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НОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
На рівні підприємства товарні запаси належать до об’єктів, які
потребують великих капіталовкладень, тому становлять собою один із
чинників, що впливає на рівень ефективності його функціонування.
Проте, більшість підприємств не приділяють належної уваги питанням
управління товарними запасами в умовах зовнішньоекономічної
діяльності, внаслідок чого змушені нести додаткові витрати.
Підвищення ефективності управління товарними запасами при
експортуванні виробленої продукції можна досягнути за рахунок
встановлення рівноваги між двома сторонами цього питання:
– позитивною – наявністю оптимальних товарних запасів;
– негативною –затрати на зберігання товарів.
Наявність запасів гарантує більшу надійність в роботі, яка полягає у
безперебійному ритмічному виробництві та задоволенні потреб
споживачів. Водночас, необхідність зберігання товарів тягне за собою
витрати, пов'язані з утриманням запасів[1].
Щоб уникнути додаткових витрат, менеджеру слід застосувати
нормування товарних запасів. Його основним завданням є визначення
такої величини запасів, що в плановому періоді при даному обсязі
товарообороту й можливостях матеріально-технічної бази забезпечували б
безперервне задоволення попиту зовнішнього ринку за найменших витрат
щодо постачання та зберігання товарів.
При нормуванні товарних запасів варто звернути увагу на можливі
затримки під час транспортування в іноземні країни. Це насамперед
пов’язано з можливістю виникнення непередбачуваних обставин при
перетині митного кордону.
Таким чином, застосування нормування товарних запасів на
підприємствах сприятиме покращенню товароруху та підвищенню рівня
ефективності функціонування підприємства загалом, що вплине на
досягнення економічних та фінансових результатів при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності.
1. Яковлєв, Ю. П. Економіка торгівлі : навч. посіб. / Ю. П. Яковлев. – Херсон :
Олді-плюс, 2004. – 316с.
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