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Досліджено процес здійснення управління матеріальними запасами підприємства будь-якого сектору економіки крізь призму теорії управління фінансовими ризиками. У статті досліджено управлінські підходи до
матеріальних запасів, зокрема операційного, фінансового, логістичного менеджменту та ризик-менеджменту.
Визначено відмінності і спільні риси цих управлінських підходів, окреслено їхні переваги та недоліки. Означено основні фінансові ризики, котрі пов’язані із запасами, які формуються в логістичному ланцюгу. На базі
цих підходів сформовано інтегровану систему управління запасами, яка акцентована на ризик-менеджменті
та логістичному управлінні.
Ключові слова: матеріальні запаси, управління матеріальними запасами, управління фінансовими ризиками, ризик-менеджмент.

Drobotia Yana. MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES USING THE FINANCIAL RISK MANAGEMENT
THEORY
In the context of fund analysis and managerial approaches to them, it should be noted that approaches and
attitudes vary according to the industry in which the enterprise operates, strategies, and tactics of an individual enterprise, science that uses management methods. We investigate the process of material fund managing through
the prism of the theory of financial risk management. In particular, the article deals with management approaches to
material fund, in particular operational, financial, logistic management and risk management. In the course of our research on managerial approaches to the material fund of such sciences as operational, logistics, financial management and risk management, the differences and common features of these managerial approaches are determined,
their advantages and disadvantages are outlined. The main financial risks associated with the fund that are formed
in the logistics chain of the enterprise are identified. Based on these approaches, an integrated fund management
system that focuses on risk management and logistics management has been formed. This management system,
in our opinion, should have four levels of management. Where the first and second levels relate to the formation of
strategic fund management and synergy of the fund management strategy with the strategy of financial risk management, and then with the strategy of the enterprise activity in general. The third level of management is associated
with the implementation of a fund management strategy that takes into account the financial risk position and its
management, balancing between profit, customer needs and risk. The fourth level of management is a specific action, that is a mechanism for implementing a strategy through the prism of the use of operational fund management
systems. This approach, from our point of view, will form an effective competitive system of management not only for
fund but also for the enterprise in general.
Key words: material stocks, inventory management, financial risk management, risk management.
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ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Дроботя Я.А. УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ С УЧЕТОМ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Исследован процесс осуществления управления материальными запасами предприятия любого сектора
экономики через призму теории управления финансовыми рисками. В статье исследованы управленческие
подходы к материальным запасам, в частности операционного, финансового, логистического менеджмента
и риск-менеджмента. Определены различия и общие черты этих управленческих подходов, определены их
преимущества и недостатки. Отмечены основные финансовые риски, связаные с запасами, которые формируются в логистической цепи. На базе этих подходов сформирована интегрированная система управления
запасами, которая акцентирована на риск-менеджменте и логистическом управлении.
Ключевые слова: материальные запасы, управление материальными запасами, управление финансовыми рисками, риск-менеджмент.

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Постановка
проблеми.
Матеріальні
запаси – вагомий складник оборотних активів, який інвестується у виробництво у вигляді
виробничих запасів та запасів незавершеного виробництва, поточних біологічних активів та у вигляді готової продукції забезпечує
прибуток підприємству. Матеріальні запаси
вимагають відволікання значного обсягу грошових коштів, які повертаються лише після
закінчення виробничого процесу та реалізації
готової продукції. Отже, матеріальні запаси,
що вимагають відволікання значного обсягу
фінансових ресурсів підприємства і є невіддільним складником виробничого процесу
та ймовірності отримання прибутку, потребують постійного моніторингу з використанням
ефективних управлінських підходів з метою
уникнення ризику незбалансованої ліквідності, втрати фінансової стійкості, структурного ризику.
У контексті аналізу запасів та управлінських підходів до них слід зазначити, що
підходи та ставлення різняться залежно
від галузі, в якій функціонує підприємство,
стратегії і тактики окремого підприємства,
науки, яка використовує управлінські методи.
Так, дослідженням матеріальних запасів та
управлінських методів стосовно них займаються такі економічні науки, як операційний
менеджмент, фінансовий менеджмент, ризикменеджмент, логістика.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання матеріальних запасів в операційному менеджменті досліджують В.І. Бабій,
Г.І. Капінос [7], Дж. Хейзер, Б. Рендер [18],
Р.Б. Чейз, Н.Дж. Еквілайн, Р.Ф. Якоб [19]. Так,
В.І. Бабій, Г.І. Капінос [7] досліджують питання
управління запасами як складник управління
процесом проектування операційної системи.
Матеріальні запаси логістичного ланцюга є об’єктом дослідження Д.Дж. Бауерсокса, Д.Дж. Клосса [2], М.Ю. Криницької,
Н.О. Маргіта [10], К.М. Лепейко, К.М. Танькова, В.С. Пономаренко [13]. Т.І. Лепейко,
К.М. Танькова, В.С. Пономаренко досліджують питання управління запасами згідно з
логістичними підходами, вказуючи на те, що
запаси є забезпеченням матеріального потоку
на протязі всього логістичного ланцюга [13].
До науковців, що аналізують питання операційних фінансових ризиків, тобто ризиків,
пов’язаних частково із формуванням запасів, відносять І.О. Бланка [1], R.S. Kaplans,
A. Mikes [8], Р.В. Пікуса [12], К. Редхеда,
С. Хьюса [14], П.В. Стрельнікова [15],
H. Fuchs, J.W. Wohinz [17].
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У складі фінансового менеджменту дослідженням запасів займаються: І.О. Бланк [1],
C.А. Кузнєцова [9], К.В. Багацька, Т.А. Говорушко, І.В. Дем'яненко, Н.І. Климаш, В.П. Мартиненко [16] та ін. Так, І.О. Бланк пропонує
використання
оптимального
управління
фінансовим потоком та підходів в оцінці ймовірності настання фінансових втрат від формування або ж нестачі фінансових ресурсів,
інвестованих в оборотні активи, в тому числі
і запаси [1].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Оскільки управлінські підходи стосовно матеріальних запасів
різняться, то постає питання узагальнення
управлінських підходів щодо матеріальних
запасів, визначення основних переваг та
недоліків цих управлінських підходів. Публікації стосовно узагальнення досвіду управління
запасами з погляду різних економічних наук
є нечисленними, як і нечисленні публікації
стосовно широкого охоплення проблематики
управління запасами, що вказує на недостатність висвітлення цієї проблематики і також
зумовлює необхідність цього дослідження.
Актуальність означеного нами дослідження
зумовлена і тим, що матеріальні запаси присутні у підприємств будь-якої галузі, і саме
ефективне управління останніми дасть змогу
скоротити необґрунтовані їх обсяги, забезпечуючи виробництво та потреби кінцевих споживачів, маневруючи між отриманням прибутку та фінансовими ризиками, що пов’язані
із запасами.
Формулювання цілей статті. Метою
публікації є висвітлення результатів дослідження стосовно управлінських підходів до
матеріальних запасів (зокрема, означення
їхніх відмінностей та спільних рис, переваг та
недоліків) і формування на базі цих підходів
синергії з інтегрованою системою управління
запасами (акцентуючи на ризик-менеджменті), що сформує ефективну конкурентоздатну систему управління не лише запасами,
а й підприємством загалом.
Виклад основного матеріалу дослідження. З погляду операційного менеджменту матеріальні запаси – це забезпеченість виробничого процесу, і всі управлінські
заходи стосовно них здійснюються з метою
забезпечення виробництва [7; 18; 19]. З позиції логістики матеріальні запаси – можливість просування матеріального потоку до
кінцевого споживача, і всі управлінські процеси стосовно запасів здійснюються з метою
забезпечення ефективного руху матеріаль-
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ного потоку по логістичному ланцюгу [2; 10;
11; 13]. Фінансовий менеджмент стверджує,
що запаси – це можливість отримання прибутку, а отже, й управління запасами стосується оптимальності забезпечення виробництва запасами та оптимальності зберігання
запасів готової продукції, балансуючи між
фінансовими витратами на запаси та максимізацією прибутку, який забезпечать ці запаси
[1; 9; 16]. Ризик-менеджмент аналізує запаси
як імовірність виникнення ризику втрати
фінансової стійкості підприємства та ризику
незбалансованої ліквідності, а тому управлінські заходи стосовно запасів являють собою

Економічна
наука
Операційний
менеджмент

Логістичний
менеджмент

Фінансовий
менеджмент

Ризикменеджмент

балансування між ризиком втрати фінансової
стійкості підприємства та ризиком незбалансованої ліквідності, з одного боку, та прибутком, який забезпечать ці запаси – з іншого
[1; 8; 12; 14; 15; 17].
У табл. 1 досліджено основні управлінські заходи, які використовують ці науки стосовно запасів. Дослідження зазначених підходів стосовно управління матеріальними
запасами різних економічних наук вказує на
те, що кожен із зазначених підходів має свої
переваги та недоліки, зокрема: управління
запасами в операційному менеджменті дає
змогу максимізувати оптимальне наповне-

Управлінські підходи до матеріальних запасів

Таблиця 1

Підходи до управління матеріальними запасами
– використання штовхаючих (MRP, MRP I, MRP II, DRP, ERP, ERP ІІ, LRP,
CALS) або тягнучих систем (KANBAN, ZIPS, MAN, DOPS, NOT, LP, ОРТ) з
метою забезпечення виробничого процесу на стратегічному рівні;
– використання систем формування та управління оптимальним розміром
замовлення на тактичному рівні;
– формування запасів на основі аналізу попереднього виробничого досвіду
підприємства та встановлення їх нормативів
Формування трирівневої системи управління з метою ефективного просування матеріального потоку по логістичному ланцюгу:
– перший рівень – штовхаючі (MRP, MRP I, MRP II, DRP, ERP, ERP ІІ, LRP,
CALS) або тягнучі системи (KANBAN, ZIPS, MAN, DOPS, NOT, LP, ОРТ);
– другий рівень – використання методів АВС- та XYZ-аналізу та формування
на їх основі матриці управління запасами;
– третій рівень – система управління запасами з фіксованим розміром
замовлення, система управління запасами з фіксованим періодом часу між
замовленнями, система управління запасами зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня, система управління запасами
«мінімум-максимум», система оперативного управління запасами
– використання моделі EOQ та формування на її основі оптимального обсягу
замовлення;
– використання системи точно в строк з метою здійснення постачання запасів, яке зводить до мінімуму відволікання фінансових ресурсів на їх формування;
– формування запасів на основі аналізу попереднього виробничого досвіду
підприємства та встановлення їх нормативів
Аналіз доцільності формування обсягу запасів з позиції ймовірності виникнення ризику втрати прибутку, незбалансованої ліквідності та втрати фінансової стійкості і використання з цією метою:
– статистичних методів (середньоквадратичного відхилення, коефіцієнту
варіації, показника ймовірності настання певної ризикової події стосовно
запасів);
– управлінських методів (використання системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення, системи управління запасами з фіксованим
періодом часу між замовленнями, системи управління запасами зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня, системи
управління запасами «мінімум-максимум», системи оперативного управління запасами)
– спеціальних методів (метод експортних оцінок, метод доцільності витрат,
метод дерева рішень)
Джерело: узагальнено на основі [1; 2; 5; 7; 10; 11; 12; 13; 16]
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ння виробництва запасами, однак не враховує ймовірні фінансові втрати внаслідок
цього наповнення. Операційний менеджмент
управляє запасами лише на тактичному рівні
в кожному окремому виробничому циклі, що
не дає змоги включити управління запасами у
формування стратегії підприємства.
Управління запасами логістики дає змогу
здійснювати оптимальне та ефективне просування запасів по логістичному ланцюгу
з використанням значного інформаційного
потоку та врахуванням ефективності фінансового потоку, що є перевагою цього управління порівняно з іншими, але ж логістика
не враховує та не обчислює ймовірність
виникнення фінансових ризиків під час просування запасів логістичним ланцюгом.

Перевагою логістики є те, що управління
запасами здійснюється як на стратегічному
рівні, так і на тактичному, що дає змогу
імпортувати стратегію управління запасами
до загальної стратегії підприємства. З позиції фінансового менеджменту управління
запасами являє собою задоволення виробничих потреб із найменшими фінансовими
втратами, але це управління не розглядає запаси з погляду ефективності виробничого процесу та з погляду доцільності
зберігання запасів з метою задоволення
потреб споживачів, що в кінцевому разі приведе до отримання прибутку. Вважаємо, що
управління запасами з позиції фінансового
менеджменту здійснюється на протязі певного виробничого циклу, тобто є тактичним

Таблиця 2
Порівняння управління запасами з погляду економічних наук
Операційний
Логістичний
Фінансовий
Ризик-менеджмент
менеджмент
менеджмент
менеджмент
1. Мета управління
1. Мета управління
1. Мета управління
1. Мета управління
запасами – безпере- запасами – забезпе- запасами – забезпе- запасами – забезпебійне забезпечення чення оптимальності чення оптимальності чення оптимальності між
потреб виробниміж задоволенням
фінансових потоків
фінансовими потоками
цтва за найменших виробничих потреб у підприємства
підприємства та ймовірвитрат на управління сировині, матеріалах
ністю настання фінансозапасами
та потреб споживого ризику
вачів у готовій продукції і мінімальних
сукупних логістичних
витрат
2. Управління запа- 2. Управління запа2. Управління запа- 2. Управління запасами
сами – складова час- сами – статична
сами – складова
– складова частина
тина операційного
частина управління
частина управління управління фінансовим
управління підприматеріальним потоком оборотними актиризиком операційної
ємством
вами
діяльності
3.Управління запа3.Управління запа3.Управління запа3.Управління запасами
сами здійснюється
сами здійснюється
сами здійснюється
здійснюється на операна операційному
на стратегічному та на операційному
ційному рівні
рівні
операційному рівні
рівні
4.Об’єктом управ4.Об’єктом управ4.Об’єктом управ4.Об’єктом управління
ління є запаси
ління є статичний
ління є запаси
є запаси матеріальних
матеріальних ресур- стан матеріального матеріальних ресур- ресурсів та запаси готосів та запаси готової потоку логістичного сів та запаси готової вої продукції
продукції
ланцюга
продукції
5. Наявність над5.Відмова від над5. Запаси форму5. Запаси формуються
лишкових та неліклишкових та нелікються з позиції опти- з позиції оптимальності
відних запасів.
відних запасів.
мальності фінансо- фінансових потоків та
вих потоків
ймовірності фінансових
ризиків
6. Допускається брак 6. Усунення браку
6. Брак запасів
6. Брак запасів розглязапасів
серед запасів
розглядається як
дається як ймовірність
фінансові втрати і не фінансових втрат та
передбачається
фінансових ризиків,
пов’язаних з ними, і не
передбачається
Джерело: узагальнено на основі [1; 2; 5; 7; 10; 11; 12; 13; 16]
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Збут

Виробництво

Постачання

Таблиця 3
Фінансові ризики, що виникають під час формування матеріальних запасів
логістичного ланцюга та рішення щодо їх мінімізації
Склад
Фінансові ризики
Рішення щодо мінімізації фінансових ризиків
ники
1) Фінансові ризики, що пов’я- 1) Дослідження ринку постачальників, укладення
зані з несвоєчасним постачанням контрактів на постачання із декількома компаніями
сировини та матеріалів та недо- та формування резервів матеріальних запасів для
статнього обсягу постачання. подо-лання непередбачуваних ситуацій. Закладення в
2) Фінансові ризики, що виника- умови контракту матеріальної відповідальності постають внаслідок формування над- чальника за затримки постачання, передбачені угодою.
лишку матеріаль-них запасів. Докумен-тальне затвердження термінів поставок та від3) Фінансові ризики, що виника- пові-дальності за їх зриви. 2) Використання ефективних
ють внаслідок зростання вартості систем управління матеріальними запасами у постасировини. 4) Фінансові ризики, що чанні на стратегічному і тактичному рівні та постійний
виникають внаслідок зміни поста- моніторинг ефективності цих систем щодо постачання.
чальників сировини. 5) Фінансові 3) Хеджування постачання сировини із врахуванням в
ризики, що виникають внаслідок умовах контракту допустимих меж коливання ціни за
зриву транспортування сировини. період його дії. 4) Диверсифікація постачання шляхом
6) Фінансові ризики, що пов’язані укладення контрактів із декількома постачальниками.
із якістю сировини.
Співпраця лише із перевіреними та надійними постачальниками. 5) Закладення в контракт відповідальності
транспортної компанії за несвоєчасне, неякісне транспортування. Постійна діагностика технічного стану
автомобіля, медичний огляд водія під час транспортування сировини власними силами. 6) Постійний контроль за якістю сировини та введення штрафних санкцій
для постачальників за недотримання стандартів якості
1) Фінансові ризики, спричинені 1), 2) Формування резерву на випадок виникнення
збоями у виробництві за нестачі непе-редбачуваних обставин. 2) Постійний моніторинг
виробничих запасів. 2) Фінансові якості сировини. 1), 2), 3), 4), 5) Регулярний аналіз та
ризики, спричинені збоями вироб- перегляд систем управління матеріальними запасами
ництва за формування запасів та ефектив-ності рішень, ефективності розподілу цих
неналежної якості. 3) Фінансові систем щодо конкретних запасів, щодо конкретного
ризики, спричинені надлишком виробничого процесу. Розрахунок рівня матеріальних
виробничих запасів. 4) Фінансові запасів, що забезпечить ритмічність виробництва. Відризики, спричинені неефектив- мова від пошуку винних у збоях виробництва та здійним розподілом запасів. 5) Фінан- снення аналізу об’єктивних причин недоліків, усунення
сові ризики, спричинені відхилен- їх та втілення систем управління запасами. 6) Періням від графіків використання одична інвентаризація запасів підприємства та відмате-ріальних запасів виробни- мова від формування надлишкових запасів та значних
цтва. 6) Фінансові ризики, спри- резервів матеріальних запасів, встановлення камер
чинені недостатністю запасів стеження, матеріальна відповідальність персоналу за
під час інвентаризації. 7) Фінан- нестачі. 7) Постійна діагностика обладнання, заміна
сові ризи-ки, спричинені збоями зношених частин, капітальний ремонт обладнання,
виробниц-тва, поломками облад- гарантійне обслуговування. Резервне копіювання та
нання
аварійне живлення на випадок неполадок в енергії
1) Фінансові ризики, спричинені 1), 5) Створення запасів готової продукції для покриття
нестачею готової продукції для коливань попиту, моніторинг ринку та планування
задоволення потреб спожива- ви-робництва з урахуванням прогнозного попиту.
чів. 2) Фінансові ризики, спри- 2) Пос-тійний моніторинг якості готової продукції та
чинені створенням запасів гото- пошук «вузьких місць», що впливають на формування
вої про-дукції неналежної якості. якості готової продукції, відмова від економії за раху3) Фі-нансові ризики, спричинені нок зниження якості готової продукції. 3) Закладення
зри-вом транспортування готової в контракт із фірмою, що здійснює транспортування,
про-дукції. 4) Фінансові ризики, штрафів за порушення умов поставок. Визначення чітспри-чинені неочікуваним коливан- ких термінів транспортування та відвантаження проням попиту на готову продукцію, дукції зі складів підприємства. 4), 5) Зниження ринкозмі-ною смаків споживачів. 5) Фінан- вих цін. Прогноз коливань цін, моніторинг ситуації на
сові ризики, спричинені підвищен- ринку, хеджування
ням / зниженням цін конкурентів
Джерело: узагальнено на основі [1; 3; 6; 8; 10; 11]
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та не включається до загальної стратегії
підприємства. З позиції ризик-менеджменту
управління запасами являє собою визначення ймовірності виникнення фінансових
ризиків внаслідок формування, зберігання
та руху запасів та прагнення максимізувати
прибуток, балансуючи між ризиком і прибутком. Управління запасами (за ризик-менеджментом) здійснюється на оперативному рівні
та не включається до загальної стратегії
підприємства, не враховує потреби споживачів у запасах готової продукції з погляду
максимального їх задоволення та розглядає
наповнення виробничого процесу запасами
з погляду витрачання фінансових ресурсів
і ймовірності виникнення фінансових ризиків внаслідок цього витрачання. Порівняння
здійснення управління матеріальними запасами в контексті операційного, логістичного,
фінансового менеджменту та ризик-менеджменту наведено у табл. 2.
У табл. 3 наведено аналіз основних фінансових ризиків, які виникають у ланцюгу
«постачання, виробництво, збут», та основні
рішення щодо їх мінімізації.

На основі аналізу даних табл. 1, 2, 3 вважаємо, що управління запасами вимагає формування певної синергії з управлінських підходів
фінансового менеджменту, ризик-менеджменту і логістики, яка буде балансувати між:
максимальним наповненням виробничого
процесу запасами, забезпеченням потреб
кінцевих споживачів, фінансовими витратами
стосовно запасів, ймовірністю виникнення
фінансових ризиків, пов’язаних із формуванням запасів, просуваючи їх по логістичному ланцюгу з урахуванням інформаційного
потоку.
На основі узагальнення досвіду стосовно
управління запасами з погляду економічних
наук запропоновано власну методику управління запасами (рис. 1).
Висновки з цього дослідження. Отже,
нами досліджено основні управлінські підходи до матеріальних запасів з погляду операційного менеджменту, логістичного та
фінансового менеджменту, ризик-менеджменту. Сформульовано висновок про те, що
найбільш ємними стосовно управління запасами є логістичні підходи, які дають змогу

Формування системи управління запасами з метою ефективного просування
матеріальних запасів у ланцюгу «постачання, виробництво, збут»
Перший рівень управління – вибір штовхаючої системи (MRP, MRP I, MRP II, DRP, ERP, ERP ІІ,
LRP, CALS) або тягнучої системи (KANBAN, ZIPS, MAN, DOPS, NOT, LP, ОРТ) управління
матеріальними запасами, балансуючи між задоволенням виробничих потреб, потреб споживачів
та ймовірністю виникнення фінансових ризиків; обрання методів оцінки ймовірності виникнення
ризику та масштабів ризику (статистичні методи оцінки ризику – середньоквадратичне
відхилення, коефіцієнт варіації, ймовірність настання ризику; спеціальні методи – експертна
оцінка, дерево рішень, доцільність витрат, «риб’яча кістка»)
Другий рівень управління – вибір стратегії управління фінансовими ризиками під час формування
запасів (внутрішні стратегії – стратегія уникнення ризику, стратегія утримання ризику, стратегія
відмови від ризику; зовнішні стратегії – стратегія передачі ризику страховій компанії)
Третій рівень управління – втілення стратегій управління фінансовими ризиками під час
формування запасів (стратегія уникнення ризику – відмова від ризику та зменшення або ж відмова
від запасів, що провокують ризик; стратегія утримання ризику, інструментом втілення якої є
формування матеріальних запасів, що дозволяють захиститися від ризику шляхом
самострахування; стратегія зменшення ризику – інструмент втілення – формування матеріальних
запасів шляхом диверсифікації запасів, лімітування та хеджування запасів у постачанні, збуті) та
інтеграція стратегій щодо мінімізації фінансових ризиків, пов’язаних із запасами, в обрану
систему стратегічного управління запасами (штовхаючого або ж тягнучого типу), використання
методів АВС- та XYZ-аналізу і формування на їх основі матриці управління запасами
Четвертий рівень управління – використання оперативних систем управління запасами –
системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення, системи управління запасами з
фіксованим періодом часу між замовленнями, системи управління запасами зі встановленою
періодичністю поповнення запасів до постійного рівня, системи управління запасами «мінімуммаксимум», системи оперативного управління запасами
Рис. 1. Інтегрована система управління матеріальними запасами
з використанням підходів ризик-менеджменту
Джерело: узагальнено на основі [1; 4; 6; 8; 10; 11]
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уникати багатьох фінансових ризиків, однак
із метою покращення логістичного управління
запасами ці підходи вимагають використання
підходів ризик-менеджменту. А тому нами

сформовано інтегровану логістичну систему
управління матеріальними запасами з урахуванням управлінських підходів ризик-менеджменту.
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