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АНОТАЦІЯ: Розглянуто загальні теоретичні підходи щодо аналізу
ефективності використання виробничих запасів підприємств, конкре-
тизовано сутність поняття «ефективність використання виробничих
запасів», уточнено методику аналізу ефективності використання ви-
робничих запасів підприємств за даними фінансової звітності у су-
часних умовах гармонізації вітчизняної облікової системи з МСФЗ.
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ANNOTATION: General theoretical approaches to the analysis of
efficiency of using of inventories of enterprises are considered, essence
of concept « efficiency of using of inventories» is specified, a method of
analysis of efficiency of using of inventories of enterprises according to
the Financial Statements are specified in the modern terms of
harmonization of the domestic accounting system with IFRS.
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Розвиток вітчизняного бізнес-середовища безпосередньо пов’я-
заний із створенням сприятливих умов для зростання бізнесу та
поліпшення інвестиційного клімату в Україні, що обумовлює не-
обхідність удосконалення функціонування господарюючих суб’єк-
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тів на основі науково-обґрунтованих методів управління, спрямо-
ваних на формування парадигми підприємства як виробничо-
господарської і соціально-орієнтованої системи, що діє в умовах
глобалізації та інформатизації світового економічного простору.
Одним з першочергових заходів удосконалення інформаційного
забезпечення процесу управління інноваційним розвитком еконо-
міки України є модернізація аналізу господарської діяльності, у
тому числі оновлення методики й організації аналізу ефективності
використання виробничих запасів підприємств.

Критична оцінка інформації фахових джерел за темою до-
слідження показала, що вирішенню теоретичних і практичних
питань аналізу ефективності виробничих запасів підприємств
присвячено значну кількість досліджень вітчизняних науко-
вців. Зокрема, С.В. Андрос, досліджуючи ефективність вико-
ристання виробничих запасів на підприємстві, доводить необ-
хідність модернізації механізму управління продуктивністю,
на основі якого можна визначити оптимальні обсяги викорис-
тання виробничих запасів у структурних підрозділах підпри-
ємства шляхом обґрунтованого зниження норм витрат сирови-
ни [1]. У статті Л.М. Бандоріної, О.Б.Скороход і А.О. Яхтіної
стверджується, що для визначення економії, досягнутої за ра-
хунок ефективної роботи підприємства та оцінки зміни матері-
аломісткості необхідно провести багатофакторний аналіз з ви-
користанням методу ланцюгових підстановок [2, с. 52]. С.В.
Калабухова, досліджуючи питання аналітичного забезпечення
прийняття ефективних управлінських рішень, пропонує засто-
сування моделі економічно обґрунтованого замовлення (EOQ-
model) для оптимізації обсягу поточних виробничих запасів
[3]. Ю.В. Максимів, досліджуючи методичні аспекти застосу-
вання маржинального аналізу як засобу визначення ефектив-
ності комплексного використання деревної сировини для ви-
робництва твердого біопалива, доводить необхідність
застосування інструментарію перспективного аналізу поряд з
урахуванням минулих тенденцій і досягнутих результатів, що
відповідає викликам сучасного ринкового середовища [4].
Л.М. Таранюк і А.І. Шаповал пропонують розраховувати пока-
зники ефективності використання оборотних засобів як відно-
шення обсягу реалізованої продукції (обсягу випущеної про-
дукції) чи ефекту у вигляді прибутку до витрат предметів
праці, а також розраховувати показники обсягу реалізованої
продукції на 1 грн оборотних засобів і оборотності оборотних
засобів у днях конкретні розрахунки впливу на ефективність
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змін кожного з показників [5, с. 128]. О.В. Чук розглядає напря-
ми зростання ефективності управління на основі запровадження
моделі мінімізації матеріальних потоків олійно-жирових під-
приємств із застосуванням алгоритму АВС — аналізу (теореми
Парето) фактичних витрат трьох типів процесів (основні, додат-
кові, допоміжні), що формують первісну вартість виробничих
запасів за критерієм найбільшої їх віддачі [6].

Втім, опрацювання спеціальної літератури за темою дослі-
дження свідчить, що численні теоретичні і практичні питання
аналізу ефективності використання виробничих запасів підпри-
ємств залишаються не вирішеними. Для удосконалення аналітич-
ного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо вико-
ристання виробничих запасів необхідно вирішити такі завдання:

⎯ опрацювати загальні теоретичні підходи щодо аналізу
ефективності використання виробничих запасів підприємств;

⎯ конкретизувати сутність поняття «ефективність викорис-
тання виробничих запасів»;

⎯ уточнити методику аналізу ефективності використання
виробничих запасів підприємств за даними фінансової звітності.

Термінологічний аналіз інформації з вітчизняних і зарубіжних
фахових видань показав наявність витратного і ресурсного під-
ходів до дефініції ефективності виробництва (табл. 1). Науковці,
що дотримуються витратного підходу, стверджують, що ефекти-
вність виробництва — це співвідношення отриманого ефекту і
витрат, понесених на здобуття зазначеного ефекту. Науковці, що
дотримуються ресурсного підходу, визначають ефективність ви-
робництва як співвідношення отриманого ефекту та економічних
ресурсів, використаних у процесі його отримання. У фаховій лі-
тературі аналіз ефективності використання виробничих запасів
підприємства рекомендовано здійснювати за результатами розра-
хунку індивідуальних і загальних показників.

До загальних показників ефективності використання виробни-
чих запасів підприємства відносяться: прибуток на одну гривню
матеріальних витрат, матеріаломісткість, матеріаловіддача, кое-
фіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і
матеріальних витрат, частка матеріальних витрат у собівартості
продукції, коефіцієнт використання матеріалів.

Індивідуальні показники призначені для аналізу ефективності
використання окремих видів виробничих запасів (сировиноміст-
кість, паливомісткість, енергомісткість). Також до індивідуаль-
них показників відносять питому матеріаломісткість окремих ви-
робів.
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Таблиця 1
РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ

«ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА» В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Автори Визначення поняття ефективностівиробництва

Л.В. Білецька, О.В. Білецький,
В.І. Савич [7, с. 463]

Відносний параметр, що характеризує ре-
зультативність виробництва шляхом зістав-
лення ефекту виробництва та виробничих
факторів

Ю.Лопатинський [8, с. 76] Результат зіставлення отриманого ефекту з
затратами

П.Мірошніков,
Л.Мірошнікова [9, с. 86]

Співвідношення корисного ефекту (резуль-
тату) до затрат на його отримання

С.В. Мочерний [10, с. 214] Здатність приносити ефект, результатив-
ність процесу, проекту, які визначаються як
відношення ефекту (результату) до витрат,
що забезпечили цей результат

П.Э. Самуэльсон, В.Д. Норд-
хауз [11, с. 1345]

Відсутність втрат або таке використання
економічних ресурсів, за якого забезпечу-
ється максимально можливий рівень спожи-
вання при даних ресурсах і рівні розвитку
технології

А.В. Череп, Є.М. Стрілець [12] Співвідношення результату (ефекту) і ре-
сурсів (витрат)

У результаті критичної оцінки інформації з фахової літератури
щодо порядку розрахунку загальних та індивідуальних показни-
ків ефективності використання виробничих запасів встановлено
наявність у формулах розрахунку застарілих складових, зокрема,
йдеться про показники валової продукції, товарної продукції,
прибутку від основної діяльності, матеріальних ресурсів. Вбача-
ється доцільним уточнити порядок розрахунку коефіцієнтів ефе-
ктивності використання виробничих запасів за даними сучасної
фінансової звітності підприємства.

Дані чинної фінансової звітності підприємства дозволяють
розрахувати такі показники ефективності використання виробни-
чих запасів:

⎯ прибуток на гривню матеріальних витрат, як частку від
ділення фінансового результату від операційної діяльності (при-
бутку) на суму матеріальних витрат;

⎯ матеріаломісткість продукції, як частку від ділення матеріа-
льних витрат на чистий доход (виручку) від реалізації продукції;

⎯ матеріаловіддачу, як частку від ділення чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції на матеріальні витрати;
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⎯ питому вагу матеріальних витрат у собівартості продукції,
як частку від ділення матеріальних витрат на собівартість реалі-
зованої продукції.

Перелік загальних показників аналізу ефективності викорис-
тання виробничих запасів підприємства можна розширити
шляхом доповнення його показниками швидкості обороту ви-
робничих запасів, оборотності виробничих запасів, терміну
зберігання виробничих запасів, оскільки зазначені показники
надають користувачеві збільшений обсяг адекватної управлін-
ської інформації.

Показник швидкості обороту виробничих запасів обчислюєть-
ся у днях діленням середнього залишку виробничих запасів за
період на середнє добове споживання виробничих запасів.

Показник оборотності виробничих запасів обраховується як
частка від ділення обсягу випуску продукції на середній залишок
запасів.

Термін зберігання виробничих запасів розраховується у днях
як частка від ділення тривалості періоду на оборотність виробни-
чих запасів.

У табл. 2 висвітлено уточнену методику розрахунку показни-
ків ефективності використання виробничих запасів за даними рі-
чної фінансової звітності підприємства. Практичні розрахунки за
цією методикою містить табл. 3.

Таблиця 2
УТОЧНЕНИЙ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТІВ

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
ЗА ДАНИМИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Показник Методика розрахунку Джерело інформації
1 2 3

Прибуток на грив-
ню матеріальних
витрат

Фінансовий результат
від операційної дія-
льності (прибуток):
Матеріальні витрати

Звіт про фінансові результати,
р. 2190 : р. 2500

Матеріаломісткість
продукції

Матеріальні витрати:
Чистий дохід від реа-
лізації продукції

р. 2500 : р. 2000 Звіту про фі-
нансові результати

Матеріаловіддача Чистий дохід від реа-
лізації продукції : Ма-
теріальні витрати

р. 2000 : р. 2500 Звіту про фі-
нансові результати

Питома вага матері-
альних витрат у со-
бівартості продукції

Матеріальні витрати :
Собівартість реалізо-
ваної продукції

р. 2500 : р. 2050 Звіту про фі-
нансові результати
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Закінчення табл. 2
1 2 3

Оборотність вироб-
ничих запасів

Чистий дохід від реа-
лізації продукції : Се-
редній залишок виро-
бничих запасів

р. 2000 Звіту про фінансові ре-
зультати : (Сума за додатковою
статтею Балансу 1101 «Вироб-
ничі запаси» за звітний рік +
аналогічна сума за попередній
рік) : 2)

Швидкість обороту
виробничих запасів

Середній залишок ви-
робничих запасів :
Середнє добове спо-
живання виробничих
запасів

(Сума за додатковою статтею
Балансу 1101 «Виробничі за-
паси» за звітний рік + аналогі-
чна сума за попередній рік) : 2)
: (р. 2500 Звіту про фінансові
результати : 365)

Термін зберігання
виробничих запасів

Тривалість періоду :
Оборотність виробни-
чих запасів

365 : (р. 2000 Звіту про фінан-
сові результати : (Сума за до-
датковою статтею Балансу
1101 «Виробничі запаси» за
звітний рік + аналогічна сума
за попередній рік) : 2)

Коефіцієнт співвід-
ношення темпів зро-
стання обсягів ви-
робництва і темпів
зростання матеріа-
льних витрат

Індекс Чистого дохо-
ду від реалізації про-
дукції : індекс матері-
альних витрат

(р. 2000 звітний період : р.
2000 попередній період) :
(р.2500 звітний період : р. 2500
попередній період) Звіту про
фінансові результати

У результаті проведеного аналізу виявлено, що оборотність
виробничих запасів зросла, спостерігається тенденція до приско-
рення обороту виробничих запасів і скорочення терміну збері-
гання виробничих запасів, що свідчить про ефективність управ-
лінських рішень щодо виробничих запасів на підприємстві.
Показник матеріаломісткості підтверджує, що досліджувана га-
лузь досить матеріаловитратна. Значення цього показника демон-
струє позитивну динаміку. Також позитивними є зростання мате-
ріаловіддачі та зростання показника прибутку на гривню
матеріальних витрат.

Процедури аналізу ефективності використання виробничих
запасів, що здійснюються із використанням показників, розкри-
тих у фінансовій звітності у грошовому вимірнику, слід
обов’язково доповнювати проведенням аналізу рівня матеріаль-
них витрат у собівартості продукції на основі натуральних показ-
ників. Рівень матеріаломісткості, визначений на основі показни-
ків у вартісному вимірнику, не завжди відповідає результатам
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розрахунків за натуральними вимірниками, оскільки на рівень
матеріаломісткості у вартісному вимірнику впливають зміни цін
на окремі види виробничих запасів, готову продукцію, зміни рів-
ня транспортно-заготівельних витрат.

Таблиця 3
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Показник

Зв
іт
ни

й 
пе
рі
од

П
оп
ер
ед
ні
й

пе
рі
од

Ві
дх
ил
ен
ня

 в
ід

по
пе
ре
дн
ьо
го

пе
рі
од
у

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн 4000 3860 +140
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 3808 3704 +104
Фінансовий результат від операційної діяльності
(прибуток), тис. грн 192 156 +36

Залишок виробничих запасів на початок періоду,
тис. грн 120 150 -30

Надходження виробничих запасів за період, тис. грн 2580 2563 +17
Матеріальні витрати за період, тис. грн 2586 2593 -7
Залишок виробничих запасів на кінець періоду, тис.
грн 114 120 -6

Прибуток на гривню матеріальних витрат, % 7,4 6 +1,4
Матеріаломісткість продукції, коп. 65 67 -2
Матеріаловіддача, грн 1,55 1,49 +0,06
Питома вага матеріальних витрат у собівартості
продукції, % 67,9 70 -2,1

Швидкість обороту виробничих запасів, дні 16,5 19 -2,52
Оборотність виробничих запасів, раз 34,2 28,6 +5,6
Термін зберігання виробничих запасів, дні 10,7 12,8 -2,1
Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягів
виробництва і темпів зростання матеріальних витрат 1,03 * *

Уточнений порядок розрахунку коефіцієнтів ефективності ви-
користання виробничих запасів за даними фінансової звітності
підприємства відповідає критерію доступності інформації фінан-
сової звітності; його практичне запровадження сприятиме пода-
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льшому зростанню інвестиційної привабливості вітчизняних під-
приємств.
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