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У статті розглянуто сутність методів АВС- та XYZ-аналізу як основних підходів до 

раціонального управління запасами. Запропоновано вибір інтегрованої стратегії 

аналізу для структурування запасів, спрямованої на оптимізацію обсягів та 

забезпечення ефективного управління запасами на підприємстві. 
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В статье рассматривается сущность методов АВС- и XYZ-анализа в качестве основных 

подходов к рациональному управлению запасами. Предложен выбор интегрированной 

стратегии анализа для структурирования запасов, направленной на оптимизацию 

объемов и обеспечения эффективного управления запасами на предприятии. 

Ключевые слова: ABC-анализ, XYZ-анализ, запасы, управление запасами, оптимизация. 

 

The essence of ABC- and XYZ-analysis is considered in the article as the main approaches to 

rational inventory management. The choice of an integrated analysis strategy for stock 

structuring aimed at optimizing volumes and ensuring effective inventory management in the 

enterprise was proposed. 
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Сучасні умови розвитку конкуренції на ринку висувають до підприємств нові вимоги 

щодо забезпечення конкурентоспроможності на ринку. Одним із основних факторів 
ефективного ведення діяльності є раціональне управління запасами. 

Управління запасами є складовою частиною цілісної системи поточного управління 
ресурсами підприємства. Під управлінням запасами розуміють контроль за рухом запасів та 
прийняття рішень, спрямованих на економію часу і коштів за рахунок мінімізації витрат, 
пов’язаних зі зберіганням запасів, необхідних для забезпечення безперебійного  процесу 
операційної діяльності підприємства. Ефективність управління запасами в першу чергу 
залежить від якості аналізу запасів. Найбільш поширеними та ефективними методами 
аналізу є ABC та XYZ-аналіз. 

Питання ефективного управління запасами викликає значний практичний інтерес 
серед науковців. Дослідженню проблем визначення підходів до раціоналізації управління 
запасами та їх аналізу присвячено праці багатьох авторів, серед яких В.А. Колодійчук [3], 
Л.В. Чуприна, В.М. Намазова [2], О.О. Андрухова [4], К.В. Образцова, А.В. Шульга [6], 
О.М. Куницька [5]. Проте поряд із важливими науковими напрацюваннями залишається 
важливим питання щодо практичного використання сучасних аналітичних методів на 
підприємствах. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності та методології ABC- та XYZ-
аналізу, а також розробка раціональної класифікації запасів, що дасть змогу оптимізувати 
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величину запасів на складах підприємств та мінімізувати витрати, пов’язані з їх зберіганням, 
не викликаючи при цьому збоїв у виробничих процесах. 

Загальновідомо, що управління запасами слід розглядати з урахуванням двох 
протилежних положень: по-перше, рівень запасів не повинен бути надто високим, бо зайві 
запаси – це марно витрачені ресурси та додаткові витрати на їх утримання, а по-друге – 
рівень запасів повинен бути достатнім, щоб задовольнити вимоги  виробництва. Забезпечити 
високий рівень якості продукції та надійність її поставок споживачам неможливо без 
створення оптимального запасу готової продукції, а також запасів сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів, продукції незавершеного виробництва та інших ресурсів, необхідних для 
неперервного та ритмічного функціонування виробничого процесу. Занижені запаси 
матеріальних ресурсів можуть призвести до збитків, пов’язаних з простоями, з 
незадоволеним попитом і, як наслідок цього, до втрати прибутку, а також потенційних 
покупців продукції. З іншого боку, накопичення зайвих запасів зв’язує оборотний капітал 
підприємства, зменшуючи можливість його вигідного альтернативного використання і 
уповільнює його оборот, що відбивається на розмірі загальних витрат підприємства та 
фінансових результатах його діяльності. Таким чином, як перенасичення, так і нестача 
запасів призводить до економічного збитку [2]. 

Однією із загальних моделей управління запасами, яка використовується для їх 
класифікації та подальшого управління є АВС-аналіз. Цей метод базується на принципі 
Парето «20–80» щодо запасів і означає, що 80% загальної вартості запасів підприємства 
припадає на 20% найменувань запасів. Сутність методу АВС-аналізу полягає у ранжируванні 
запасів на три групи: А, В та С на базі певного формального алгоритму. Проте, правило не є 
сталим і співвідношення може бути різним. Завдяки своїй універсальності методика АВС-
аналізу може використовуватися в стратегічному і тактичному управлінні, бюджетуванні та 
плануванні, логістиці й управлінні запасами підприємства. 

До групи А належать усі найменування в списку, починаючи з першого, сума вартостей 
яких складає 75-80% від сумарної вартості всіх спожитих за цей період матеріальних 
ресурсів. 

Досвід підприємств показує, що звичайно в цю групу потрапляє 10-20% усієї 
номенклатури. До групи В відноситься приблизно третина найменувань ресурсів, сума 
вартостей яких складає 10-15%. Решта позицій номенклатури (а це половина ресурсів, що 
залишилася), сумарна вартість яких складає 5–10%, відноситься до групи С. Природно, 
починати наводити лад потрібно з найбільш нечисельної, але значної за вартістю групи А [4]. 

АВС-класифікація дозволяє розробити різні підходи до управління кожної 
номенклатурної групи, що значно спрощує роботу з великим асортиментом і дозволяє 
скоротити витрати на управління запасами. 

Група запасів А – малочисельна група найважливіших запасів, розмір  яких потрібно 
постійно контролювати, точно визначати витрати, пов’язані із закупівлею, доставкою і 
зберіганням, а також розмір і момент замовлення. 

Запаси групи В – займають середню в плані важливості позицію; за ними здійснюється 
звичайний контроль і збір інформації про можливе поновлення запасів. 

Запаси групи С – найчисленніша група запасів, на долю яких припадає найменша 
частина всіх вкладених коштів; розрахунки розміру і періоду замовлення не ведуться; 
поповнення запасів реєструється, але рівень запасів не відслідковується. 

АВС-аналіз здійснюється у наступній послідовності: 
1. Визначення мети аналізу; 
2. Визначення об’єкта аналізу; 
3. Визначення фактору для подальшого аналізу; 
4. Формування інформаційного масиву для аналізу; 
5. Ранжування показників; 
6. Оцінка об’єктів аналізу – вклад кожної позиції у загальний результат; 
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7. Поділ на групи; 
8. Аналіз результатів та формування пропозицій. 

Результатом застосування АВС-аналізу є: можливість точно прораховувати необхідні 
обсяги закупівель за різними групами запасів; виключення з номенклатури неліквідних 
позицій, що дозволяє вивільняти грошові кошти, заморожені у цих активах, знизити 
складські витрати, підвищити оборотність запасів. При цьому мінімізація, як підхід до 
управління запасами, акцентує увагу не обов’язково на зменшенні розміру запасів, а й на 
налагодженні взаємин з постачальником, результатом яких буде поставка близька по часу до 
постачань «точно в строк». 

На ряду з АВС-аналізом широко використовується метод XYZ-аналіз. Цей аналіз являє 
собою математично-статистичний метод, який дозволяє оцінити значущість запасів залежно 
від частоти їх споживання. 

Алгоритм аналізу XYZ виглядає наступним чином: 
1) Визначення коефіцієнтів варіації по окремих позиціях; 
2) Групування запасів в порядку зростання коефіцієнта варіації; 
3) Розподіл сукупності запасів на три групи: X, Y, Z. 

Класифікація запасів при XYZ-аналізі має стратегічне значення, оскільки вона надає 
можливість сформувати основу для різної діяльності, включаючи плани по угодам про 
запаси, а також може стати в нагоді при визначенні періодів для проведення 
інвентаризаційних перевірок (наприклад, для елементів групи X може знадобитися більша 
кількість перевірок, ніж для елементів групи Z). 

Для більш ефективного та повного аналізу рекомендується об’єднувати методологію 
АВС та XYZ-аналізу. Для цього будується матриця АВС-XYZ, відповідно до якої 
виокремлюють 9 груп запасів, для кожної з яких менеджери підприємств повинні розробити 
окрему техніку управління та контролю. Такий аналіз дає змогу виявити безумовних лідерів 
(група АХ) і аутсайдерів (група CZ). 

Таким чином, використання суміщеного АВС та XYZ-аналізу має ряд значних переваг, 
до яких можна віднести наступні:  

� підвищити ефективність системи управління запасами; 
� підвищити частку високоприбуткових товарів без порушення принципів асортиментної 

політики; 
� виявити ключові види запасів та причини, що впливають на кількість запасів, що 

зберігаються на складі; 
� перерозподілити зусилля персоналу в залежності від його кваліфікації та наявного 

досвіду. 
Отже, використання сучасних методів аналізу з метою удосконалення управління 

запасами має велике значення у формуванні дієвої та результативної системи управління 
підприємством. Поєднання методики АВС- та XYZ-аналізу формує ефективний 
інструментарій для оптимізації запасів та зменшення небажаних додаткових витрат, 
пов’язаних з їх складуванням та зберіганням. Розповсюдженість застосування даних методів 
незважаючи на наявні обмеження, свідчить про їх стійкість та ефективність у управлінні 
запасами, як складової частини системи управління підприємством. 
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