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Методологія  дослідження. Методологія  дослідження  базується  на  використанні

загальнонаукових  та  конкретно-предметних  наукових  методів,  таких  як:  абстракція,

систематизація та узагальнення, аналіз і синтез, моделювання та формалізація.

Результати. Обґрунтовано сутність управлінського аналізу шляхом його  визначення

як самостійного виду аналізу, який має свій предмет, цілі і методологію. Управлінський

аналіз   поєднує  ті  його  види,  які  дозволяють  оцінити  функціональні  підсистеми

підприємства за обраними критеріями та показниками. 

Встановлено, що логістичний аналіз в системі управлінського аналізу включає два

об’єкти  досліджень:  потоки  оборотних  активів  та  об’єкти  логістичної  інфраструктури.

Користь логістичного аналізу очевидна для тих сфер діяльності підприємства,  які тісно

пов’язані  з  логістикою  ресурсами,  інформаційною  підтримкою,  інфраструктурним

забезпеченням. 

При оцінці  основних  засобів  логістики  на  підприємстві  можуть  бути  використані

відомі  групи  показників  стану, забезпеченості  та  ефективності  використання  основних

засобів, окремі з яких можуть бути деталізовані або доповнені. В роботі запропоновано

змінити  традиційний  підхід  до  здійснення  факторного  аналізу  показника  фондовіддачі

шляхом  уведення  в  модель  нового  показника  – фондовіддачі  об’єктів  логістичної

інфраструктури. Останній характеризує обсяг переробленої та (або) переміщеної силами

підприємства  продукції  у  вартісних  одиницях,  який  припадає  на  одиницю  вартості

основних  засобів  логістичного  призначення  (транспортних,  складських,  пакувальних,

маніпуляційних тощо).  

Факторні  моделі  показника  фондовіддачі  побудовано  для  найбільш  важливих

об’єктів -  складської та транспортної інфраструктури.  

Новизна.  Наукова  новизна  роботи  полягає  в  розвитку  теоретичних  підходів  до

визначення управлінського аналізу та його складової  – логістичного аналізу. Методичні

підходи  до   здійснення  логістичного  аналізу  удосконалено  на  підставі  змін  базової

факторної  моделі  фондовіддачі  підприємства  та  побудови  факторних  моделей

фондовіддачі об’єктів логістичної інфраструктури. 



Практична  значущість.  Системна  оцінка  основних  засобів  логістики  дасть

можливість  розпізнати  ті  ланки  в  логістичному ланцюгу, які  стримують  інтенсивність

потокових процесів та вжити заходів з усунення відхилень у графіку роботи транспортно-

складського обладнання. 
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