина, матеріали, комп-
лектуючі, деталі, напівфабрикати, устаткування, замінні 
деталі, паливо, мастила тощо), їх наявності в потрібний 
момент та/або необхідного накопичення на підпри-
ємстві, розподілу між сферами виробничої діяльності 
для ефективного функціонування та подальшого вико-
ристання з метою уникнення простоїв. Це виконання 
конкретних функцій управління (планування, організу-
вання поповнення та використання виробничих запасів, 
мотивування працівників, що пов’язані з виробничими 
запасами, контролювання та регулювання виробничих 
запасів) за процесно-структурованим підходом, які по-
кликані забезпечувати ефективну діяльність підприєм-
ства без збоїв та простоїв.

На основі опрацьованих літературних джерел 
[6, с. 65; 7, с. 40–164; 10; 11; 15], враховуючи всі 
аспекти важливості формування виробничих 

запасів на підприємстві та недоцільності їх надлишку, 
цілями статті є обґрунтування необхідності розгляду 
управління виробничими запасами підприємства як 
конкретної функції менеджменту в системі управління 
підприємством (рис. 1).

Процес планування необхідно здійснювати в по-
слідовності з урахуванням усіх аспектів діяльності під-
приємства. Варто розглядати планування виробничих 
запасів не тільки протягом операційного циклу, але й у 
довгостроковій перспективі. Слід зазначити, що стра-
тегія діяльності підприємства є чинником безпосеред-
нього впливу на стратегічне планування виробничих 
запасів. Результатом стратегічного планування ви-
робничих запасів на машинобудівних підприємствах є 
розроблені методи менеджменту та прийняті конкретні 
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Рис. 1. Місце управління виробничими запасами в системі управління підприємством
Джерело: удосконалено за [6; 7; 15].
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управлінські рішення стосовно політики формування 
виробничих запасів. 

Після стратегічного планування виробничих запа-
сів на підприємстві реалізується тактичне плану-
вання, що, своєю чергою, поділяється на поточне 

та оперативне. Тактичне планування виробничих запа-
сів не повинно суперечити стратегічному та формувати 
плани на нетривалий період часу (до 1 року).

Поточне планування виробничих запасів передба-
чає розроблення бюджетів, заходів для поточних планів 
та завершується складанням поточного плану форму-
вання виробничих запасів. Це планування повинно міс-
тити перелік дій, які необхідно здійснити для виконання 
стратегічного планування виробничих запасів, бюджет 
формування виробничих запасів та кошторис.

Оперативне планування здійснюється для розро-
блення конкретних короткотермінових планів стосовно 
формування виробничих запасів. Це можуть бути гра-
фіки поповнення запасів або тривалості їх зберігання, 
плани використання виробничих запасів та заповнення 
складських приміщень.

Організування поповнення та використання ви-
робничих запасів полягає у процесі вдосконалення існу-
ючої організаційної структури та структури складсько-
го господарства, покращенні взаємозв’язків з відділом 

постачання, виробничим відділом та відділом збуту, а 
також зі складами різних рівнів. 

Організування здійснюється за допомогою орга-
нізаційного проектування, яке полягає у: 
 виборі типів складів виробничих запасів;
 встановленні підпорядкування створеного 

складського господарства та визначенні його 
вертикальних рівнів управління;

 делегуванні повноважень та закріпленні поса-
дових обов’язків за працівниками складського 
господарства;

 встановленні зв’язків між створеним і функціо-
нуючими відділами на підприємстві.

Відомі науковці відзначають, що ефективне пла-
нування та вміле організування не забезпечить якісного 
виконання, якщо не застосувати мотивування [1; 7].

Мотивування працівників, пов’язаних із виробни-
чими запасами, полягає в стимулюванні, що включає за-
стосування як матеріальних, так і моральних стимулів,  
а також використання індивідуального підходу до пра-
цівників, визначаючи ступінь їх важливості в компанії, 
зацікавленості в її успіху та ін. Вибір методів мотивуван-
ня на основі критеріїв вартості та тривалості дії пред-
ставлено на рис. 2.

Необхідно мотивувати всіх працівників, що за-
безпечить належне виконання ними обов’язків. Можна 
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застосовувати одні й ті ж стимули для всієї сукупності 
працівників, проте краще диференціювати їх відповідно 
до виконуваної діяльності. 

Мотивування працівників, пов’язаних із вироб-
ничими запасами, можна проводити на основі як зміс-
тових теорій, так і процесійних теорій. Мотивувати для 
ефективного виконання поставлених завдань доцільно 
не лише своїх працівників, але й постачальників вироб-
ничих запасів, що забезпечить якісне та своєчасне над-
ходження ресурсів на підприємство.

Система матеріального мотивування працівників, 
що працюють із виробничими запасами, полягає у:
 визначенні систем оплати праці;
 визначенні обґрунтованих розмірів заробітної 

плати (основної та додаткової);
 встановленні компенсаційних і заохочуваних 

виплат тощо.
Система морального мотивування працівників, 

які працюють із запасами, передбачає просування за 
службовою ієрархією (наприклад, працівник складу – 
завідувач складу), залучення до процесу планування, 
контролювання, регулювання виробничих запасів, ви-
словлення подяки від підприємства тощо. Вагомим є та-
кож демотивування, що передбачає відповідальність за 
невиконання поставлених завдань, посадових обов’язків 
та вчинення порушень.

Контролювання виробничих запасів – це вид 
управлінської діяльності, який передбачає: визначення 
відхилень у періодах постачання та обсягах поставок 
виробничих запасів; діагностування браку матеріальних 

ресурсів, що надходять на підприємство та при їх збері-
ганні; оцінювання відповідності встановлених норм фор-
мування виробничих запасів до потреб підприємства,  
а також витрат, понесених при накопиченні та утриманні 
виробничих запасів; виявлення крадіжок, недостач ви-
робничих запасів, зловживань та некомпетентності пра-
цівників, що пов’язані із виробничими запасами. Контр-
олювання виробничих запасів пов’язане з перевіркою 
та оцінюванням формування, утримування та викори-
стання виробничих запасів на підприємстві відповідно 
до встановлених норм, стандартів та критеріїв.

Контролювання за станом виробничих запасів по-
лягає в оцінюванні досягнення цілей у плануван-
ні виробничих запасів, їх використанні, виконан-

ні поставлених завдань, виявленні недоліків, відхилень 
нормативних показників стосовно запасів підприєм-
ства, збоїв у поповненні запасів та інших незапланова-
них негативних дій, що відбулися внаслідок неврахуван-
ня усіх аспектів і причин їх виникнення, для ліквідації, 
усунення нагромадження помилок, зменшення витрат, 
подолання проблем організаційного характеру. Контро-
лювання виробничих запасів повинно обов’язково охо-
плювати їх надходження на підприємство як ресурсів, 
сировини, деталей, комплектування, напівфабрикатів, 
перебування на складах різних рівнів, зберігання та під 
час виробничого процесу, а також готової продукції, що 
очікує реалізації. Інакше кажучи, необхідно проводити 
контроль виробничих запасів за етапами виробничо-
господарської діяльності (попередній, поточний, завер-

Рис. 2. Модель вибору методів мотивування працівників, пов’язаних із виробничими запасами
Джерело: авторська розробка.

Критерії вибору
методів мотивування

 

Усна подяка від керівництва, премія, позачергова відпустка,
подарунки до свят (день заснування фірми); зауваження щодо
неякісного виконання роботи 

Залучення до процесу управління, грамота, диплом, здорова
конкуренція за звання працівника місяця (року), забезпечення
умов праці (безпека на робочому місці, комфортні умови для
праці, безкоштовне харчування); догана

 
Надбавки, доплати, корпоративна культура, іменна нагорода,
загроза звільнення, метод кафетерію або бонусна програма

 

Надбавки, доплати, премії у великих розмірах, іменні нагороди,
цінні подарунки

Забезпечення умов праці, бонусні програми та метод кафетерію

Корпоративна культура, подяки, грамоти, дипломи, залучення
до процесу управління, відгули та позачергові відпустки, всі
методи демотивування

 

 короткотривалі

середньої тривалості  

 довготривалі  

2. За вартістю:  

 дороговартісні

 

 недороговартісні

 

 нематеріальні

Рекомендовані методи мотивування працівників,
пов’язаних із виробничими запасами  

 

1. За тривалістю дії:
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шальний) та суцільний контроль виробничих запасів. 
Доцільно також застосовувати у цій сфері виробничий, 
фінансовий та логістичний контроль. 

Отже, процес контролювання виробничих запасів 
базується на встановленні стандартів, норм і критеріїв, 
вимірі фактичних результатів формування, утримання, 
використання виробничих, їх зіставленні та отриманні 
інформації для подальшого усунення недоліків (регулю-
вання), якщо отримані результати істотно відрізняють-
ся від встановлених норм. 

Метою контролювання виробничих запасів є  
виявлення стану, параметрів та проблемних 
моментів надходження, зберігання та викорис-

тання виробничих запасів. Основна мета контролюван-
ня виробничих запасів полягає у сприянні відповідності 
фактичних результатів запланованим або очікуваним. 

До напрямків контролювання виробничих запасів 
належать: 
 процес надходження виробничих запасів на 

підприємство;
 процес вибуття виробничих запасів;
 стан складського господарства та умови збері-

гання;
 методи формування, поповнення та викорис-

тання виробничих запасів;
 відображення результатів обліку виробничих 

запасів;
 процес інвентаризації виробничих запасів.

Джерелами інформації проведення контролюван-
ня виробничих запасів є контракти, договори, угоди, що 
укладені з постачальниками виробничих запасів, плани-
графіки оплати за придбані виробничі запаси, плани-
графіки їх надходження, фінансова звітність, Головна 
книга, картки складського обліку або інформація з про-
грамних продуктів обліку виробничих запасів, відомо-
сті руху виробничих запасів, журнали-ордери № 3, № 5, 
№ 5а, № 6, накладні, рахунки-фактури, розрахунково-
платіжні документи, накази, розпорядження на підпри-
ємстві, що стосуються процесу управління виробничи-
ми запасами тощо.

Враховуючи вищезазначене, необхідно сформува-
ти послідовність контролювання виробничих запасів, 
що трансформується в такі етапи: 

1. Визначення причини контролювання виробни-
чих запасів, періодичності та термінів його проведення. 
На даному етапі визначається, чому саме потрібно про-
водити контролювання виробничих запасів, як часто 
цей процес буде повторюватися та скільки часу він три-
ватиме.

2. Визначення суб’єктів та об’єктів контролювання 
виробничих запасів. Суб’єктами контролювання вироб-
ничих запасів є працівники підприємства, спеціально 
створена група працівників підприємства або відпо-
відний орган контролювання, яким делеговані повно-
важення здійснювати процедури контролю. Об’єктами 
контролювання, у даному випадку, виступають вироб-
ничі запаси та всі взаємопов’язані з ними процеси на 
підприємстві.

3. Обирання методів, форм і видів контролю ви-
робничих запасів. Інструментарієм, що забезпечує про-
ведення контролювання виробничих запасів, є контр-
оль. Контроль виробничих запасів передбачає оціню-
вання обсягів, рівня, функціональних характеристик 
виробничих запасів з метою виявлення невідповідно-
стей нормам і стандартам для подальшого ліквідування 
відхилень.

4. Встановлення завдань контролювання вироб-
ничих запасів. Завданнями контролювання виробничих 
запасів на підприємствах є:
 оцінити фактичні обсяги виробничих запасів 

у кількісному та грошовому розмірах на певну 
дату та їх відповідність очікуваним результатам;

 дослідити якість та придатність виробничих 
запасів для подальшого використання при їх 
надходженні та під час зберігання;

 оцінити умови зберігання виробничих запасів;
 дослідити наявність фактів зловживань, краді-

жок виробничих запасів працівниками підпри-
ємства та сторонніми особами;

 визначити ефективність накопичення вироб-
ничих запасів та забезпечення підприємства 
необхідними матеріальними ресурсами.

5. Підбір норм, стандартів і критеріїв контролю-
вання виробничих запасів. Визначення норм, стандартів 
і критеріїв контролювання виробничих запасів відбува-
ється під час планування, організування та мотивуван-
ня. На цьому етапі формується їх групування за відпо-
відними напрямками, видами контрою тощо. 

6. Оцінювання фактичних результатів об’єктів 
контролювання виробничих запасів. Цей етап передба-
чає визначення фактичних параметрів досліджуваного 
об’єкта.

7. Зіставлення фактичних результатів контролю-
вання виробничих запасів із нормами стандартами та 
критеріями, що прийняті на підприємстві.

8. Визначення потреби у проведенні регулювання.
Великим підприємствам слід обов’язково впро-

ваджувати централізовану систему контролювання, що 
базується на наявності спеціалізованих контрольних 
служб, закритості інформації, використанні жорстких 
нормативів, впливі «зверху до низу». 

За результатами контролювання проводиться ре-
гулювання, що забезпечує усунення недоліків, ви-
явлених при контролюванні. Регулювання, як за-

гальна функція менеджменту, є завершальною та забез-
печує усунення істотних недоліків, внесення необхідних 
коректив у процес управління на основі реалізації кон-
кретних функцій. До конкретних функцій менеджменту, 
які забезпечують реалізацію регулювання, належить ре-
гулювання виробничих запасів, що має вагоме значення, 
враховуючи високу вартість формування та утримання 
виробничих запасів, важливість забезпечення виробни-
чого процесу необхідними ресурсами з метою уникнен-
ня простоїв, штрафних санкцій тощо.

Регулювання виробничих запасів спрямоване на 
досягнення таких цілей:
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 усунення збоїв постачання, надходження, не-
відповідностей планових і фактичних обсягів 
виробничих запасів;

 реагування на дії чинників внутрішнього та зо-
внішнього середовища з метою ліквідування 
недоліків для забезпечення наявності виробни-
чих запасів у момент необхідності та безпере-
бійності виробничого процесу;

 коригування при розподілі обсягів фінансових 
ресурсів на формування, утримання та вико-
ристання виробничих запасів з урахуванням 
раціональності та доцільності;

 приведення обсягів виробничих запасів до не-
обхідного рівня;

 стабілізування виробничої діяльності підпри-
ємства.

Розроблення певних рекомендацій щодо регулюван-
ня виробничих запасів для підприємств залежить 
від низки чинників: виду діяльності, фінансового 

стану підприємства, надійності систем контролювання, 
істотності виявлених помилок, особливостей усунення 
недоліків на підприємстві тощо. Проте для підвищення 
рівня ефективності регулювання виробничих запасів 
необхідно провести стандартизування узагальнених 
дій, виокремивши низку етапів, що надасть можливість 
уникнути неграмотного виправлення (рис. 3).

На першому етапі, отримавши інформацію про 
недоліки після проведення контролювання виробничих 
запасів, необхідно визначити їх вагомість. Якщо це дріб-

ні помилки, що не чинять вплив на результат діяльності, 
тоді в нас не виникає потреби в регулюванні виробни-
чих запасів. За умови ідентифікації істотності помилок, 
виявлених при контролюванні виробничих запасів, ви-
никає потреба їх регулювання.

Другий етап передбачає цільовий збір інформації 
за напрямом виявлених недоліків її систематизування з 
визначенням причино-наслідкового зв’язку. 

На третьому етапі розробляється декілька аль-
тернативних варіантів усунення недоліків. Розроблення 
альтернативних варіантів необхідне для визначення всіх 
можливих сценаріїв вирішення проблем, що виникли. 
Вибірка альтернативних регулювальних заходів необ-
хідна для подальшого кінцевого вибору. 

Четвертий етап передбачає уточнення об’єктів 
регулювання виробничих запасів згідно з інформацій-
ним забезпеченням і виявленими причинами, що зу-
мовили виникнення проблем. Об’єктами регулювання 
виробничих запасів можуть бути: обсяг виробничих 
запасів, працівники складського господарства, методи 
формування, поповнення та використання виробничих 
запасів, технологія виробництва продукції, обсяг фінан-
сових ресурсів, технологія управління виробничими 
запасами (планування, організація поповнення та вико-
ристання виробничих запасів, мотивування працівни-
ків, пов’язаних із виробничими запасами, контролюван-
ня виробничих запасів) тощо.

Вибір регулювальних заходів щодо об’єктів регу-
лювання виробничих запасів проводиться на п’ятому 
етапі та передбачає вибір із альтернативної сукупності 

ЕТАП 2 
Інформаційне забезпечення процесу регулювання
виробничих запасів 

ЕТАП 7 Оцінювання результатів застосування регулювальних
заходів щодо виробничих запасів  

 

ЕТАП 6 
Реалізація регулювальних заходів щодо виробничих
запасів з доведенням до суб’єктів регулювання
відповідних завдань та повноважень

 
 

ЕТАП 5 
Вибір регулювальних заходів щодо об’єктів регулювання
виробничих запасів  

 

ЕТАП 4 Уточнення об’єктів регулювання виробничих запасів  

ЕТАП 3 
Розроблення альтернативних варіантів регулювальних
заходів щодо виробничих запасів  

ЕТАП 1
 Визначення потреби щодо регулювання виробничих
запасів  

Рис. 3. послідовність регулювання виробничих запасів
Джерело: авторська розробка.
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оптимальних варіантів з розробленням відповідних ін-
струментів. 

На шостому етапі відбувається визначення 
суб’єк тів регулювання (компетентних працівників, що 
реалізують регулювальні загоди щодо об’єктів регулю-
вання виробничих запасів), делегування їм відповідних 
завдань та надання певних повноважень. Цей етап пе-
редбачає реалізацію регулювальних заходів щодо ви-
робничих запасів на основі розроблених інструментів.

Проте на цьому регулювання виробничих запасів 
не завершується, адже необхідно оцінити результати 
від застосування обраних методів, чи не допущено по-
милки та чи отримано бажаний результат (сьомий етап). 
Якщо результат позбавляє від недоліків та помилок, тоді 
регулювання завершується, якщо ні – повертаємося на 
той етап, де допущено помилку, та усуваємо її. 

ВИСНОВКИ
Управління виробничими запасами із застосуван-

ням процесно-структурованого підходу забезпечить 
не лише визначення оптимального розміру замовлен-
ня, величини виробничих запасів, але й організування 
оптимізації надходження, переміщення, використання 
виробничих запасів, мотивування працівників, контро-
лювання встановлених нормативів та запланованих дій, 
а також усунення недоліків внаслідок регулювання.     
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