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ВСТУП

Сучасний економічний розвиток України характеризується
формуванням державної політики збереження матеріальнотехнічних ресурсів, створенням умов активного впливу ринку
матеріальних ресурсів на їх виробників та споживачів, забезпеченням динамічної відповідності між попитом та пропозицією,
наданням підприємствам можливостей придбати матеріальні
ресурси відповідно до їх платоспроможного попиту, реалізувати
вироблену ними продукцію, керуючись стратегією і тактикою
своєї діяльності, законами та нормами ринкового товарного
обігу. Головним завданням управління економікою є досягнення
максимальної пристосованості підприємств до ринкових умов,
які змінюються, з найменшими затратами, підвищення їх частки
на ринку, досягнення певних переваг порівняно з конкурентами.
У вирішенні поставленого завдання важливе місце надається
управлінню матеріально-технічними ресурсами як складовій
частині управління економікою.
Ефективність управління товарно-матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками у просторі й у часі неможлива
без попереднього планування та організації. Для цієї мети
використовують різні сучасні засоби, зокрема логістичні
концепції і закономірності, економіко-математичні методи і
моделі, інформаційні системи і технології, комп’ютерну техніку і
телекомунікаційні канали зв’язку. Головна мета менеджменту,
що ґрунтується на засадах логістики, в ринкових умовах полягає
у сприянні досягнення стратегічних цілей функціонування і
розвитку підприємств, створення конкурентних переваг на
основі системного підходу т а економічно виважених
компромісів.
Отже, на сьогоднішній день логістичні підходи потрібно
розглядати як важливий універсальний інструментарій
конкурентної ринкової стратегії виробничо-господарської
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діяльності підприємства. У багатьох країнах функціонують
національні логістичні об’єднання, зокрема створено Європейську асоціацію логістики (ELA). Це спонукає до активнішого
впровадження логістики в Україні.
Запропонований посібник може бути корисним для
студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів,
керівників і спеціалістів науково-дослідних організацій, а також
широкого кола ділових людей, користувачів економічного,
фінансового та управлінського профілю.
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Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИКИ
1.1. Управління економічними об’єктами

Виробничі та господарські об’єкти зазвичай мають складну
структуру будови і розгалужену систему внутрішніх та зовнішніх
взаємозв’язків між великою кількістю складових елементів. Щоб
забезпечити нормальне функціонування економічного об’єкта,
потрібно керувати виробничо-господарськими процесами,
окремими його елементами і об’єктом загалом.
Очевидно, що різноманітність об’єктів управління породжує і різноманітність цілей, форм та засобів управління. У кожній
системі управління виділяють керуючу та керовану підсистеми.
Функціонує система управління завдяки взаємодії цих двох
підсистем та зовнішнього середовища. Зобразимо це у вигляді
схеми (див. рис. 1.1).
Керуюча підсистема, яка об’єднує в собі працівників
апарату управління, технічних та економічних служб, отримує
та опрацьовує інформацію про стан об’єкта управління, процеси,
що протікають у ньому, і, володіючи інформацією про зовнішнє

Рис. 1.1. Функціональна схема об’єкта управління спільно
з автоматизованою інформаційною системою
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середовище та правилами прийняття рішень, визначає тенденції
його розвитку, формує цілі господарської діяльності, розробляє
плани з вимогами до прийнятих рішень, а також контролює їхнє
виконання.
Завдання керованої підсистеми об’єкта управління полягає
у виконанні планів та рішень керуючої підсистеми. Внаслідок дії
керуючої підсистеми керована підсистема змінює свій стан.
Окрім того, на об’єкт управління щомиті впливає також його
попередній стан і зовнішнє середовище.
Обидві компоненти системи управління пов’язані прямим
і зворотнім зв’язками. Прямий зв’язок – це, в основному, потік
директивної інформації (командної, конструкторської, технологічної, нормативної, економічної тощо), а зворотний – потік
звітної інформації про виконання завдань. Взаємозв’язок потоків
прямої і зворотної інформації, засобів сприйняття, фіксування,
передачі, перетворення, оброблення та збереження даних, а
також працівників, які виконують ці операції, і становить автоматизовану інформаційну систему економічного об’єкта.
Зростання обсягів інформації у схемі управління економічним об’єктом, ускладнення роботи з нею привело до масового
впровадження на різних ділянках функціонування об’єкта
комп’ютерних засобів опрацювання інформації.
За допомогою автоматизованої інформаційної системи
неможливо опрацювати всю інформацію, яка циркулює на
об’єкті управління, з огляду на складність структуризації та
формалізації процесів її опрацювання. Тому пряму і зворотну
інформацію поділяють відповідно на П1 і З1 , а також на П (1)
2 ,
(2)
(1)
(2)
П 2 і З 2 , З 2 , де П1 , З1 – пряма та зворотна інформація, яка
не піддається систематизації та алгоритмізації, і її неможливо
(1)
опрацювати за допомогою комп’ютера; П (1)
а
2 , З 2 – пряма та
зворотна інформація, яка піддається систематизації та алгоритмізації, тобто структуризації та формалізації, і її можна
9

обробляти за допомогою комп’ютера (за даними досліджень,
кількість такої інформації щодо всієї інформації становить
(2)
приблизно 20 %); П (2)
2 , З 2 – опрацьована за допомогою автоматизованої інформаційної системи пряма та зворотна інформація, яка надходить до керованої чи керуючої підсистем.
Розглянемо деякі загальні закономірності та особливості
процесів управління складними, зокрема, економічними
системами:
1. Управління будь-яким економічним об’єктом, зокрема
логістичним, виконується через збирання, передавання, опрацювання та аналізування інформації. Оскільки в цьому випадку
необхідний певний матеріальний носій, на якому інформація
фіксується, зберігається і передається, то потрібні дії конкретних
працівників і технічні засоби для її сприйняття, фіксування,
передавання, перетворення, опрацювання і збереження.
2. Управління економічним об’єктом здійснюється за принципом зворотного зв’язку, тобто дія прямої управлінської інформації формується на основі зворотної. Таке управління часто дає
змогу досягнути поставленої мети, здебільшого, не вимірюючи
зовнішні впливи, а лише аналізуючи зміни стану керованої
підсистеми в часі.
3. Управління може бути реалізовано лише тоді, коли
система володіє метою діяльності та правилами прийняття
рішень у різних ситуаціях, які виникають у процесі господарювання. Мета діяльності задає поведінку системи управління
і може бути різною, залежно від критерію оптимального розв’язування поставленого завдання.
4. Кожна дія в системі управління допускає змен-шення
різноманітності керованої підсистеми, необхідної для її ефективного функціонування. Так, закон необхідного різноманіття,
сформульований У. Р. Ешбі, стверджує, що зведення множини
станів керованої підсистеми до підмножини, яка містить лише
оптимальні підмножини щодо мети діяльності, визначається
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вибірковою здатністю керуючої підсистеми, зумовленої величиною зменшення різноманіття об’єкта управління, яке має бути
досягнуто.
У процесі управління економічним об’єктом, здебільшого,
приймаються рішення трьох категорій: стратегічні, тактичні та
оперативні. Відповідно до цього, адміністративний апарат будьякої розвиненої фірми мусить мати трирівневу ієрархію: вищий,
середній і оперативний рівні.
На вищому рівні визначаються цілі діяльності, зовнішня
політика, матеріальні, фінансові і трудові ресурси об’єкта
управління, розробляються довгострокові (індикативні) плани і
стратегія їхнього виконання. До компетенції цього рівня входять
аналіз ринку, конкуренції, кон’юнктури і пошук альтернативних
стратегій розвитку об’єкта управління (підприємства, компанії,
фірми тощо) на випадок виявлення загрозливих тенденцій у
сфері його інтересів.
На середньому рівні основна увага зосереджується на
складанні тактичних планів, контролі за їхнім виконанням,
відстеженні за ресурсами та розробленні управлінських рішень
для виведення об’єкта управління на потрібний плановий
рівень.
На оперативному рівні (керівництво цехами, відділами,
лабораторіями, дільницями та іншими службами) узгоджуються
всі елементи виробничого процесу в часі та просторі, реалізуються виробничі плани і складаються звіти про хід їхнього
виконання.
Зазначений поділ дещо умовний, бо не можна визначити
чіткої межі між рівнями поділу адміністративного апарату
підприємства. Однак завдяки такого поділу виникає можливість
виділення окремих складових керуючої підсистеми об’єкта
управління.
На кожному з цих рівнів виконуються певні роботи, які в
комплексі забезпечують процес управління економічним об’єк11

том. Загалом ці роботи, здебільшого, прийнято називати функціями. Залежно від поставлених цілей, виділяють функції різного
ступеня загальності, зокрема, планування, обліку, аналізу,
прогнозування, контролювання, регулювання, які мають бути
трансформовані у відповідні комп’ютерні програми.
Специфічні особливості характеристик структур системи
управління об’єктом взаємозалежні між собою. Зміна однієї
характеристики потребує відповідного адапційного перетворення інших структур для забезпечення працездатності системи
загалом. Тому, враховуючи структуризовані характеристики
об’єкта, щоб впровадити логістичну концепцію в систему
управління, варто формувати логістичну структуру системи за
допомогою інтеграції чи дезінтеграції загального процесу
просторово-часової трансформації матеріалів – від постачання
через виготовлення до збуту. Така структура як незалежна
характеристика може ідентифікуватися у формі логістичної
системи.

спеціаліста початку ХІХ століття А. Жоміні, який дав таке визначення логістики: “практичне мистецтво маневру військами”. Він
стверджував, що до логістики відносяться не лише перевезення,
але й широке коло питань щодо планування, управління, постачання, визначення місця дислокації військ, а також будівництво
доріг, мостів тощо.
На сьогоднішній день у науковій літературі існує дуже багато
визначень поняття “логістика”. Деякі з них наведемо в таблиці
(див. табл. 1.1).
Різноманітність визначень поняття “логістика” вказує на два
незаперечні факти:
Таблиця 1.1. Визначення терміну “логістика” у різних джерелах

1.2. Визначення, види та функціональні
напрями логістики

В останні десятиріччя у сфері ринкової економіки відбуваються суттєві зміни. Для виробництва, збереження і
доставки до пунктів призначення товарів (сировини, матеріалів,
комплектуючих, напівфабрикатів, обладнання, устаткування
тощо), фінансів та відповідної інформації використовують нові
методи і технології, які ґрунтуються на концепції логістики.
Логістика походить від грецького слова “logistike”, що означає мистецтво вираховувати, розмірковувати, і вживається у
багатьох мовах. Виникнення і розвиток практичної логістики
має давню історію. На думку багатьох західних вчених, логістика
виросла в науку завдяки військової справи. Автором перших
наукових праць із логістики вважають французького військового
12
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закінчення таблиці 1.1

1) логістика, як прикладна наука, продовжує перебувати
на стадії бурхливого розвитку і становлення, все ширше
охоплюючи нові проблеми і задачі як за специфікою постановки
формулювання, так і за масштабами поєднання різних складових
компонент;
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2) логістика, як сфера безпосереднього практичного
застосування, торкається багатьох різних функціональних
напрямів та компонент діяльності людини, які охопити та окреслити воєдино з певною мірою адекватності дуже важко (див.
рис. 1.2).
Тому, узагальнюючи, будемо вважати, що логістика – наука
про оптимальне управління потоковими процесами в
господарській діяльності.
Ефективність управління товарно-матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками у просторі й у часі неможлива
без попереднього планування та організації. Для цієї мети
використовують різні сучасні засоби, зокрема економіко-математичні методи і моделі, інформаційні системи і технології, комп’ютерну техніку та телекомунікаційні канали зв’язку. Головна мета
логістичного менеджменту в ринкових умовах полягає у спри-

Рис. 1.2. Функціональні напрями логістичної системи
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янні досягнення стратегічних цілей функціонування і розвитку
фірми, створення конкурентних переваг на основі системного
підходу та економічно виважених компромісів.
За видами охоплення об’єктів управління логістику поділяють на макро-, мета- і мікрологістику (див. рис. 1.3) [21].
Нині логістика в Україні стала вагомим інструментом
ведення бізнесу відомих іноземних корпорацій, наприклад, IBM,
Microsoft, General Motors, Ford Motors, Johnson&Johnson та ін.,
хоча логістика у нашій державі ще не дістала такого поширення,
як у багатьох розвинутих державах. По суті це планування,
організація, управління, контроль та регулювання руху ресурсів
від первинного джерела їх виникнення до споживачів. Як
зазначається у праці [10], у вартості товару, який потрапив до
споживача, понад 70% становлять витрати на логістику.
На сьогоднішній день виділяють різні функціональні підсистеми логістики, зокрема: інформаційну, закупівельну (заготівельну), виробничу, розподільчу (збутову), запасів, складування,

Рис. 1.3. Види логістики
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транспортну, сервісного обслуговування [7, 24]. Всі вони
характеризується не лише особливостями сфери діяльності, але
й засобами, які використовуються для її визначення. Більш
детальна інформація про кожну з них буде приведена в наступних
підрозділах.
1.3. Структура об’єкта вивчення логістики

Об’єктом вивчення логістики є система товарно-матеріальних, інформаційних, фінансових та інших потоків.
Матеріальним потоком називають рух товарноматеріальних цінностей у часовому інтервалі завдяки
застосування до них логістичних операцій. Характеризують
матеріальний потік швидкістю руху товарно-матеріальних
цінностей, тобто
V мп 

W
,
T

(1.3.1)

де V мп – швидкість руху товарно-матеріальних цінностей, що
становлять товарно-матеріальний потік;
W – одиниця товарно-матеріальних цінностей товарноматеріального потоку;
Т – одиниця часу (доба, місяць, рік).
Щоб впорядкувати товарно-матеріальні потоки, проводять
їх класифікацію. Під класифікацією розуміють логічну операцію,
яка полягає у розподілі елементів розглядуваної множини
предметів і явищ на підмножини (класи, групи, види, типи), і
здійснюється на підставі деякої загальної ознаки або групи ознак.
Впорядковане розміщення елементів, які підлягають класифікації,
на основі встановлених зв’язків і залежностей між їхніми
ознаками утворює систему класифікації. Ця система визначає
комплекс класифікаторів, для кожного з яких встановлюється
сфера його дії.
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У разі проектування процесів комп’ютерного оброблення
інформації велике значення має поділ інформації на змінну і
постійну. До змінної відносять інформацію, яка часто змінюється
для кожного фіксованого випадку її використання. Здебільшого
така інформація використовується лише в одному циклі
комп’ютерного оброблення. До постійної відносять інформацію,
яка не змінюється протягом тривалого часу, наприклад, квартал
чи рік, і використовується у багатьох циклах комп’ютерного
оброблення.
Головні ознаки класифікації товарно-матеріальних потоків
приведено на рис. 1.4 [10].
Якщо розглянути структурну схему, зображену рис. 1.4,
конкретніше, то стає очевидним, що робота із матеріальним
потоком значно відрізняється залежно від кількості, складу і
співвідношення продукції в ньому. Можуть бути наявні такі типи
продукції, які за своєю природою несумісні у матеріальному
потоці (на одному складі чи в одній партії поставки), наприклад,
харчові продукти і хімікати. Не менш важливу роль відіграє
виділення у матеріальному потоці асортименту однотипної
продукції. Під асортиментом продукції розуміють набір
продукції певного типу або назви, що різняться сортністю,
обсягом, розмірами, марками, зовнішнім оформленням та
деякими іншими ознаками.
Як зазначено на рис. 1.3, за кількісною ознакою розрізняють
товарно-матеріальні потоки масові, великі, середні і дрібні:
 масовими називають потоки, які виникають у процесі
транспортування товарно-матеріальних цінностей групою
транспортних засобів, наприклад, залізничний потяг, караван
суден, колона автомобілів тощо;
 під великими розуміють потоки з декількох залізничних
вагонів чи вантажних автомобілів;
 до середніх відносять потоки, що транспортують окремими вагонами чи автомобілями.
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Рис. 1.4. Класифікаційні ознаки матеріальних потоків

 коли в процесі транспортування вантажів вантажо-

підйомність транспортних засобів використовується не повністю, такі потоки називають дрібними. Під час перевезення
дрібних матеріальних потоків доцільно об’єднувати їх з іншими,
супутніми вантажами.
Великовагові товарно-матеріальні потоки утворюють
вантажі, маса одного місця яких перевищує 1 т у разі перевезення
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водним транспортом і 0,5 т – залізничним. До таких вантажів
належать метали, вугілля, деревина тощо. Натомість легковагові
потоки здебільшого не дають можливості повною мірою
використовувати вантажопідйомність транспортну.
Дещо детальніше зупинимося на фізико-хімічних властивостях товарно-матеріальних потоків.
Насипні вантажі, до яких, зокрема, належать зерно, крупа,
мука, характеризуються сипкістю, тому для їх перевезення використовують транспорт бункерного типу, платформи, контейнери
тощо.
Навалочні вантажі, до яких здебільшого належать вантажі
мінерального типу (сіль, пісок, руда, вугілля тощо), перевозять
без тари. Аналогічно до попередньої групи такі вантажі можуть
змерзатися, злежуватися, спікатися, що безпосередньо впливає
на їхню якість і способи застосування.
Тарно-штучні вантажі можуть бути різних фізико-хімічних
властивостей, питомої ваги, об’єму. Їх перевозять у ящиках,
контейнерах, мішках тощо. Як довгомірні і негабаритні вантажі
їх можна поставляти і без тари.
Наливні вантажі перевозять у наливних ємкостях:
цистернах,
Міра питомої ваги вантажів необхідна для раціонального
використання вантажопідйомності транспортних засобів. бочках, каністрах, бутлях тощо. Для виконання логістичних операцій
(наприклад, перевезення, складування тощо) з наливними
вантажами використовують спеціальні технічні засоби.
Товарно-матеріальний потік, починаючи від первинного
джерела сировини і завершуючи споживачем, можна подати у
вигляді схеми (див. рис. 1.5).
Згідно схеми 1.5 шлях матеріального руху можна поділити
на дві окремі ділянки:
 на першій відбувається рух продукції виробничо-технічного призначення;
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Рис. 1.5. Схема управління матеріальним потоком

 на другій відбувається рух продукції народного споживання.
На обох ділянках у міру руху якісний і кількісний склад матеріального потоку зазнає кардинальних змін. Надійшовши через
ланцюг складських приміщень на виробниче підприємство,
сировина, переходячи з одної виробничої дільниці на іншу, в
процесі виробництва перетворюється на заготовки, напівфабрикати, деталі, вузли і т.д. до тих пір, поки на останній стадії
не набуде вигляду продукту, готового для споживання. Тоді,
використовуючи різні розподільчі центри, продукцію доводять
до споживачів відповідно до їх попередніх замовлень.
Фінансовими потоками називають спрямований рух
фінансів необхідних для забезпечення управління логістичними
операціями. Фінансове обслуговування матеріальних та інформаційних потоків у логістиці полягає в необхідності ефективного
забезпечення їх руху фінансовими ресурсами у потрібних обсягах
і в задані терміни.
Основні ознаки класифікації фінансових потоків приведено
на рис. 1.6 [10].
Як видно з рис. 1.6, фінансові потоки різнорідні за змістом,
призначенням та іншими класифікаційними ознаками.
Çî êðåì à, за призначенням фінансові потоки поділяють на:
 закупівельні, зумовлені процесом придбання товарів;
 інвестиційні, визначені процесом проведення інвестицій;
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Рис.1.6. Класифікаційні ознаки фінансових потоків

 для оновлення робочої сили, необхідні для проведення
виваженої кадрової політики;
 виробничі, пов’язані з матеріальними витратами, які
вини--кають у процесі виробничої діяльності підприємства;
 збутові, що виникають унаслідок продажу товарів.
Згідно з кваліфікаційною ознакою “за логістичною системою” виділяють зовнішні фінансові потоки, які виникають
за межами досліджуваної логістичної системи, і внутрішні, що
існують всередині логістичної системи і видозмінюються внаслідок виконання послідовності логістичних операцій для відповідного матеріального потоку.
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За напрямом руху зовнішні фінансові потоки поділяють
на вхідні, які виникають, зокрема, після реалізації готової
продукції, та вихідні, які виникають, коли закупляють сировину,
обладнання тощо.
За джерелом фінансування виділяють фінансові потоки:
 власні, які зазвичай перебувають у розпорядженні особи,
що приймає рішення, у вигляді власних коштів. Власні кошти
можуть бути наявні або надходити за рахунок прибутку від
виробничо-збутової діяльності, різноманітних продажів тощо;
 позичені, до яких відносять різновиди кредитів, одержані
під різні форми зобов’язань.
За формами розрахунку фінансові потоки поділяють на
декілька великих груп:
 грошові, зумовлені рухом наявних грошових коштів;
 інформаційно-фінансові, які характеризуються рухом
безготівкових коштів, коли розрахунки здійснюють за допомогою
платіжних доручень, чеків тощо;
 розрахунково-фінансові, які виникають під час
виробництва продукції або надання послуг на етапі збільшення
авансової вартості. Під збільшенням авансової вартості розуміють
процес формування матеріальних витрат під час виробничої
діяльності підприємства. Рух фінансових ресурсів у межах
зазначеного процесу і характеризує розрахунково-фінансові
потоки.
За видами господарських зв’язків виділяють горизонтальні,
що відображають рух грошових коштів між рівноправними
суб’єктами підприємницької діяльності, і вертикальні, що
існують між дочірніми та материнськими комерційними
організаціями [10].
Інформаційними потоками називають сукупність
інформації, необхідної для управління логістичними операціями
та їх контролю. Сучасні поняття інформаційних потоків тісно
пов’язані з розвитком інформатизації та комп’ютеризації сус23

пільства загалом, тому детальному розгляду інформаційних
потоків буде присвячений далі окремий підрозділ.
1.4. Головні концепції логістики

Логістика, як будь-яка прикладна наука, ґрунтується на
відповідних методах, закономірностях, принципах і концепціях.
Концепціями логістики називають систему способів і підходів
оптимізації потокових процесів для раціонального ведення
господарської діяльності. Перелік основних концепцій логістики
приведено на рис. 1.7 [10, 24, 26, 29].
Розглянемо детальніше основні концепції, що приведено
на вище зазначеній схемі.
Згідно концепції загальних витрат всі функції логістики
(наприклад, транспортування, складування тощо) розглядають
загалом, тобто як виконувані сукупно для забезпечення відповідного рівня обслуговування. Якщо розглядати кожну логістичну
функцію окремо, то за одними функціями витрати збільшуються.
а за іншими – зменшуються або залишаються незмінними. Мета
полягає в тому, щоб знайти таку альтернативу, коли загальні витрати будуть найнижчими.
Використовуючи концепцію запобігання підоптимізації,
підвищується розуміння того, що ефективність окремої логіс-

Рис. 1.7. Головні концепції логістики
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тичної функції, яку досліджують ізольовано, може відрізнятися
від ефективності функції як частини загального логістичного процесу, тобто зусилля з удосконалення окремої логістичної функції
не дадуть загального позитивного результату. Поліпшення тої
чи іншої логістичної функції має здійснюватися з врахуванням їх
комплексної взаємодії між собою. Наприклад, оптимальне завантаження транспортних засобів, може призвести до небажаних
утрат у зв’язку з відсутністю складських приміщень.
Унаслідок заміни функцій розподілу одні витрати збільшуються, інші – зменшуються. Відповідно до концепції фінансових
обмінів загальні витрати у цьому випадку мають зменшуватися,
а не навпаки. Наприклад, збільшення витрат на використання
швидкісних видів транспорту для постачання товарів до пунктів
призначення може бути знівельоване повільністю оброблення
замовлень.
Концепція бізнес-логістики як інтегральний інструмент
менеджменту була сформульована наприкінці 60-х років
минулого століття у розвинутих західних країнах. Основний зміст
цієї концепції полягає в тому, щоб сприймати логістику як
менеджмент усіх видів діяльності. Це дає змогу сприяти руху та
координації попиту і пропозиції на товари у певному місці й у
визначений час.
Наприкінці минулого століття у західних країнах стрімко
розвинулася маркетингова та інтегральна концепція
логістики, яка полягає у максимальній інтеграції логістичних
функцій кампанії та логістичних функцій її партнерів, що виражається у забезпеченні виконання повного логістичного ланцюга:
“закупівля – виробництво – дистрибуція – продаж” задля досягнення кінцевої підприємницької мети з найменшими витратами.
Визначальну роль у становленні й утвердженні цієї концепції
відіграла можливість постійного контролю за матеріальними та
інформаційними потоками в режимі реального часу за умови
віддаленого доступу через інформаційні системи зв’язку.
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Управлінський підхід, у центрі уваги якого перебуває
завдання підвищення якості продукції та послуг, ґрунтується на
концепції загального управління якістю. Реалізація цієї
концепції потребує участі всіх членів компанії на всіх етапах
виробництва та просування продукції чи послуг. Ця концепція
становить своєрідну філософію управління, в основі якої лежить
твердження, що цілі підприємництва і потреби споживача
невідокремлювані. Важливість цієї концепції полягає в тому, що
з позицій стратегічного планування на ринках розвинутих країн
завдання інтегрованої логістики компанії збігаються з ідеологією
загального управління якістю.
Зі середини 80-х років минулого століття у західних країнах
намітився новий підхід до розвитку логістики, специфіка якого
полягає у виході логістичної системи за межі економічного середовища і врахування соціальних, екологічних і політичних аспектів; критерій – максимальне співвідношення вигоди і затрат. Цей
новий підхід одержав назву концепції загальної відповідальності. Вважається, що на сьогоднішній день суспільне значення проблем професійного навчання, захисту навколишнього
середовища і прав споживачів невпинно зростає. За цих умов
продовжує розширюватися сфера компромісів і, що дуже важливо, до неї входить балансування цілей одержання прибутку і
розв’язування соціальних задач.
На сьогоднішній день у розвинутих країнах світу найпоширенішою є концепція “точно в час”. Вона охоплює процес
організації постачання без жодних обмежень щодо вимоги
наявності хоч би якихось запасів. Потоки різних матеріальних
ресурсів ретельно синхронізуються з потребою в них на різних
ділянках виробництва, яка задається розкладом випуску
продукції.
Однією з перших спроб практичного застосування цієї
концепції корпорацією “Toyota Motor” була розроблена мікрологістична система KANBAN. Суть цієї системи полягає в тому,
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що на всі виробничі ділянки корпорації суворо за графіком
постачають ту кількість сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
комлектуючих деталей і вузлів, яка необхідна для ритмічного
випуску точно встановленого графіком продукції.
1.5. Логістичні функції й операції

Логістична практика складається із сукупності логістичних
дій, які поділяють на логістичні функції й логістичні операції.
Логістична операція – це будь-яка дія, спрямована на
перетворення матеріального, інформаційного чи фінансового
потоків.
До логістичних операцій з матеріальними потоками належать навантаження, транспортування, розвантаження, комплектація, складування, упаковування та ін. Виконання логістичних
операцій з матеріальними потоками, що надходять у логістичну систему чи виходять з неї і називаються зовнішніми,
відрізняються від специфіки виконання цих самих операцій
усередині логістичної системи, які називають внутріш-німи. Це
відбувається у зв’язку з переходом права власності на товар і
страхових ризиків від однієї юридичної особи до іншої. За цією
ознакою логістичні операції поділяють на одно- і двосторонні.
До логістичних операцій з фінансовими потоками належать
розрахунки з постачальниками за матеріальні ресурси і споживачами за поставлену продукцію. а також страхування вантажів.
До логістичних операцій з інформаційними потоками
належать операції збирання, опрацювання, збереження і передавання інформації, що відповідає матеріальному і фінансовому
потокам. Принагідно зауважимо, що витрати на виконання
логістичних операцій з інформаційними потоками становлять
значну частину загальних логістичних витрат.
Деякі логістичні операції переплітаються з технологічними
виробничими операціями, наприклад, розфасування. Така
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Рис. 1.8. Схема типових логістичних операцій

операція зазвичай змінює споживчі властивості товару і може
здійснюватися як у сфері виробництва, так і у сфері обігу, наприклад, у фасувальному цеху підприємства гуртової торгівлі [10].
Типові логістичні операції приведено на рис. 1.8.
Логістична функція – це сукупність логістичних операцій,
виконання яких необхідне для досягнення цілей логістичної
системи.
З позиції досягнення цілей кожна логістична функція складається з доволі однорідного набору дій. Розглянемо детальніше
головні логістичні функції, які зображені на схемі 1.9 [10].
Підтримування стандартів обслуговування споживачів.
Виробництво будь-якої продукції чи надання послуг підпоряд28

Рис. 1.9. Загальна схема головних логістичних функцій

коване певним або міжнародним, або державним, або заводським стандартам (нормативам), дотримування яких забезпечує
якість і надійність продукції (послуг). Забезпечення заданого
рівня якості продукції (послуг), дистрибуції товарів і післяпродажного сервісу становить першочергове логістичного менеджменту. Саме логістичні рішення мають найважливіше значення
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в операціях доставки товарів відповідної якості у зазначений час
і місце призначення та доведення послуг до споживача.
Управління закупівлями. Важливість процедур закупівлі
полягає в тому, що планування потреби в ресурсах, організація
договірної роботи, фактори часу, якість матеріальних цінностей
і розташування постачальників, вибір форм поставок і типів
транспортних засобів для доставки матеріальних ресурсів
виробничим підрозділам підприємства суттєво впливають на
величину логістичних витрат.
Транспортування. До цієї логістичної функції належить
комплекс завдань вибору стратегії постачання, транспортних
засобів під певний вид вантажу, перевізників, експедиторів,
маршрутів перевезення тощо. Щоб вирішити зазначені завдання
потрібно використовувати економіко-математичне моделювання
і сучасні інформаційно-комп’ютерні засоби для розрахунку
оптимальних варіантів.
Управління запасами матеріальних ресурсів і готової
продукції. Ця логістична функція існує стільки, скільки існує
виробництво матеріальних благ. Проблеми створення, контролю
та регулювання рівня запасів під час постачання матеріальних
цінностей, організації процесу виробництва і збуту продукції
весь час вирішуються в логістичні системі. Запасів матеріальних
ресурсів і готової продукції не повинно бути ні забагато, ні замало.
Тому необхідно керувати запасами так, щоб витрати були
найменшими і забезпечувався той рівень обслуговування та
задоволення запитів клієнтів, до якого прагне підприємство. У
цьому аспекті важливу роль відіграє адекватне прогнозування
обсягів випуску готової продукції, що безпосередньо впливає
на рівень запасів матеріальних ресурсів.
Управління замовленнями. За допомогою цієї логістичної
функції встановлюється порядок, отримання й опрацювання
замовлень, термін надходження готової продукції або надання
послуг споживачам. До задач цієї логістичної функції відноситься
30

також ініціювання діяльності розподільчої мережі та посередників
з продажу і доставки готової продукції споживачам. Загалом
затрати на цю логістичну функцію порівняно невеликі, але вона
має важливе значення, позаяк за її допомогою визначається якість
обслуговування споживачів.
Управління виробничими процедурами. Суть цієї
логістичної функції полягає в ефективному управлінні потоками
матеріальних та інформаційних ресурсів у техніко-технологічних
процесах виробництва продукції. До цього також відноситься
управління незавершеним виробництвом, прогнозування
потреби в матеріальних ресурсах тощо.
Ціноутворення. За допомогою засобів цієї логістичної
функції розраховується рівень загальних логістичних витрат, на
підставі яких визначається базова ціна готової продукції.
Запланований рівень рентабельності та кінцева ціну продажу
готової продукції визначають на основі кон’юнктури ринку, рівня
цін конкурентів на аналогічну продукцію і прогнозів попиту.
Розглянемо тепер детальніше підтримувальні логістичні
функції, які зображено на схемі 1.9 [10].
Складування. До цієї функції належить управління розміщенням запасів, що передбачає вирішення таких завдань:
 визначення кількості, типів і розміщення складських
приміщень;
 розрахунок обсягів зберігання матеріальних цінностей на
складах;
 розроблення планів розміщення устаткування і запасів;
 проектування зон зберігання, транспортування, сортування, завантаження-розвантаження;
 вибір складського обладнання.
Вантажоперероблення. Ця логістична функція передбачає
переміщення матеріальних ресурсів і готової продукції між
секціями у складах, а також розміщення продукції на складських
стелажах.
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Захисне упаковування. Для транспортування та збереження матеріальних ресурсів і готової продукції часто потрібна
спеціальна упаковка (тара) За допомогою операцій цієї функції
здійснюється зберігання вантажів, які доставляють споживачам
різними видами транспорту.
Забезпечення повернення товарів. Коли окремі товари
безнадійно зіпсувалися до закінчення гарантійного терміну
служби чи з якихось причин не задовольняють покупців, то такі
товари підлягають поверненню. Опрацювання такої групи
товарів здійснюється за допомогою операцій зазначеної функції.
Забезпечення запасними частинами і сервісне
обслуговування. Складна технічна продукція (машини, станки,
прилади, механізми тощо) потребує періодичного профілактичного обслуговування для надійного і безвідмовного використання. Для цього відомі фірми створюють служби супроводження і сервісного обслуговування своєї продукції або укладають
угоди з іншими фірмами, які компетентні у зазначених видах
роботи. Саме процедури цієї логістичної функції покликані
забезпечувати ці види робіт.
Збирання повернутих відходів. Експлуатація та
використання продукції неодмінно супроводжується відходами,
наприклад, тари, різних частин (деталі, вузли), що відслужили
свій термін, тощо. Часто такі деталі можуть бути з дорогоцінних
металів чи сплавів і тому для них потрібна спеціальна утилізація.
Вирішення цих завдань належать до логістичної функції збирання
повернутих відходів.
Інформаційно-комп’ютерна підтримка. До завдань цієї
логістичної функції відноситься автоматизоване опрацювання
інформації про матеріальні й фінансові потоки, про які буде
вестися мова далі.
Фізичний розподіл. Це комплексна логістична функція, яка
є складовою процесу дистрибуції та містить усі логістичні
операції, пов’язані з переміщенням та зберіганням продукції в
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товаропровідних структурах виробників і логістичних посередників.
Підсумовуючи, зазначимо:
 усі логістичні функції взаємопов’язані в єдиний комплекс
й використовуються для управління матеріальними потоками;
 носіями логістичних функцій є суб’єкти, що беруть участь
у логістичному процесі.
На наповнення та обсяг логістичних функцій, які, як зазначалося, складаються з логістичних операцій, впливають певні
фактори. За змістом ці фактори поділяють на галузеві, регіональні
і внутрішньовиробничі [10].
До галузевих факторів належать:
 номенклатура, асортимент, габаритні розміри і маса
матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів, які
використовує підприємство;
 структура та кількість постачальників матеріальних
ресурсів;
 структура і кількість одержувачів готової продукції;
 діюча система організації зовнішнього транспортування;
 наявність посередницьких фірм з комплексного постачання з матеріальних ресурсів;
 наявність інноваційних пусконалагоджувальних
підприємств;
 наявність проектно-технологічних організацій для
проектування комплексів логістичних операцій.
До регіональних факторів можна віднести:
 існуючу в регіоні систему зв’язків з постачальниками
матеріальних ресурсів і споживачами продукції підприємства
(безпосередня, розподільчі центри, гуртові бази тощо);
 наявність у регіоні спеціалізованих транспортних
підприємств, підприємств з виготовлення й ремонту засобів
механізації вантажно-розвантажувальних і транспортноскладських робіт, а також тари.
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Внутрішньовиробничі фактори такі:
 габаритні розміри і маса готової продукції;
 загальний обсяг асортиментного випуску продукції;
 тип виробництва (одиничне, дрібносерійне, великосерійне, масове);
 розташування підприємства і його підрозділів;
 форма організації виробничого процесу (спеціалізація
технологічна, предметна, по детальна);
 компонування технологічного обладнання;
 будівельні характеристики складських та виробничих
приміщень.
1.6. Моделювання в логістиці

Логістика, як прикладна наука, ґрунтується на певних
економіко-математичних методах і моделях, за допомогою яких
можна кількісно оцінити величину логістичних витрат і правильність управлінських рішень. Головні методи розв’язування
логістичних задач приведено на рис. 1.10.

Рис. 1.10. Головні економіко-математичні методи
розв’язування логістичних задач
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Прийняття ефективних управлінських рішень в умовах
формування ринкових відносин в Україні неможливе без попереднього вивчення об’єкта управління, ґрунтовного аналізу
причин і наслідків змін, що відбуваються в ньому. Тому сучасні
фахівці в галузі логістики повинні приймати рішення на підставі
детального аналізу одержаної інформації, результатів попереднього моделювання наявної ситуації, використовуючи зазначені
економіко-математичні методи роз-в’язування логістичних задач.
Побудову математичної моделі зазвичай здійснюють з
попередньою орієнтацією на передбачуваний метод розв’язування поставленої задачі. Варто зауважити, що в процесі проведення математичного дослідження або інтерпретації розв’язку
може виникнути необхідність уточнення або навіть істотної
зміни математичної моделі.
Побудова моделі, тобто моделювання, лежить в основі будьякої науки. Моделі бувають дослідницькі і робочі (автопілот,
протез, лялька, карта тощо).
Модель будують лише для імітації досліджуваного логістичного об’єкта, причому здебільшого лише для частини його
властивостей. Це стосується як дослідницьких, так і робочих
моделей. Математичною моделлю може служити число, геометричний образ, функція, система рівнянь тощо.
Дослідження економічного (в тому числі логістичного)
об’єкта за допомогою математичного апарату називають економіко-математичною моделлю цього об’єкта. Такі моделі можна
розділити на два класи:
 матеріальні (фізично реалізовані) моделі, з якими
мають справу в процесі практичної діяльності;
 ідеальні ( умоглядні) моделі, що служать перехідною
ланкою до моделей першого класу.
Вважають, що умоглядні моделі підпорядковуються певним
реально діючим природним законам, але не мають незначних
“неідеальностей”, що властиві реальному логістичному об’єкту,
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якщо об’єктом дослідження не є самі “неідеальності”. Дуже часто
такі моделі містять значний елемент апроксимації і зберігають
значну зовнішню подібність з досліджуваним логістичним
об’єктом.
Іноді після переходу до математичної моделі виясняється,
що та ж сама модель відповідає також цілком іншій умоглядній
моделі, яка ґрунтується на інших природних законах. Так виникають аналогії. Це дає змогу виконати постановку анало-гічного
дослідження на фізично реалізованій моделі, що не має зовнішніх
подібностей з досліджуваним об’єктом.
Для дослідження одного і того ж об’єкта може використовуватися багато нееквівалентних моделей, що пов’язано із
вивченням його різних властивостей, тобто з необхідністю
дослідження різних його характеристик. Проте навіть різні
моделі можуть виявитися і під час дослідження однієї і тієї ж
характеристики. Наприклад, один і той же реальний логістичний
об’єкт можна описати з допомогою неперервної або дискретної,
детермінованої або стохастичної моделей.
Вибір типу моделі дослідження, що істотно впливає на
вибір напрямку дослідження, може природно підказуватися
реальною картиною стану досліджуваного об’єкта, явища або
процесу (наприклад, зниження продуктивності праці на виробництві, погіршення екологічної обстановки тощо), або розумними традиціями чи аналогіями. У більш складних випадках
порівняння результатів дослідження, одержаних за допомогою
моделей різного типу, може істотно збагатити пізнання досліджуваного об’єкта, а також значно піднести їх достовірність.
Зазначимо, що після вибору певної моделі для проведення
дослідження, здебільшого можливі їх різноманітні модифікації.
Наприклад, суттєве значення може мати вибір системи виміру
або системи координат, в яких описують модель; зберігання або
відкидання у формулах чи рівняннях окремих членів; для
спрощення – заміна нелінійних залежностей лінійними і т.д.
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Питання про загальні принципи і методи побудови економіко-математичної моделі досить складне і мало розроблене.
Зазначимо лише, що вже після вибору схеми моделі часто виникає задача, яку іноді називають задачею про ідентифікацію
моделі, тобто про визначення її параметрів, зокрема функціональних, уточнення структури і стану об’єкта тощо. Ця задача
може бути розв’язана двома способами:
– безпосередніми замірами і обчисленнями;
– порівнянням окремих властивостей моделі з відомими
даними.
У прикладних дослідженнях, в яких застосовується математичний апарат, здебільшого будують декілька моделей. Ці моделі
можуть відноситися до різних компонент або різних аспектів
досліджуваного явища, можуть мати різний ступінь абстрактності, а їх аналіз може чергуватися з діями, що не мають математичного характеру. Крім того, можуть виникнути ланцюжки, в
яких кожна наступна ланка служить моделлю для попередньої.
Наприклад, реальну картину управління об’єктом можна умовно
замінити на систему підрозділів (умоглядне моделювання), а
потім записати систему рівнянь, що визначають оптимальні
параметри системи управління (математичне моделювання).
Далі можна спростити одержану систему рівнянь, відкидаючи
після детального аналізу ті члени, які є менш істотними. Потім
можна проводити інші спрощення задачі залежно від можливості
одержання кінцевого розв’язку і точності розв’язування задачі.
У процесі дослідження відбуваються переходи від одних
моделей до інших, а іноді і паралельне вивчення декількох
моделей. Поняття “вивчити модель” значно складніше, ніж це
може здаватися на перший погляд. Лише у рідкісних випадках
це вивчення приводить до короткої відповіді, яка є кінцевою
метою дослідження. Значно частіше вивчення моделі дає нову
інформацію, що пов’язана проблемою, яка підлягає вивченню.
Унаслідок цього може знадобитися інший підхід, новий погляд
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на ситуацію, що в кінцевому рахунку дасть змогу вихопити з
моря інформації необхідний результат. Тому важлива цілеспрямованість побудови моделей: потрібно не вивчати все, що
пов’язане з поставленою проблемою, а старатися по можливості
економним шляхом йти до мети.
Дослідження моделі тим успішніше, чим більше під час її
побудови прийнято до уваги основних уявлень про припустимі
властивості досліджуваного об’єкта, явища або процесу. Щоб
знайти, треба знати, що шукати.
Математичне моделювання об’єктів управління передбачає
чіткий план дій, який умовно можна поділити на три етапи:
математична модель – алгоритм розрахунку – комп’ютерна
програма (див. рис. 1.11).
На першому етапі будують або вибирають “еквівалент”
об’єкта управління, який у математичній формі відображає найважливіші (ключові) його властивості – закони і закономірності,
яким він підпорядковується, структурні та інформаційні зв’язки
складових частин об’єкта управління і т.д. Математичну модель
та її фрагменти досліджують теоретичними методами, що дає
змогу отримати важливі (концептуальні) нові знання про досліджуваний логістичний об’єкт.

Рис. 1.11. Етапи математичного моделювання
38

На другому етапі розробляють чи вибирають алгоритм
реалізації математичної моделі за допомогою комп’ютерної
техніки. Працюючи над моделлю, її приводять до форми, зручної
для застосування наближених числових методів, визначають
послідовність обчислюваних і логічних операцій, які необхідно
виконати, щоб отримати з певною точністю шукані результати.
Алгоритми не повинні спотворювати головні властивості
моделі, а отже, об’єкта управління, бути економними та адаптивними щодо особливостей розв’язування різних варіантів
задач та використовування комп’ютерних засобів.
Третій етап полягає у створенні комп’ютерної програми
реалізації алгоритму розв’язування задачі за допомогою використання алгоритмічних мов систем програмування чи мов
конкретних прикладних пакетів програм. Такі програми можна
назвати “електронним” еквівалентом досліджуваного об’єкта
управління, придатних для безпосереднього експериментування
на комп’ютері.
Створивши тріаду “математична модель – алгоритм
розрахунку – ком-п’ютерна програма”, дослідник отримує
універсальний, гнучкий і відносно дешевий інструмент для
дослідження поставленої задачі. Цю тріаду тестують на “пробних” обчислювальних експериментах, після чого проводять
різноманітні й детальні дослідження (машинний експеримент).
Унаслідок цього отримують нову інформацію про якісні та
кількісні властивості й характеристики об’єкта управління. У
процесі моделювання неодмінно відбувається поліпшення та
уточнення всіх складових (ланок) тріади.
Як методологія математичне моделювання не підміняє
собою математику, економічну теорію, менеджмент, логістику
та інші дисципліни і не конкурує з ними. Навпаки, воно відіграє
синтезуючу роль. Створення та застосування тріади можливе
лише за умови використання різноманітних методів і підходів –
від якісного аналізу нелінійних і стохастичних моделей до сучас39

них мов програмування, що дає додаткові стимули розвитку
різних напрямів науки.
Привнесення в економічну науку точних знань дає змогу
обмежити інтуїтивне прийняття рішень і розширити межі застосування раціональних методів.
Якщо ж аналізувати проблеми моделювання логістичних
систем, коли необхідно брати до уваги “людський чинник” (слабоформалізовані об’єкти), то до зазначених вимог необхідно
додати вимоги про акуратне розмежування математичних і
побутових термінів, завбачливе застосування математичного
апарату до вивчення явищ і процесів, виходячи з пріоритетності
шляху “від задачі до методу, а не навпаки”, тощо.
У логістиці використовують два типи економіко-математичних моделей: описові й нормативні [32].
Описові моделі розробляють для кращого розуміння
взаємовідносин усередині підприємства й у зовнішньому
середовищі. Зокрема, до описових моделей належать:
 моделі прогнозування, за допомогою яких можна
передбачити попит на готову продукцію підприємства, вартість
матеріальних ресурсів та інші важливі фактори;
 моделі використання ресурсів, за допомогою яких
описують витрати ресурсів на потреби виробничої діяльності;
 моделі вартісних співвідношень, які відображають зміни
прямих і побічних затрат як функції вартості;
імітаційні моделі, за допомогою яких описують, як буде
функціонувати ланцюг постачання підприємства або його
частини через певний час залежно від зміни параметрів.
Нормативні (оптимізаційні) моделі створюють для
поліпшення прийняття управлінських рішень менеджерами,
ґрунтуючись на кількісних вимірах і розрахунках. Під терміном
норматив розуміють процеси для виявлення норм, до яких має
спрямовуватися діяльність підприємства. Для побудови оптимізаційних моделей потрібні вхідні описові дані. Очевидно, що
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чим точніші вхідні дані, тим достовірніші результати планування,
одержаних на основі оптимізаційної моделі ланцюга постачання.
Однак часто спеціалісти з моделювання стикаються з тим, що,
незважаючи на неточність окремих вхідних даних, використання
наближених даних все таки ліпше, ніж взагалі відмовитися від
такого аналізу. Іншими словами, численні проекти застосування
моделей проходять декілька стадій апробації, перш ніж буде
досягнута обґрунтована точність.
Математичне моделювання є процесом побудови, вивчення та застосування моделей. Побудова моделей відбувається за
такими основними етапами:
1-й етап. Передбачається наявність деяких знань про об’єкторигінал. Пізнавальні можливості моделі зумовлюються відображенням суттєвих рис об’єкта-оригіналу. Очевидно, модель
втрачає сенс як і у випадку тотожності з оригіналом, бо тоді вона
не перестає бути оригіналом, так і в разі надмірного її спрощення.
Вивчення одних властивостей модельованого об’єкта відбувається за рахунок нехтування іншими. Через це будь-яка модель
відповідає оригіналу тільки в строго обмеженому сенсі. Тому
для вивчення деякого об’єкта може бути побудовано декілька
“спеціалізованих” моделей, які відображають лише певні аспекти
досліджуваного об’єкта або характеризують об’єкт з різним
рівнем деталізації.
2-й етап. На цьому етапі модель постає як самостійний
об’єкт дослідження. Однією з форм такого дослідження є проведення “модельних” експериментів, коли свідомо змінюють
умови функціонування моделі і систематизують результати
експериментів, унаслідок чого з’являється множина знань про
модель.
3-й етап. Виконується перенесення знань з моделі на оригінал, тобто формується множина знань про об’єкт. Перенесення
знань відбувається за певними правилами. Знання про модель
мають бути скоригованими з урахуванням властивостей об’єкта,
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які не відображені в моделі, або були деформованими під час
побудови моделі.
4-й етап. Практична перевірка одержаних за допомогою
моделі знань (впровадження результатів) та використання їх для
побудови узагальнюючої теорії об’єкта чи системи управління
ним.
Зазначимо, що моделювання є циклічний процес, тобто за
першим циклом може настати другий, третій і т.д. Тоді знання
про досліджуваний об’єкт або явище розширюються, поглиблюються і уточняються, а вихідна модель поступово вдосконалюється.
Методично побудова моделей відбувається завдяки переходу від простого до складного. Загалом виділяють три підходи
побудови моделей:
Перший – спрощення реальної ситуації. Значне спрощення
досягають тоді, коли несуттєві властивості початкової емпіричної
стадії пізнання досліджуваного об’єкта і впливу оточуючого
середовища не враховують. Таким чином складну за своєю
природою практичну ситуацію спрощують до такого ідеалізованого аналога, який піддається математичному опису.
Другий – побудова простої моделі на підставі врахування
найхарактерніших особливостей реальної ситуації, з наступним
послідовним ускладненням початкової моделі завдяки охоплення інших важливих чинників аж до отримання відповідного
варіанта моделі.
Третій – уведення повної кількості чинників у їхніх взаємозв’язках і побудова та вивчення моделі засобами імітаційного
моделювання.
У кожному випадку модель розвивають та уточнюють у
міру досягнення глибшого розуміння сутності об’єкта дослідження і поставленої задачі.
Менеджери з логістики мають розуміти, що створення
точних описових моделей необхідно, але цього недостатньо для
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ефективного прийняття управлінських рішень. Наприклад, для
створення загальної оптимізаційної моделі точний прогноз
попиту має супроводжуватися такими даними:
 що буде виготовлятися і які підприємства будуть випускати
ці вироби;
 для обслуговування яких розподільчих центрів і ринків.
Мета зазначеного полягає в тому, щоб був задоволений
попит на ринку за умови найменшої вартості ланцюга поставок
товарів. Для побудови оптимального графіку основного виробництва точна модель управління виробничими затратами
необхідна, але не достатня. Щоб бути застосованою, економікоматематична модель має бути реалізована з допомогою комп’ютерних програм на основі вхідних даних. Крім того, потрібно
провести оптимізацію за допомогою числового алгоритму, а
результати, одержані на виході, мають бути ідентифіковані й
сформульовані в управлінських термінах. Водночас мають
застосовуватися програми для візуалізації та управління вхідними
даними і звітами. Залежно від способу застосування система
моделювання повинна інтегруватися з іншими системами, в
яких збирається інформація, обробляються звіти або оптимізуються інші аспекти ланцюга поставок підприємства.
Методи математичного програмування надають користувачам потужний інструментарій для опрацювання великої
кількості числових даних, які характеризують логістичні системи
підприємств. Зазвичай думки фахівців щодо адекватності тої чи
іншої моделі для практичного застосування сходяться. Проте
більшість менеджерів не є спеціалістами в галузі моделювання,
тому в них може скластися хибне враження щодо задовільності
результатів, одержаних за допомогою простих моделей і методів.
Тут же зауважимо, що застосування спрощеної системи
моделювання може призвести до проблем, які мають не тільки
чисто математичний чи науковий характер, але і безпосередній
вплив на правильність прийняття рішення.
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1.7. Логістичні складові економічного ефекту

Товарно-матеріальний потік, рухаючись від сировинного
джерела через ланцюжок виробничих, транспортних і посередницьких ланок до споживача, послідовно збільшується у вартості.
Дослідження, проведені у Великобританії, засвідчили, що у
вартості продукту, що потрапив до споживача, більше 70% становлять витрати, пов’язані із збереженням, транспортуванням,
пакуванням та іншими операціями на шляху просування
товарно-матеріального потоку. Великий відсоток витрат на
логістику в кінцевій ціні товару показує, які резерви поліпшення
економічних показників суб’єктів господарювання містить
оптимізація управління товарно-матеріальними потоками.
Виділимо головні складові економічного ефекту, який одержують завдяки застосуванню логістичного підходу до управління
товарно-матеріальними потоками. У сферах виробництва та
обігу застосування логістики дає змогу [7]:
 скоротити запаси на шляху руху матеріального потоку;
 скоротити час проходження товарів по логістичному
ланцюжку;
 знизити транспортні витрати;
 скоротити затрати ручної праці;
 скоротити затрати на операції з вантажем.
Розглянемо ці складові дещо конкретніше. За рахунок скорочення запасів на шляху руху товарно-матеріального потоку
досягається значний відсоток економічного ефекту. За даними
Європейської промислової асоціації наскрізний моніторинг
товарно-матеріального потоку забезпечує скорочення запасів у
межах 30-70%, а за даними промислової асоціації США – на
30-50%. Високий рівень оптимізації запасів полягає в тому, що:
• у загальній структурі логістики затрати на утримання запасів становлять більше 50%, включаючи затрати на управлінський
апарат, а також утрати від псування чи крадіння товарів;
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• більша частина обігового капіталу підприємств
здебільшого віднесена у запаси (від 10 до 50% всіх активів
підприємства);
• у виробництві витрати на утримання запасів становлять
до 25-30% від загального обсягу витрат.
Скорочення запасів під час використання логістики
забезпечують за рахунок високого ступеня узгодженості дій
учасників логістичних процесів, підвищення надійності
поставок, раціонального розподілу запасів тощо.
Наступна складова економічного ефекту, що виникає
внаслідок застосування логістики, утворюється за рахунок
скорочення часу проходження товарів по логістичному
ланцюгу. На сьогоднішній день у загальних затратах часу, який
відводиться на складування, виробничі операції і доставку,
затрати часу на саме виробництво становлять у середньому 25%.
Отже, понад 95% часу обігу відводять на логістичні операції.
Скорочення цієї складової дає змогу прискорити обіговість
капіталу і знизити собівартість продукції.
Економічний ефект, що появляється завдяки застосуванню
логістики, виникає також унаслідок зниження транспортних
витрат. Для цього оптимізують маршрути руху транспорту,
узгоджують графіки, скорочують недозавантаження транспорту
тощо.
Логістичний підхід, як уже зазначалося, передбачає високу
ступінь узгодженості учасників товароруху в галузі технічного
озброєння систем оброблення вантажів. Застосування типових
засобів механізації, тари, технологічних прийомів оброблення
вантажів дають змогу скоротити затрати ручної праці та
відповідних затрат на операції з вантажами.
Логістичний підхід створює також умови для поліпшення
багатьох інших показників функціонування системи товарноматеріальних потоків завдяки вдосконалення загальної орга45

нізації, підвищення взаємозв’язку окремих ланок, поліпшення
управління.
Зазвичай економічний ефект, який одержують унаслідок
використання логістики, перевершує суму ефектів, одержаних у
результаті перерахованих показників. Це пояснюється виникненням в інтегрованих логістичних системах нових властивостей, які не властиві ні одному з елементів окремо.
Управління матеріальними потоками підпорядковане
кінцевій меті логістичної діяльності, яку вважають досягнутою,
коли відповідний товар належної якості і потрібної кількості
доставлено споживачеві у потрібний час у певне місце з
мінімальними затратами.
Ці вимоги називають правилами “7R-S” (див. рис. 1.12).

Питання для перевірки знань

1. Які підсистеми виділяють у системі управління економічним об’єктом?
2. Які важливі факти вплинули на створення різноманітних
визначень поняття “логістика”?
3. На які види поділяють логістику?
4. Що є об’єктом вивчення логістики?
5. Які головні ознаки класифікації товарно-матеріальних
потоків?
6. Які товарно-матеріальні потоки розрізняють за кількісною
ознакою?
7. Які головні ознаки класифікації фінансових потоків?
8. Які головні концепції логістики?
9. Що входить до складу логістичних функцій?
10. Які економіко-математичні методи використовують для
логістичних задач?
11. Назвіть правила “7R-S”.
Питання на самостійне опрацювання

Рис. 1.12. Правила логістики “7R-S”
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1. У яких одиницях вимірюють насипні, навалочні, тарноштучні і наливні вантажі?
2. Як поєднується управління рухом продукції виробничотехнічного призначення й управління рухом товарів?
3. У чому полягає суть концепції загального управління
якістю?
4. Чим відрізняються логістичні функції від логістичних
операцій?
5. Для яких логістичних задач використовують методи
математичного програмування?
6. Яка різниця між описовими і і нормативними моделями,
використовуваних для розв’язування задач логістики?
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Розділ 2. ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА
2.1. Завдання та функції закупівельної логістики

Основний зміст закупівельної (або заготівельної) логістики
полягає у вирішенні завдань ефективного забезпечення підприємств сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими частинами, обладнанням, устаткуванням тощо. У
загальному вигляді завдання закупівельної логістики можна згрупувати так:
 дотримання обґрунтованих термінів закупівлі матеріальних цінностей, бо закупівля їх раніше визначеного терміну
лягає додатковим навантаженням на оборотні фонди підприємств, а запізнення у закупівлі може зірвати виконання виробничої програми або призвести до її зміни;
 забезпечення точної відповідності між кількістю поставок
і потребами у них;
 отримання вимог виробництва щодо якості сировини,
напівфабрикатів і комплектуючих виробів;
 дотримання вимог забезпечення якості й асортиментного складу продукції відповідно до асортиментного напрямку
торгівельного підприємства.
Основу економічної ефективності закупівельної логістики
становлять пошук і закупівля необхідних матеріальних цінностей
задовільної якості за мінімальні ціни. На цьому етапі вивчають і
добирають постачальників, укладають угоди, контролюють їх
виконання і вживають відповідні заходи для запобігання порушення умов постачання.
Комплексною функцією закупівельної (заготівельної) логістики є планування, організування та контроль за забезпеченням
виробничого процесу підприємства необхідними матеріальнотехнічними ресурсами. Щоб здійснити вигідну закупівлю товарів
згідно замовлення, потрібно враховувати вплив сукупності
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Рис. 2.1. Фактори, що впливають на процес закупівлі товарів

факторів, які визначають умови закупівлі матеріальних цінностей,
зокрема, необхідна якість та асортимент товарів, поставлених
надійними постачальниками у потрібний час замовленої кількості за вигідними цінами і з найменшими витратами (див. рис.
2.1).
До важливих функцій закупівельної логістики ще відносять
аналіз ціни товарів, які передбачається закупляти. Для цього
використовують різні методи розрахунків, наприклад, метод
калькуляції.
Для виконання перерахованих функцій у структурі будьякого виробничого підприємства зазвичай існує служба, діяльність якої пов’язана з формуванням наскрізних матеріальних
потоків. Практично межі діяльності визначаються умовами угоди
з постачальниками і функціями служби постачання в середині
підприємства.
Залежно від функціональних можливостей підприємства і
стану зовнішнього середовища формулюють критерії його
діяльності на підставі узгоджених з логістичною системою таких
цілей:
 одержання цільового прибутку;
 максимізація поточного прибутку;
 розширення частки підприємства на ринку;
 завоювання відповідного ринку товарів або його частки;
 “знімання вершків”;
 підвищення іміджу підприємства;
 забезпечення виживання підприємства;
 завоювання лідерства на основі рентабельності валових
витрат, обігу, якості товару, співвідношення “якість – ціна товару”.
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Успішність проведення закупок потребує наявності обширної інформації про ринки, де вони здійснюються, тобто виникає
потреба у регулярному збиранні й оцінюванні інформації про
ємність ринків з метою створення передумов для оптимізації
закупівель. Мета проведення досліджень ринку закупівлі сировини і матеріалів визначає одночасно і тип ринків, які мають
бути досліджені. Виділяють такі типи ринків:
 безпосередні ринки, що забезпечують поточну потребу у
сиро-вині й матеріалах;
 опосередковані ринки, які використовуються постачальниками;
 ринки замінювачів, через які повністю або частково
покривається потреба у замінних продуктах;
 нові ринки, які можуть появитися внаслідок міжнародної
кооперації, нових джерел сировини тощо.
На необхідність дослідження ринку закупівель сировини,
матеріалів, комплектуючих виробів можуть впливати як внутрішньофірмові чинники, так і чинники зовнішнього середовища.
Перелік деяких чинників приведено на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Чинники, що впливають на необхідність дослідження
ринку закупівель
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Унаслідок дослідження одержують інформацію про попит,
пропозицію і товарне наповнення ринку. Вивчення ринку з
метою закупівлі сировини, матеріалів і комплектуючих виробів
здебільшого відбувається паралельно із впровадженням у
виробництво нової продукції. Їх кількість, дата початку постачання і тривалість періоду їх надходження залежить від виробничих програм підприємств, які в свою чергу визначаються
результатами вивчення ринків збуту.
2.2. Вибір рішення про закупівлю
товарно-матеріальних цінностей

Для забезпечення виробничого процесу весь час виникає
потреба у сировині, матеріалах, заготовках, напівфабрикатах,
комплектуючих вузлах і деталях. Закономірно, що тоді для
підприємства стає актуальним вибір одного з двох альтернативних рішень – робити комплектуючі вироби самому чи
купляти в інших виробників.
В англомовній літературі така задача відома під назвою
Make-or-Buy Problem (задача “зробити чи купити”), або
скорочено – задача МОВ. Розв’язок цієї задачі залежить від
численних зовнішніх факторів, а також від умов, які склалися на
самому підприємстві.
У більш широкому сенсі розв’язування задачі МОВ полягає
в обґрунтуванні вирішення питання про ступінь використання
на підприємстві власних засобів виробництва. Рішення
приймають як щодо використання власних засобів праці
(обладнання, устаткування, транспорту, техніки, складів тощо),
так і щодо використання власних предметів праці, тобто
виготовлених своїми силами заготовок, напівфабрикатів,
комплектуючих виробів.
Крім зазначеної схеми забезпечення виробництва необхідними складовими, може бути використаний альтернативний
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варіант. Наприклад, можна найняти транспорт, здійснити лізинг
обладнання, орендувати склади, а також закупляти напівфабрикати і комплектуючі вироби.
Самостійне виробництво комплектуючих частин має свої
переваги і недоліки.
З одного боку, таке виробництво знижує залежність
підприємства від коливань кон’юнктури ринку. Підприємство
може стабільно функціонувати, не зважаючи на різні негаразди,
які складаються на ринку закупівель (природно, у певних межах).
Крім того, забезпечуючи повний цикл виготовлення виробу,
можна модифікувати асортименти виробу й удосконалювати їх
на всіх етапах виготовлення.
З другого боку, високу якість і низьку собівартість комплектуючих частин виробу швидше за все може забезпечити виробник, який спеціалізується на їх виробництві. Тому, відмовляючись
від власного виробництва і приймаючи рішення про закупівлю
комплектуючих частин у спеціалізованого постачальника,
підприємство отримує можливість підняти якість і знизити
собівартість, особливо на перших порах випуску продукції.
Водночас підприємство, яке закупляє комплектуючі частини
у спеціалізованого постачальника, попадає у залежність від
оточуючого економічного середовища. Ризик утрат, обумовлений
ростом залежності, буде тим нижчий, чим вища надійність
поставок і чим розвинутіші в економіці логістичні зв’язки. Таким
чином, чим вища ступінь розвитку логістики в суспільстві, тим
“спокійніше” підприємство відмовляється від власного
виробництва комплектуючих частин і перекладає цю проблему
на спеціалізованого виробника.
Незалежно від ситуації у зовнішньому середовищі, всередині
кожного підприємства можуть діяти фактори, які обумовлюють
відмову від власного виробництва. Рішення про невикористання
виробничих засобів для виготовлення комплектуючих частин
для виробів власного виробництва приймають у випадку, коли:
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 загальна потреба у комплектуючих виробах невелика;
 відсутні для виробництва комплектуючих частин

потужності;
 відсутні кадри необхідної кваліфікації.
Рішення проти закупівель і на користь власного виробництва приймають тоді, коли:
 потреба у комплектуючих виробах стабільна і досить
велика;
 комплектуючі вироби можна виготовити на наявних
виробничих потужностях.
2.3. Вимоги до вибору постачальників

У практиці країн з розвинутою ринковою економікою
притримуються чіткого правила: в основі успішної підготовки і
виробництва продукції мають існувати добрі й стабільні відносини між підприємцем, з одного боку, і кредиторами та постачальниками, з іншого. Особливу увагу потрібно звертати на
відносини з кредиторами, оскільки їх довір’я і готовність надати
допомогу дуже важливі. Відносно постачальників рекомендують
дотримуватися декількох основних принципів [24]:
 відноситися до постачальників так, як до клієнтів фірми;
 не забувати на ділі демонструвати спільність інтересів;
 знайомити постачальників із своїми завданнями;
 бути в курсі ділових операцій постачальників;
 виявляти готовність надання допомоги у випадку виникнення проблем у постачальників;
 притримуватися взятих зобов’язань;
 враховувати у діловій практиці інтереси постачальників;
 підтримувати стабільні контакти в діловій сфері.
Важливою функцією служб постачання різних фірм (підприємств) є вибір постачальників. На нинішній день такий вибір
здебільшого здійснюється за допомогою таких методів:
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1. Аналіз можливих варіантів і пропозицій щодо вибору
постачальника здійснює агент фірми (підприємства), який
відповідає за проведення закупівель певного виду сировини,
матеріалів, напівфабрикатів чи комплектуючих виробів. Він
вибирає постачальника, виходячи переважно з умови найнижчої закупівельної ціни, робить відповідні замовлення і відстежує
його виконання, попутно усуваючи непередбачувані труднощі.
2. Можливі варіанти і пропозиції вибору постачальника
вирішуються на підставі рішення колегіального обговорення
відповідних служб підприємства, наприклад, відділу закупівель
спільно з відповідними виробничими службами. Такий метод
здебільшого застосовується на великих підприємствах під час
виробництва конструктивно і технологічно складної продукції.
3. Вибір постачальника вирішують за допомогою звертання
до посередницьких фірм. Подібна ситуація складається, коли на
підприємстві внаслідок диверсифікації виробництва і впровадження інновацій виникає потреба у нових видах сировини і
комплектуючих виробах. Тоді служба заготівель або торговий
агент підприємства звертаються у спеціальну фірму, яка виконує
посередницькі функції і здебільшого має обширну інформацію
про можливості потенційних постачальників. Посередницька
фірма може за попередньо обумовлену плату знаходити можливих постачальників або споживачів готової продукції, надаючи
консультації з фінансових та юридичних питань. В інших випадках посередницька фірма, одержуючи повноваження від
компанії-клієнта, бере на себе організаційну і фінансову частину
угоди за обумовлений відсоток прибутку чи за інший вид оплати.
Тоді вони стежать за обсягом і якістю поставок, турбуються про
своєчасність доставки товарів, можуть надавати послуги із
складування, комплектування, сортування та інших допоміжних
операцій.
На сьогоднішній день існує два головних критерії вибору
постачальника [24]:
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 вартість придбання продукції або послуг;
 якість обслуговування.

У вартість придбання продукції або послуг входить не
тільки їхня ціна, але й зміна іміджу фірми, торгова марка фірми,
соціальна значимість сфери діяльності фірми, перспективи росту
і розвитку фірми тощо, що загалом не має грошового виразу.
Коли ведуть мову про якість обслуговування, мають на увазі
не лише якість обслуговування, але і його надійність. Під
надійністю розуміють гарантованість обслуговування споживача
потрібними йому ресурсами протягом заданого проміжку часу
незалежно від порушень (недопоставок, порушення термінів
постачання тощо), які можуть виникнути. Надійність оцінюють
через імовірність відсутності відмов у задоволенні заявки
споживача.
Крім основних критеріїв вибору постачальника, існують й
інші критерії, наприклад:
 віддаленість постачальника від споживача;
 терміни виконання поточних та екстрених замовлень;
 наявність у постачальника резервних потужностей;
 організація управління якістю продукції в постачальника;
 психологічний клімат у трудовому колективі постачальника;
 ризик страйків у постачальника;
 здатність постачальника забезпечити постачання
запасних частин протягом всього терміну служби поставленого
обладнання.
Щоб застосовувати перераховані критерії на практиці,
потрібно мати відповідну інформацію, для одержання якої
використовують різні джерела, наприклад:
 власні дослідження;
 різні фінансові інституції;
 місцеві джерела (компетентні юридичні й фізичні особи);
 конкуренти потенційного постачальника;
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 торгівельні асоціації;
 інформаційні агентства;
 державні джерела (податкова, реєстраційна і ліцензійна і

статистична служби).
Вибираючи джерела інформації, необхідно мати на увазі,
що:
 не варто обмежуватися одним джерелом інформації,
незалежно від глибини та обсягу поданої інформації;
 хоч би одне джерело інформації має бути незалежним,
тобто не має бути зацікавленим у можливих наслідках використання поданої інформації.
Процедуру одержання та оцінювання пропозицій від
потенційних постачальників організовують по різному. Найпоширенішою формою є:
 конкурсні торги (тендери);
 письмові переговори між постачальником і споживачем.
Тендери проводять тоді, коли передбачається закупляти
сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби на
велику суму або планується налагодити довгострокові зв’язки
між постачальниками і споживачами.
Організація тендерів – складна і багатопланова робота. Ця
форма пошуку потенційних постачальників і налагодження
ефективних взаємовідносин між постачальниками та споживачами найширше використовується у розвинутих індустріальних країнах. Проведення тендерів складається з певних
етапів, які зображено на рис. 2.3.
Тендерна документація здебільшого має великий обсяг і
виконує ряд важливих функцій, наприклад:
інструктує учасників тендеру про процедуру торгів;
 містить інформацію про товари (послуги), які передбачається закупляти;
 відображає критерії для оцінювання пропозицій;
 визначає умови майбутнього контракту.
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Рис.2.3. Етапи проведення тендеру

Оцінювання тендерних пропозицій відбувається в строгій
послідовності та відповідності з критеріями, які приведені в
тендерній документації. Основні правила процедури оцінювання такі:
 попереднє призначення членів тендерного комітету, що
проводить оцінювання пропозицій;
 розгляд лише тих пропозицій, які відповідають вимогам,
викладених у тендерній документації;
 безумовне слідування оголошеним у тендерній документації процедурам оцінювання;
 відсутність будь-яких переговорів з учасниками тендеру.
Після закінчення торгів тендерний комітет складає звіт про
оцінювання тендерних пропозицій, в яких має бути відображено,
як оцінювали тендерні пропозиції, обґрунтовані причини
відхилення певних пропозицій і зроблено рекомендації щодо
присудження контракту. Переможцем конкурсних торгів визнають учасника, який подав найвигіднішу тендерну пропозицію,
що відповідає кваліфікаційним вимогам.
57

Іншим варіантом процедури одержання пропозиції від
потенціального постачальника можуть бути письмові переговори
між постачальником і споживачем. Під час письмових переговорів споживач одержує офіційну пропозицію на постачання
товарів від потенційного постачальника.
Перемовини між постачальником і споживачем можуть
бути організовані двома способами:
1. Ініціатива проведення перемовин виходить від продавця
товарів. Він розсилає потенційним покупцям своєї продукції
пропозиції (або оферти – від лат. offertus). Ці документи подібні
до тих, які отримують від постачальників під час проведення
тендеру. На відміну від конкурсних торгів, де форми пропозицій
строго визначені, оферти у випадку письмових перемовин
можуть мати різну форму і зміст. Зазвичай вони містять такі
реквізити:
 назва товару;
 ціна й якість товару;
 кількість товарів;
 термін безвідмовної служби (гарантійний термін) товару;
 умови і термін постачання товару;
 умови оплати;
 характеристика тари й упаковки;
 порядок передачі товару.
Оферти можуть бути твердими або вільними.
Тверда оферта спрямовується лише одному покупцю. У
ній вказують термін, протягом якого продавець не може змінити
свої умови. Якщо протягом цього терміну відповідь не була
одержана, то вважається, що покупець відмовився від поставки
товарів. Якщо покупець приймає пропозицію, то в межах
терміну дії оферти він скеровує продавцю підтвердження про
прийняття пропозиції. Одночасно з підтвердженням продавцю
можуть бути запропоновані контрумови покупця. Якщо протягом терміну дії пропозиції контрагентам не вдається прийти до
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угоди, то перемовини можуть продовжуватися без врахування
зобов’язань продавця, взятих ним за твердою офертою. Зазначимо, що тверді оферти здебільшого висилають традиційним
партнерам.
Вільна оферта не містить ніяких зобов’язань продавця
відносно споживача. Її можуть висилати великій кількості потенційних споживачів і в ній можуть міститися крім зазначених
вище реквізитів ще й деякі рекламно-інформаційні матеріали.
2. Ініціатива проведення перемовин надходить від покупця
(споживача). Він розсилає потенційним постачальникам
комерційні листи або запити, переслідуючи мету одержання
пропозиції (оферти). У листах чи запитах вказують всі потрібні
реквізити, крім ціни, яку зазначають у пропозиції, що надходить
у відповідь. Якщо потенційний покупець звертається до своїх
постійних контрагентів, то замість запиту він може послати
замовлення.
Оцінювання пропозицій. які надходять до потенційних
споживачів, можуть відбуватися за строгим регламентом, як у
випадку конкурсних торгів, або як вільна процедура. Зазвичай
критерієм є висока якість у поєднанні з мінімальною ціною.
2.4. Методика планування закупівель

Одним з найважливіших складових елементів управлінської
діяльності на будь-якому підприємстві є планування потреб
матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих частин виробів.
Необхідність планування викликана тим, що основні затримки
у виробництві продукції пов’язані, передусім, із запізненням
доставки обладнання, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих. Унаслідок невчасної їх доставки знижується ефективність виробництва (через недовироблення продукції), а на
складах виникає надлишок інших матеріалів та комплектуючих,
що надійшли раніше наміченого терміну, або невитребовані
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виробництвом через нестачу інших компонент. Крім того, через
порушення балансу доставки комплектуючих виникають різні
складнощі з їх обліком у процесі виробництва і супроводу
продукції.
У процесі закупівлі матеріальних цінностей вирішують такі
завдання:
 на підставі аналізу виробничої програми випуску продукції і розрахунку входження матеріалів, напівфабрикатів і
комплектуючих частин у виріб визначають потребу в матеріальних цінностях;
 визначають метод закупівлі матеріальних цінностей;
 узгоджують ціни закупівлі матеріальних цінностей згідно
укладених угод;
 встановлюють моніторинг за кількістю й якістю матеріальних цінностей і термінами їх постачання;
 організовують розміщення матеріальних цінностей на
складах чи на виробничих дільницях.
Під час планування закупівель матеріальних цінностей
визначають:
 потрібні матеріальні цінності;
їх кількість, яка знадобиться для виробництва продукту;
 у який час виникне потреба у матеріальних цінностях;
 можливості постачальників, в яких можна придбати
матеріальні цінності;
 площі складських приміщень підприємства, які необхідні
для розміщення матеріальних цінностей;
 кошти, які потрібно затратити на закупівлю матеріальних
цінностей;
 можливості організації виробництва окремих складових
частин виробу на підприємстві.
Ефективне планування матеріальних потреб для забезпечення максимально безперебійного постачання виробництва з
мінімальною наявністю складських запасів на сьогоднішній день
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неможливе без використання економіко-математичного моделювання, сучасних інформаційних технологій і комп’ютерної
техніки. З використанням зазначених засобів були розроблені
різні методики [33].
Методика MRP (MRP-I). Перші думки про можливість
використовування засобів обчислювальної техніки (ЗОТ) для
планування діяльності підприємств (у тому числі, планування
виробничих процесів) виникли ще на початку 60-х рр. минулого
століття. З метою вирішення за допомогою ЗОТ зазначених
проблем і було розроблено методологію планування потреб у
матеріалах MRP (material requirements planning). Суть концепції MRP
полягає в тому, щоб мінімізувати витрати, пов’язані зі складськими запасами і на різних ділянках у виробництві. В основі
цієї концепції лежить поняття специфікації виробу (bill material),
яке показує залежність попиту на сировину, напівфабрикати та
інше від плану випуску готової продукції (з урахуванням часу).
На основі плану випуску продукції, специфікації виробу й обліку
особливостей технологічного ланцюжка і здійснюється розрахунок потреб виробництва у матеріалах, напівфабрикатах і комплектуючих (обов’язково прив’язаний до конкретних термінів).
Концепція MRP лягла в основу побудови так званих MRPсистем. Головним завданням MRP-систем є забезпечення
наявності на складі необхідної кількості потрібних матеріалів/
комплектуючих у будь-який момент часу в рамках терміну
планування. Програмні системи, реалізовані на базі MRPметодології, дали змогу оптимально регулювати доставку
комплектуючих для виробництва продукції, контролювати
складські запаси і саму технологію виробництва. Крім того,
використовування MRP-систем дало можливість зменшити
обсяг постійних складських запасів.
У системі MRP основним завданням є відстеження, щоб
кожний елемент, кожну комплектуючу деталь доставляли на
виробництво у потрібний час й у потрібній кількості. Для цього
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формують послідовність виробничих операцій, яка дає змогу
співвідносити своєчасне виготовлення продукції із закладеним
планом випуску. На основі введених даних MPS (“MPS”:
відомість матеріалів, склад виробу, стан запасів) система MRP
виконує такі основні операції:
 визначається кількість кінцевих виробів для кожного
періоду часу планування;
 до складу кінцевих виробів додаються запасні частини,
не внесені до MPS;
 для MPS і запасних частин визначають загальну потребу
в матеріальних ресурсах відповідно до відомості матеріалів і
складу виробу з розподілом за періодами часу планування;
 загальну потребу матеріалів корегують відповідно до стану
запасів для кожного періоду планування;
 здійснюється формування замовлень на поповнення
запасів відповідно до необхідного часу випередження.
За допомогою системи MRP формують план-графік
постачання матеріальними ресурсами виробництва (потреба
кожної облікової одиниці матеріалів і комплектуючих для кожного
періоду часу). Для реалізації план-графіка постачання система
створює графік замовлень, прив’язаного до періодів часу. Він
використовується для розміщення замовлень постачальникам
матеріалів і комплектуючих або для планування самостійного
виготовлення з можливістю внесення корегувань у процесі
виробництва.
Спочатку за допомогою MRP-систем на основі затвердженої виробничої програми підприємства просто формувався
план замовлень на певний період. Це не цілком задовольняло
зростаючі потреби підприємств. Тому з метою підвищення
ефективності планування в кінці 70-х рр. у MRP-системах було
реалізовано ідею відтворення замкнутого циклу (Closed Loop
Material Requirment Planning), що має на увазі складання
виробничої програми та її контроль на рівні цехів і дільниць. До
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базових функцій планування виробничих потужностей і
планування потреб у матеріальних цінностях було додано
додаткові функції (наприклад, контроль відповідності кількості
проведеної продукції кількості використаних у процесі збірки
комплектуючих, складання регулярних звітів про затримки
замовлень, про обсяги і динаміку продажів продукції, про
постачальників тощо). Створені у процесі роботи модифікованої
MRP-системи звіти аналізувалися і враховувалися на подальших
етапах планування, змінюючи (у разі потреби) програму
виробництва і план замовлень (забезпечуючи, тим самим,
гнучкість планування відносно до таких зовнішніх чинників, як
рівень попиту, поточний стан справ у постачальників комплектуючих тощо).
Системи MRP орієнтовані на компанії з серійним виробництвом, де головне – точне і своєчасне забезпечення виробництва і процесу, а також на невеликі підприємства, де функції
управління обмежуються обліком (бухгалтерським, складським,
оперативним), управлінням запасами на складах і управлінням
кадрами.
MRP – це виробнича система, яку в основному використовують на виробничих підприємствах дискретного типу, тому
її рідко застосовують для таких галузей як сфера обслуговування,
нафтоперероблення, роздрібна торгівля, транспорт тощо.
Методика MRP-ІI. Варто зазначити, що методика MRP має
суттєвий недолік. Під час розрахунку потреби в матеріалах не
враховують виробничі потужності, їх завантаження, вартість
робочої сили тощо. Тому в 80-х рр. MRP-систему із замкнутим
циклом було трансформовано в систему планування виробничих ресурсів (manufactory resource planning), яка отримала назву
MRP-ІI (внаслідок ідентичності абревіатур). Стандарт MRP-ІI
розроблено в США і підтримується Американським товариством з управління виробництвом і запасами – American Production and Inventory Control Society (APICS). Відповідно до “MRP-II
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Standard System”, у MRP-II-системі має бути реалізовано такі 16
груп функцій (для того, щоб програмне забезпечення управління
підприємством було віднесене до класу MRP-II, воно має виконувати певний обсяг цих основних функцій):
 Sales and Operation Planning – планування продажів і
виробництва;
 Demand Management – управління попитом;
 Master Production Scheduling – складання плану виробництва;
 Material Requirement Planning – планування потреб у сировині, матеріалах, напівфабрикатах і комплектуючи частинах;
 Bill Materials – специфікації продукції;
 Inventory Transaction Subsystem – підсистема планування
складських потужностей;
 Scheduled Receipts Subsystem – управління відвантаженням готової продукції;
 Shop Flow Control – управління виробництвом на цеховому рівні;
 Сараcity Requirement Planning – планування виробничих
потужностей;
 Input/output control – контроль входу/виходу;
 Purchasing – матеріально-технічне постачання;
 Distribution Resource Planning – планування запасів збутової
мережі;
 Financial Planning – фінансове планування;
 Tooling Planning and Control – планування й управління
інструментальними засобами;
 Simulation – моделювання;
 Performance Measurement – оцінювання результатів
діяльності.
Системи MRP-II призначені для ефективного планування
всіх ресурсів підприємства, до яких крім товарно-матеріальних
належать інформаційні фінансові й кадрові). Основна суть MRPII64

концепції полягає в тому, що прогнозування, планування і
контроль виробництва здійснюється по всьому життєвому циклу
продукції, починаючи від закупівлі сировини і завершуючи
відвантаженням продукції споживачу.
У системі MRP-II інтегровано велику кількість модулів,
результати роботи яких аналізуються системою загалом, що і
забезпечує її гнучкість відносно різних зовнішніх чинників
(наприклад, поточного попиту на продукцію тощо). У результаті
застосування системи MRP-II має бути реалізовано:
 оперативне отримання інформації про поточні результати
діяльності підприємства як загалом, так і з повною деталізацією
окремих замовлень, видів ресурсів, виконання планів;
 довгострокове, оперативне і детальне планування діяльності підприємства з можливістю корегування планових даних
на основі оперативної інформації;
 оптимізація виробничих і матеріальних потоків із значним
скороченням невиробничих витрат і реальним скороченням
матеріальних ресурсів на складах;
 віддзеркалення фінансової діяльності підприємства
загалом.
MRP-II орієнтована на малі і середні виробничі підприємства – підприємства “одиничного позаказного” виробництва,
“масового виробництва” або “серійного виробництва” складної
продукції.
Методика ERP. ERP-системи (ERP – Enterprise Resources
Planning: планування ресурсів промислового підприємства)
з’явилися в результаті еволюції систем MRP-II. Робота систем
MRP-II полягала у плануванні матеріальних, фінансових ресурсів, потужності підприємства, що необхідні для виробництва. З
часом виникли нові функціональні можливості, об’єднання яких
до єдиної системи принесло б підприємству більше ефективності
в плануванні й управлінні бізнесом. Ці ідеї було реалізовано в
ERP-системах.
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На думку галузевих аналітиків, основні відмінності ERPсистем від систем MRP-II такі:
 підтримка різних типів виробництв (складального,
оброблювального тощо) і видів діяльності підприємств та
організацій (наприклад, ERP-системи можуть бути встановлені
не лише на промислових підприємствах, а й в організаціях сфери
послуг – банках, страхових і торгових компаніях тощо);
 підтримка планування ресурсів для різних напрямків
діяльності підприємства (а не лише виробництва продукції);
 ERP-системи орієнтовані на управління “віртуальним
підприємством” (що відображає взаємодію виробництва,
постачальників, партнерів і споживачів) у рамках інтегрованого
інформаційного середовища (ІІС). “Віртуальне підприємство”
може бути автономно працюючим підприємством, корпорацією,
географічно розподіленим підприємством, тимчасове об’єднання підприємств, що працюють над спільними проектами
тощо;
 у ERP-системах більше уваги зосереджено на фінансових
підсистемах;
 додані механізми управління транснаціональними
корпораціями, включаючи підтримку декількох часових поясів,
мов, валют, систем бухгалтерського обліку і звітності;
 підвищені вимоги до інфраструктури (Інтернет/інтранет),
масштабованості (до декількох тисяч користувачів), гнучкості,
надійності і продуктивності програмного забезпечення та різних
платформ;
 підвищені вимоги до інтегрованості ERP-систем з
програмами, що вже використовуються підприємством (CAD/
CAM/CAE/PDM-системами, АСУТП, системами управління
документообігом, білінговими системами тощо), а також із
новими програмами (наприклад, електронного бізнесу). Водночас саме на базі ERP-системи здійснюється інтеграція всіх
програм, що використовуються на підприємстві;
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 більше уваги приділено програмним засобам підтримки
прийняття рішень і засобам інтегрування з базами і сховищами
даних (що іноді включаються до ERP-системи у вигляді нового
модуля);
 у ряді ERP-систем розроблено розвинуті засоби налаштування (конфігурування), інтеграції з іншими програмами й
адаптації (у тому числі, використовувані динамічно у процесі
експлуатації систем).
Сучасні ERP-системи – набір інтегрованих програм, які
комплексно, в єдиному інформаційному просторі, підтримують
усі основні аспекти управлінської діяльності підприємств –
планування ресурсів (фінансових, кадрових, матеріальних) для
виробництва товарів (послуг), оперативне управління
виконанням планів (включаючи постачання, збут, ведення
договорів), усі види обліку, аналіз результатів господарської
діяльності.
В основі ERP-систем лежить принцип створення єдиного
сховища (репозитарію) даних, що містить усю корпоративну
бізнес-інформацію: фінансову інформацію; виробничі дані; дані
про персонал тощо. Наявність такого корпоративного репозитарію усуває необхідність у передачі даних від однієї системи до
іншої (наприклад, від виробничої системи до фінансової тощо),
а також забезпечує одночасну доступність до інформації будьякої кількості співпрацівників підприємства, що володіють
відповідними повноваженнями (низка зарубіжних аналітиків
навіть вважає, що метою ERP-систем є не стільки поліпшення
виробничої діяльності підприємства, скільки зменшення витрат
і зусиль на підтримку його внутрішніх інформаційних потоків).
Існує чимало визначень ERP-систем. Одним з них (що
найчастіше трапляється останнім часом) є такий: ERP-система
– це набір інтегрованих програм, що дають змогу створити
інтегроване інформаційне середовище (ІІС) для автоматизації
планування, обліку, контролю й аналізу всіх основних бізнес67

операцій підприємства. Прийнято вважати, що до складу ІІС
підприємства мають входити: ERP-система; програмне забезпечення (ПЗ) управління електронним документообігом; ПЗ
інформаційної підтримки предметних ділянок; комунікаційне ПЗ;
колаборативне ПЗ (засоби організації колективної роботи
працівників); ПЗ оперативного аналізу інформації і підтримки
прийняття рішень; ПЗ управління проектами; вбудовані
інструментальні засоби та інші продукти (наприклад, CAD/CAM/
CAE/PDM-системи, ПЗ управління персоналом тощо). Основою
ІІС підприємства є саме ERP-системи.
ERP-системи призначені для управління всією фінансовою
і господарською діяльністю підприємства. Їх використовують для
оперативного надання керівному складу підприємства інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, а також
для створення інфраструктури автоматизованого обміну даними
підприємства з постачальниками і споживачами. У ERP-системах реалізовано такі основні функціональні блоки:
 планування продажів і виробництва. Результатом дії
блоку є розроблення плану виробництва основних видів
продукції;
 управління попитом. Цей блок призначено для прогнозу
майбутнього попиту на продукцію, визначення обсягу замовлень, які можна запропонувати клієнту в конкретний момент
часу, визначення попиту дистриб’юторів, попиту в рамках
підприємства тощо;
 укрупнене планування потужностей. Використовується
для конкретизації планів виробництва і визначення ступеня їх
здійснення;
 основний план виробництва (план-графік випуску
продукції). Визначається продукція в кінцевих одиницях
(виробах) з термінами виготовлення і кількістю;
 планування потреб у матеріалах. Визначаються види
матеріальних ресурсів (збірних вузлів, готових агрегатів,
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покупних виробів, сировини, напівфабрикатів тощо) і конкретні
терміни їх доставки для виконання плану;
 специфікація виробів. Визначається склад кінцевого
виробу, матеріальні ресурси, які необхідні для його виготовлення,
тощо. Фактично специфікація є зв’язною ланкою між основним
планом виробництва і планом потреб у матеріальних цінностях;
 планування потреб у потужностях. На цьому етапі планування детальніше, ніж на попередніх рівнях, визначаються
виробничі потужності;
 маршрутизація/робочі центри. За допомогою цього блоку
конкретизуються як виробничі потужності різного рівня, так і
маршрути, відповідно до яких випускаються вироби;
 перевірка і корегування цехових планів за потужностями;
 управління закупівлями, запасами, продажами;
 управління фінансами (ведення Головної книги, розрахунки з дебіторами і кредиторами, облік основних засобів, управління наявними засобами, планування фінансової діяльності
тощо);
 управління витратами (облік усіх витрат підприємства і
калькуляція собівартості готової продукції або послуг);
 управління проектами/програмами.
ERP-системи призначені значною мірою для великих
підприємств. Суттєвою межею стандарту ERP є можливість
глобального (інтернаціонального) управління виробництвом,
товарно-матеріальними цінностями і послугами підприємства.
У ERP додаються механізми управління транснаціональними
корпораціями, включаючи підтримку декількох часових поясів,
мов, валют, систем бухгалтерського обліку і звітності. Це
особливо важливо для великих міжнародних корпорацій, в яких
окремі компанії і підрозділи тісно взаємодіють між собою,
перебуваючи у різних країнах і регіонах.
Зазначимо, що в кінці 90-х рр. минулого століття було
розроблено також концепцію CSRP (Customer Synchronized
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Resource Planning), яка охоплює взаємодію підприємства з
клієнтами: оформлення наряд-замовлення, технічне завдання,
підтримку клієнтів тощо. Якщо стандарти MRP/MRP-II/ERP
орієнтовані лише на внутрішню організацію підприємства, то
до концепції CSRP включено повний цикл життєвого циклу
виробу: від його проектування з урахуванням вимог замовника
до гарантійного і сервісного обслуговування після продажу.
Існують оцінки аналітиків, що впровадження MRP/ MRP-II/ERPсистем приводить до: скорочення складських запасів підприємства на 8–35%, зростання продуктивності праці на 8–27%,
збільшення кількості своєчасно виконаних замовлень на 7–20%.
2.5. Методи закупівель товарно-матеріальних
цінностей

У процесі закупівлі (заготівлі) матеріальних цінностей
використовують методи, які зображені на рис. 2.4 [10, 24].
Розглянемо дещо детальніше зазначені методи закупівлі
матеріальних цінностей.
Закупівля матеріальних цінностей однією партією
(гуртова закупівля). За цим методом передбачається одноразове постачання матеріальних цінностей великою партією
(гуртова закупівля). До складу партії можуть входити різні товари,
але здебільшого кожний тип товару нараховує десятки одиниць.
Переваги цього методу такі:
 спрощене оформлення документації;
 раціональне використання транспортних засобів;
 значні торгові скидки;
 гарантія постачання всією партією.
Недоліки полягають в тому, що:
 уповільнюється обіговість капіталу;
 зростає потреба у складських приміщеннях;
 збільшуються затрати на амортизацію товарних запасів.
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Регулярні закупівлі дрібними партіями. За цим методом
передбачається, що покупець замовляє ту кількість матеріальних
цінностей, які йому будуть поставляти дрібними партіями
протягом певного періоду часу.
До переваг цього методу належить:
 прискорення обіговості капіталу, бо оплата за матеріальні
цінності відбувається в міру надходження окремих партій;
 економія площі складських приміщень;
 зменшення затрат на оформлення документації, оскільки
оформляється лише замовлення на всю поставку.
Недоліки полягають в тому, що:
 збільшується ймовірність завезення надлишкової кількості
товарів;
 зростають транспортні затрати;
 виникає необхідність оплати за весь товар, обумовленого
в замовленні.
Щоденні (щомісячні) закупівлі за котирувальними
відомостями. Зазначений метод використовують у випадку,
коли закупляють дешеві товари. що швидко споживаються.
Котирувальні відомості складають щоденно (щомісячно). Ці
відомості зазвичай містять такі реквізити:
• повний перелік товарів;
• кількість наявних товарів на складі;
• потрібна кількість товарів.
Як переваги цього методу можна виділити:
 прискорення обіговості капіталу;
 зниження затрат на складування і збереження;
 своєчасність поставок.
Закупівля в міру потреби. Цей метод подібний до методу
регулярних закупівель дрібними партіями, але має певні
особливості, зокрема:
• кількість товарів, що підлягають постачанню, не встановлюють, а визначають наближено;
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• постачальники перед виконанням кожного замовлення
зв’язуються з покупцями;
• оплачують лише доставлений за призначенням товар;
• після завершення терміну контракту замовник не зобов’язаний приймати й оплачувати товари, які ще мають бути
доставлені.
До переваг цього методу можна віднести:
 відсутність строгих зобов’язань щодо закупівлі певної
кількості товарів;
 прискорення обіговості капіталу;
 зменшення затрат на оформлення документації.
Закупівля з невідкладною віддачею. Цей метод використовують під час закупівлі нечасто вживаної продукції, коли
неможливо отримати її у разі необхідності. Замовлення товарів
відбувається тоді, коли в них виникає потреба. Після замовлення
у разі наявності товар невідкладно вивозять зі складів постачальників. Недоліки цього методу полягають в тому, що збільшуються
витрати, пов’язані з необхідністю детального оформлення доку-

Рис. 2.4. Головні методи закупівлі (заготівлі)
матеріальних цінностей
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ментації для кожного замовлення, особливо, коли дрібні обсяги
замовлень і численність постачальників.
Вибір методу закупівель залежить від багатьох факторів,
наприклад, складності виготовленого продукту, складу комплектуючих виробів і матеріалів, наявності складських приміщень
тощо. У кожного методу, як зазначалося вище, є свої переваги
та недоліки. Їх необхідно враховувати, щоб зберегти час і знизити
загальні витрати.
2.6. Матеріально-технічне
забезпечення підприємств

Служба матеріально-технічного забезпечення промислових
галузей має різну організаційну структуру, що обумовлено різним
характером їх виробничої діяльності, рівнем спеціалізації і
концентрації, різним ступенем кооперування, обсягом випуску
продукції, типом виробництва (поточним, серійним, дрібносерійним, індивідуальним), особливостями управління виробництвом. Тому навіть в одній галузі може не бути підприємств з
абсолютно однаковими назвами і функціями підрозділів служби
матеріально-технічного забезпечення та однаковою кількістю
працюючих.
У невеликих підприємствах функції матеріально-технічного
забезпечення виконують окремі працівники або групи в складі
виробничого відділу підприємства.
У середніх і великих підприємствах ці функції виконують
служби у вигляді відділів чи управлінь матеріально-технічного
забезпечення.
Вибір організаційної структури залежить від розміру, завдань
підприємства й обсягу робіт із забезпечення виробництва
матеріалів.
У випадку централізованої форми організації всі ці функції
(управління, планування, оперативної роботи із завезення,
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Рис 2.5. Типова схема організації служби матеріально-технічного
забезпечення промислового підприємства (І варіант)

збереження матеріальних ресурсів та доставки на робочі місця)
виконують спеціалізовані підрозділи, які безпосередньо підпорядковані керівнику відповідної служби. Така структура доцільна
на невеликих та середніх підприємствах.
Децентралізована форма організаційної структури матеріально-технічного забезпечення може створюватися за двома
різновидами.
Перший різновид характерний тим, що складське господарство безпосередньо не підпорядковане керівництву матеріально-технічного забезпечення (див. рис. 2.5).
У типовий склад служби матеріально-технічного забезпечення зазвичай входять: служба матеріально-технічного забезпечення, служба комплектації і зовнішньої кооперації, виробничі
підрозділи служби забезпечення. Основною ланкою служби
матеріально-технічного забезпечення є відділ, який може мати
дві форми побудови: централізовану і децентралізовану.
Визначення потреби в матеріально-технічних і енергетичних ресурсах проводиться як у натуральному так і у вартісному
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Рис. 2.6. Зв’язок плану матеріально-технічного забезпечення
з іншими розділами плану підприємства

виразі з метою узгодження цього розділу плану з планами
витрат, фінансовим планом. (див. рис. 2.6).
Другий різновид децентралізованої структури матеріальнотехнічного забезпечення (див. рис. 2.7) передбачає відокрем75

функції яких перетинаються з його функціями. Його основним
завданням є забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами в необхідній кількості, якості, асортименті в
потрібний час.
Питання для перевірки знань

Рис 2.7. Типова схема організації служби матеріально-технічного
забезпечення промислового підприємства (ІІ варіант)

лення складського господарства підприємства в самостійні
відділи складського господарства (цехи) або підрозділи транспортно-складських цехів. На великих підприємствах поряд із
службою матеріально-технічного забезпечення доцільно організовувати також відділ зовнішньої кооперації і комплектації, які б
безпосередньо займалися питаннями забезпеченням підприємства комплектуючими матеріалами, організацією зовнішньовиробничих поставок.
Службу матеріально-технічного забезпечення не можна
розглядати окремо від інших служб підприємства, оскільки
нормальна її робота залежить від чіткої, злагодженої роботи всіх
взаємозв’язаних служб і цехів. Ця служба є складовим елементом
системи управління підприємством.
Матеріально-технічне забезпечення здійснює свою діяльність у тісному контакті зі всіма підрозділами підприємства,
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1. Що є комплексною функцією закупівельної логістики?
2. Які фактори впливають на процес закупівлі товарів?
3. Які головні методи використовують для вибору постачальника?
4. Які існують критерії вибору постачальника?
5. Яке призначення тендерів?
6. Яке призначення оферти?
7. Чим відрізняється тверда оферта від вільної?
8. Які існують методи закупівлі матеріальних цінностей?
Питання на самостійне опрацювання

1. Обґрунтувати головні складові економічної ефективності
закупівельної логістики.
2. Для чого потрібно досліджувати ринок закупівель сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів?
3. Що розуміють під якістю обслуговування під час вибору
постачальника?
4.На підставі чого відбувається оцінювання тендерних
пропозицій?
5. Чим відрізняються способи організування перемовин між
постачальником і споживачем?
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Розділ 3. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА

Таблиця 3.1. Рівні цілей логістичної підсистеми “Організування
та управління основним виробничим процесом”

3.1. Цілі та функції виробничої логістики

Завдання виробничої логістики вирішують у процесі управління матеріальними потоками всередині підприємства, що
виробляє матеріальні блага або виконує послуги, які пов’язані із
затратами сировини і матеріалів. Особливістю цього етапу є те,
що основний обсяг робіт з матеріальним потоком здебільшого
відбувається в межах одного підприємства. Виробнича логістика
безпосередньо пов’язана із закупівлею матеріальних цінностей,
розвузлуванням виробів (затрат різних матеріальних ресурсів на
виріб) і розподілом готової продукції.
Оптимальне виробництво має відповідати сучасному рівню
технології, техніки і знань (культури) організації та управління
підприємством. Розроблення оптимального проекту підприємства як високоорганізованої та гнучкої виробничої системи
можна подати у вигляді типового процесу, який починається із
визначення головної специфічної цілі функціонування зазначеної
системи і передбачає її типову декомпозицію, відому як “дерево
цілей” (див. табл. 3.1). Підсистеми організування та управління
промисловим підприємством здебільшого мають інші цілі
першого рівня, але аналогічні цілі решти рівнів.
Для підсистеми організування та управління основним
виробництвом головною ціллю функціонування є своєчасна і
комплексна поставка матеріальних цінностей для забезпечення
виробництва продукції згідно з господарськими угодами, коли
досягаються мінімальні затрати для досягнення заданої мети.
За умов непоточного виробництва мінімізація затрат на
виробництво (ціль другого рівня) можна забезпечити за рахунок
організування неперервного завантаження виробничих дільниць і планових робочих місць, коли відбувається максимально
можливий рух предметів праці у виробництві.
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Третій рівень цілей має бути спрямований на підвищення
ефективності (організованості) процесів виробництва, тобто на
реалізацію основних і протилежних до основних принципів
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організування виробництва, виходячи з яких здійснюється
раціональна побудова та організування гнучкого (адаптивного)
функціонування і розвитку виробничих систем. Реалізація
базових принципів організування виробництва приводить лише
до підвищення організованості (ефективності) функціонування
підприємства за відносно стабільних дій зовнішнього середовища, тоді як реалізація базових і протилежних до базових принципів підвищує ще й внутрішню гнучкість виробничого процесу
підприємства, тобто здатність оперативно, з мінімальними
затратами адаптуватися до змін виробничої програми, умов на
ринку товарів і послуг, норм державного регулювання. Внаслідок
цього формується динамічна організаційна структура підприємства. Наявність організаційної структури, яка об’єднує елементи підприємства та їх функції в єдине ціле і визначає правила
та напрямки динамічної взаємодії елементів, є необхідною
умовою існування системи.
Четвертий рівень цілей полягає в забезпеченні функціонування системи, збереженні її гнучкості та адаптивності в
заданих параметрах. На цьому рівні кінцево уточнюється функціональний склад задач, які розв’язують у системі. Зазначимо,
що якщо не реалізується в повному обсязі хоча би одна із основних функцій управління, то система організації й управління
матеріальними потоками на виробництві починає деградувати.
Це відбувається навіть тоді, коли цілі вищих рівнів досягнуті.
Структура об’єктів логістичного управління у сфері виробництва істотно залежить від типу та специфіки виробництва і
визначається впливом суміжних фаз постачання матеріальних
цінностей та збуту продукції, а також вимогами функціонування
підприємства загалом. Із структури можливих об’єктів логістичного управління у сфері виробництва доцільно вибрати ті,
що найбільше впливають на витрати і тривалість виробничого
циклу. До таких типових напрямків у виробничій сфері належать
[21]:
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 на стратегічному рівні: вибір оптимальної технології
виробництва;
 на тактичному рівні: визначення оптимальної виробничої
партії випуску продукції;
 на операційному рівні: оптимізація використання технологічного часу.
Актуальність кожного з названих напрямків залежить від
нелогістичних чинників, зокрема тип і форма організування
виробництва. За загальноприйнятою класифікацією виділяють
такі типи виробництва: масове, серійне, одиничне.
З позиції логістики для масового виробництва актуальними
є рішення стратегічного рівня, тобто вибір технології виробництва.
Для умов серійного виробництва під час визначення
технології актуальним об’єктом логістичних рішень є визначення
обсягу серії (оптимальної виробничої партії).
У випадку одиничного виробництва актуалізується
пріоритетність операційного управління, коли досягається
раціональна структура витрат часу виробничого циклу.
Ще одна характеристика виробництва, яка впливає на
ефективність та актуальність логістичних рішень, є форма організування виробництва як спосіб переміщення матеріальних
цінностей між робочими місцями у виробничому циклі. Згідно
загальноприйнятої класифікації виділяють такі форми організування виробництва: потокова, гніздова, фазова. Вибір форми
організування виробництва визначається вибраною для
застосування технологією.
3.2. Вимоги до організації та управління
товарно-матеріальними потоками

Сучасне раціональне організування та управління товарноматеріальними потоками передбачає обов’язкове використання
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основних логістичних принципів, зокрема: односпрямованості,
гнучкості, синхронізації, оптимізації, інтеграції потокових процесів. Провідну роль в оперативному управлінні підприємством
та в забезпеченні ефективності виробництва відіграє організація
та оперативне управління матеріальними потоками, які мають
відповідати певним вимогам [24].
1. Забезпечення ритмічної, узгодженої роботи всіх
ланок виробництва за єдиним графіком і рівномірного випуску продукції. Під ритмічною роботою розуміють оптимальне
організування в часі і просторі виробничого процесу на підприємстві з мінімальними затратами виробничих ресурсів. Реалізація ритмічної, узгодженої роботи всіх виробничих підрозділів
підприємства ускладнюється через статичне сприйняття виробничого процесу і статичних методів ведення календарно-планових розрахунків ходу виробництва.
2. Забезпечення максимальної неперервності процесів
виробництва. Неперервність виробничого процесу має два
протиріччя:
 неперервність руху предметів праці;
 неперервність завантаження робочих місць.
Проблема полягає у виборі, якій неперервності виробничого
процесу надати перевагу в тих чи інших виробничих умовах.
Дослідженнями виявлено, що в процесі виробництва тривалість
всіх взаємозв’язаних операцій вирівнюється до деякої календарної межі, яка у мінімальному випадку близька до величини
максимальної тривалості операції у розглядуваній сукупності
взаємозв’язаних операцій.
Вирівнювання тривалості операцій може відбуватися або
через простоювання робочих місць, або за рахунок лежання
предметів праці, або обох складових одночасно. Зазначимо, що
1 год. простоювання робочого місця (працівника і обладнання)
за умов непотокового виробництва в середньому обходиться у
збитки, які набагато разів більші, ніж збитки від 1 год. лежання
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предметів праці одної назви. Тому критерій “мінімум затрат
виробничих ресурсів” за умов непотокового виробництва може
бути забезпечений за рахунок організації неперервного завантаження робочих місць, а в потоковому виробництві – вибором
варіанта з мінімальним часом між операційного лежання
деталей.
3. Забезпечення максимальної надійності планових
розрахунків і мінімальної трудомісткості планових робіт.
На сьогоднішній день підприємства здебільшого використовують
статичні методи планування та управління виробництвом, які
ґрунтуються на тому, що:
• тривалість виробничого циклу виготовлення деталі стала
скінчена величина, хоча насправді вона величина випадкова
(за даними наукових досліджень похибка у визначенні термінів
виготовлення деталі становить до 40%);
• тривалість виробничого циклу виготовлення головної
деталі комплекту визначає тривалість виробничого циклу
виготовлення всього комплекту, хоча за даними досліджень
тривалість виробничого циклу виготовлення комплекту деталей
як мінімум 1,5 рази більше тривалості виробничого циклу виготовлення головної деталі;
• трудомісткість виготовлення виробу розподіляється
рівномірно в межах кожної стадії тривалість виробничого циклу.
Насправді інтенсивність робіт протягом циклу кожної стадії
виробництва змінюється у значних межах;
• усередині кожної стадії виробництва структура трудомісткості робіт виготовлення виробу в часі не змінюється, хоча
насправді це не так. Наприклад, стартові операції відсутні в кінці
кожної стадії виготовлення виробу, а фінішні – на початку.
Використання статичних методів планування та управління виробництвом породжує ряд проблем, зокрема:
 дефіцит виробничих потужностей. Виробництво
продукції може відставати від графіку через брак робочої сили,
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обладнання. Це призводить до додаткових надурочних робіт,
порушення строків поставки готової продукції, скарг споживачів
тощо;
 порушення оптимальності календарних виробничих
планів. Це може трапитися через відсутність чітких пріоритетів
замовлень, неефективності діючих правил формування графіків,
постійних змін поточного стану робіт тощо. Внаслідок цього
порушуються виробничі цикли тих робіт, які виходять на перший
план, збільшується кількість переналагоджень обладнання,
гальмується загальний стан виконання робіт;
 велика тривалість виробничих циклів. Щоб компенсувати труднощі, пов’язані з першими двома проблемами, на
підприємствах практикують виділення додаткового часу на
виконання замовлень, що впливає на додаткове завантаження
виробничих дільниць, порушує графіки виконання робіт і
збільшує тривалість виробничих циклів;
 неефективне управління запасами. Маючи загалом значні
запаси матеріальних цінностей, що впливає на ріст затрат на їх
зберігання, для деяких потрібних позицій може виникнути
дефіцит, який призводить до відставання від виробничого
графіку;
 низький коефіцієнт корисної дії обладнання. Ця проблема
частково є наслідком неефективного календарного планування
та інших неконтрольованих факторів. Наприклад, переривання
робіт, часті переходи з випуску одних видів продукції на інший,
поломки обладнання, зниження попиту на виготовлену продукцію тощо;
 відхилення від технології виробництва. Процедури
відхилення від прийнятої технології виробництва можуть
виникнути з різних причин. Наприклад, упровадження
вдосконалень чи модифікацій виробу, поява сировиннихі
матеріальних замінників, заміна обладнання та устаткування на
інші продуктивніші аналоги тощо. Такі відхилення не завжди
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можуть бути позитивними, але й можуть мати негативні
наслідки.
У кінцевому рахунку недосконалість календарно-планових
розрахунків виробничого процесу на підприємстві призводить
до вище зазначених недоліків.
4. Забезпечення достатньої гнучкості й маневреності в
реалізації цілі у випадку виникнення різних відхилень від
плану. Щоб в умовах недосконалого планування на рівні цехів і
виробничих дільниць забезпечувати виконання виробничих
планів підприємства, всім лінійним керівникам і диспетчерському персоналу доводиться прикладати немало зусиль для
регулювання ходу виробництва і перерозподілу робіт з метою
зменшення втрат виробництва і робочого часу.
5. Забезпечення неперервності планового керівництва.
На виробництві кожний підрозділ одержує план (завдання на
виконання замовлень за обсягом, номенклатурою і термінами),
забезпечується відповідними ресурсами і спрямовується на
досягнення запланованих кінцевих результатів роботи. Для
підвищення рівня неперервності планового керівництва потрібно не тільки вміти розробляти план-графіки процесу виробництва на кожній дільниці, але й уміти утримувати виробничий
процес у разі дії на нього різних впливів.
6. Забезпечення відповідності системи оперативного
управління виробництвом щодо типу і специфіки конкретного виробництва. На сьогоднішній день розроблені типові
системи оперативного управління виробництвом. Кожна з них
відповідає типу і специфіці конкретного виробництва, але
складність їх виконання полягає в тому, що на підприємстві
здебільшого функціонують виробництва різних типів. Одночасне
використання на одному підприємстві декількох типів оперативного управління виробництвом неможливе через їхню
несумісність. Задачу створення єдиної системи оперативного
управління виробництвом з різними типами виробництва
85

можна розв’язати тоді, коли за основу взяти не тип, а форму
організації виробництва, наприклад, маршрутну або потокову.
7. Забезпечення процесу усунення вузьких місць у виробництві. Простоювання робочих місць може бути вимушеним з
багатьох причин, наприклад, через різну продуктивність
обладнання чи конкретних працівників, задіяних на цих робочих
місцях. За таких умов навіть досконале планування на рівні цехів
і виробничих дільниць не може забезпечувати виконання виробничих планів підприємства. Тоді на виробництві відбувається
корегування робочих планів з врахуванням “розшивки” вузьких
місць.
3.3. Закони та закономірності організації
виробництва

У сучасній теорії організування виробництва можна виділити дві групи закономірностей [24]:
 закономірності організування виробничих систем;
 закономірності організування виробничих процесів.
Закономірності організування виробництва проявляються
під час дослідження виробничих систем і процесів, які ґрунтуються на загальних законах діяльності виробничих підприємств.
Зокрема, розглянемо, як проявляються деякі закони організування
високоефективних, ритмічних виробничих процесів.
Закон упорядкованості руху предметів праці у
виробництві. Цей закон можна сформулювати так: без попередньої організації руху предметів праці по типових міжцехових
технологічних маршрутах взагалі неможливо планувати хід
виробництва. Насправді, якщо відомі напрями руху предметів
праці і його середня швидкість, то, очевидно, можна встановити
граничні терміни досягнення пункту призначення на шляху руху,
що дуже важливо під час планування виробничого процесу для
окремих замовлень.
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Традиційно вважається, що оброблення партії деталей на
деякій технологічній операції приймається як рух цієї партії, а
час її міжопераційного лежання в очікуванні звільнення наступного робочого місця або простоювання робочого місця в очікуванні закінчення оброблення цієї партії деталей на попередній
операції є час перерв у ході виробничого процесу. Тривалість
перерв у ході виробничого процесу загалом має ймовірнісний
характер, тому надійне планування виробничого процесу
можливе лише у разі використання гранично ймовірнісних
термінів виконання робіт.
Упорядкування руху деталей у процесі виробництва може
досягатися двома способами:
• за допомогою стандартизації і типізації міжцехових і
внутрішньоцехових технологічних маршрутів;
• проектуванням типової схеми руху предметів праці під
час виробництва.
Стандартизація і типізація технологічних маршрутів не дає
змоги врахувати всі можливості у формалізації односпрямованих
матеріальних потоків, тоді як проектуванням типової схеми руху
предметів праці на основі конструкторсько-технологічного
класифікатора предметів праці на всю виробничу програму
забезпечує використання всіх потенційних можливостей організування односпрямованих матеріальних потоків. Використання
типової схеми руху предметів праці під час виробництва дає
змогу значно скоротити (за деякими підрахунками більше, ніж
десятикратно) кількість різних міжцехових технологічних
маршрутів, а також кількість внутрівиробничих зв’язків між
дільницями, зменшуючи тим самим складність і трудомісткість
планування та управління виробництвом.
Підвищення впорядкованості руху предметів праці у процесі виробництва поліпшує раціональна почерговість запуску
деталей і вузлів у виробництво. Це може вплинути або на скорочення тривалості циклу виробництва деталей і вузлів, або
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зменшення внутрізмінних простоювань робочих місць, або на
підвищення стійкості здійснення виробничого процесу згідно
плану-графіку, що разом сприяє підвищенню ефективності
виробництва.
Закон неперервності виробничого процесу. Згідно цього
закону, чим вища неперервність виробничого процесу, тим
більша продуктивність та ефективність виробництва.
Будь-який виробничий процес протікає в часі і просторі, а
час його протікання характеризується тривалістю виробничого
циклу, часом простоювання робочих місць і часом лежання
предметів праці. Ці характеристики (особливо дві останніх)
сильно залежать від:
• значення найбільшої тривалості одної із операцій;
• середньої тривалості всіх операцій;
• ступеня асинхронності тривалості операцій.
Просторове протікання виробничого процесу характеризується:
• виробничою структурою;
• структурою наявних ресурсів;
• послідовністю і структурою трудових затрат, необхідних
для виготовлення продукції у разі виконання виробничої
програми підприємства.
Зміна організування руху предметів праці у часі виливається
у таких змінах:
• тривалості виробничого циклу;
• сумарного часу простоювання робочих місць;
• сумарного часу міжопераційного часу лежання предметів
праці.
Фактична тривалість виробничого циклу порівняно з
розрахунковою є підсумковою оцінкою, яка характеризує рівень
якості та вірогідності календарно-планових розрахунків виробничого процесу. Мінімізація втрат під час виробництва внаслідок
загального часу простоювання робочих місць і загального часу
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міжопераційного лежання предметів праці характеризує рівень
організованості та ефективності виробничого процесу.
Будь-які зміни організування руху предметів праці у просторі
згідно з законом упорядкованості руху не повинні порушувати
односпрямованості матеріальних потоків. Інакше будуть утрачені
вірогідність календарно-планових розрахунків і надійність
вчасного виконання обов’язків щодо постачання продукції.
Міжопераційне лежання предметів праці і простоювання
робочих місць у процесі виготовлення виробів ніби служать
календарним компенсатором, що вирівнює календарну
тривалість суміжних технологічних операцій на виробничих
дільницях. Обсяг використання того чи іншого календарного
компенсатора визначає ефективність процесу виготовлення
виробів.
Як відомо, виробництво може бути потоковим і непотоковим. На підставі викладених міркувань та аналізу втрат
виробництва стає очевидним, що в умовах непотокового виробництва доцільніше використовувати неперервне завантаження
робочих місць, а в умовах потокового – простоювання робочих
місць. Співставлення втрат виробництва від одної години
простоювання робочого місця і одної години лежання партії
предметів праці дає змогу сформулювати правила вибору
ефективних методів календарного організування процесу
виробництва:
 для всіх типів виробництва одна година простоювання
робочого місця й одна година лежання партії предметів праці
протиставляються не лише як різні компенсатори, що вирівнюють тривалість операцій, але й як різні за величиною втрати
виробництва;
 для непотокового виробництва виробничий процес має
бути організований за принципом неперервного завантаження
робочих місць на противагу принципу неперервного руху
предметів праці у потоковому виробництві;
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 вибір принципу організованості виробничого процесу
(неперервне завантаження робочих місць або неперервний рух
предметів праці) у конкретних умовах визначають співвідношенням утрат виробництва від простоювання робочих місць і
від лежання предметів праці.
Закон ритму виробничого циклу виготовлення виробу
– це об’єктивно існуюча сукупність істотних причиннонаслідкових зв’язків між параметрами виробничої програми
підприємства (складом, термінами, пріоритетами, пропорціями,
трудомісткістю) і структурою елементів виробництва
(наприклад, структурою ресурсів робочого часу різних робочих
місць), які використовують у виробництві.
Дія цього закону проявляється кожний раз, коли в процесі
виготовлення окремого виробу або його частини формується
(фіксується) нерівномірність витрачання ресурсів робочого часу
працівників, обладнання й устаткування відносно їх виробничих
циклів.
Якщо досягнуто найліпшої організованості виробничого
процесу в часі й у просторі, то діє правило “золотого перерізу”,
яке полягає в тому, що виробничий цикл виготовлення комплекту виробів поділяють на дві частини, де тривалість виробничого циклу виготовлення комплекту відноситься до його
більшої частини так, як більша частина циклу до меншої (див.
рис. 3.1).
На рис. 3.1 крива АВС показує, як оптимально має розвиватися виробничий процес, коли необхідно виконати за певний
час ОС обсяг робіт ОDEC. Цей обсяг може бути виконаний в
термін, якщо в точці “золотого перерізу” F задіяти ресурси FB.
Властивості “золотого перерізу”:
• точка F ділить відрізок ОС у пропорції ОС:OF=OF:FC;
• точка G ділить пряму FB у пропорції FB:FG=FG:GB;
• площа під кривою АВС має дорівнювати площі прямокутника ODEC.
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Рис. 3.1. Крива “золотого перерізу”

У точці “золотого перерізу” кількість робочих місць,
задіяних для виготовлення комплекту деталей здебільшого в двічі
перевершує середню кількість робочих місць, які треба було б
виділити для виготовлення зазначеного комплекту. Для оптимального процесу виготовлення комплекту деталей, наприклад,
механічного оброблення, точка “золотого перерізу” має знаходитися між 2/3 і 3/4 тривалості циклу.
Для моделювання ритму виробничого циклу виготовлення
виробу використовують три можливих методи: статистичний,
статичний і динамічний.
На основі статистичного методу розробляють норматив
календарного розподілу трудомісткості виробу відносно його
виробничого циклу. Методика такого моделювання відносно
проста. Вибирають всі поопераційні наряди, за якими оплачували виготовлення вже випущеного виробу. Наряди сортують
за цехами і групами взаємозамінного і спеціального обладнання.
Потім проводять додаткове сортування нарядів кожної групи за
календарними інтервалами відповідно до термінів виконання.
Такими інтервалами можуть бути дні, тижні, декади і місяці.
Трудомісткість робіт у поопераційних нарядах, які ввійшли
в інтервал календарного часу, сумують, унаслідок чого одержують
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варіаційні ряди абсолютного розподілу трудових затрат кожного
виду протягом фактичної тривалості виробничого циклу виготовлення виробу. Якщо побудувати графік варіаційного ряду, то
одержимо ломану лінію, яка відображає фактичний календарний
розподіл трудомісткості виконання робіт певного виду відносно
тривалості виробничого циклу виготовлення виробу.
Фактичну довжину виробничого циклу виготовлення
виробу зазвичай ділять на 10 рівних частин. Кожному відрізку
довжини циклу відповідає своя площа, обмежена ломаною
лінією фактичного розподілу трудомісткості. Таких ділянок
одержують теж десять. Потім визначають питому вагу кожної
ділянки в загальній площі. Одержують варіаційний ряд, який
відображає питомий розподіл трудових затрат цього виду роботи
відносно кожної 1/10 частини фактичного виробничого циклу
виготовлення виробу. Аналогічно роблять для кожного виду
робіт. Таким чином одержують статистичну модель ритму
виробничого циклу виготовлення виробу.
Статичний метод моделювання ритму виробничого
циклу виготовлення виробу передбачає попередню побудову
статичної моделі процесу виробництва. Для такої моделі рекомендують брати поопераційну схему входження (розвузлування)
у виріб збірних одиниць (деталей, заготовок, напівфабрикатів,
комплектуючих частин тощо). За календарну тривалість кожної
операції у цій схемі зазвичай приймають одну зміну.
Поопераційна схема входження у виріб збірних одиниць
нагадує собою “дерево”, в якому “стовбуром” служать операції
збирання виробу, великими “вітками”, що відходять від “ствола”,
– операції збирання вузлів, а самими “вітками” – операції
виготовлення деталей і заготовок. Якщо за початок відліку
прийняти момент завершення останньої операції генерального
збирання виробу і присвоїти їй перший номер, то, присвоюючи
номери решту операціям у послідовностях, оберненій ходу
технологічного процесу, одержимо прив’язку кожної техноло92

гічної операції виготовлення виробу до певного номера зміни,
яку приймають за такт планування.
Операція, яка має найбільший номер, по суті визначає
тривалість виробничого циклу виготовлення виробу. Якщо ж
на кожному такті планування просумувати трудомісткість
операцій за видами робіт, то одержимо розподіл трудомісткості
виготовлення виробу за видами робіт відносно кожної частки
його виробничого циклу, тобто буде сформульований статичний ритм виробничого циклу виготовлення виробу.
Динамічна модель ритму виробничого циклу виготовлення виробу дає змогу з більшою вірогідністю встановити
граничні ймовірнісні терміни виконання робіт. Водночас процес
виготовлення кожного виробу пов’язується з процесами виготовлення всіх решту виробів, які входять у виробничу програму.
Враховується просторова структура виробничого циклу,
динаміка структури трудомісткості виготовлення кожного виробу,
неперервне завантаження виробничих підрозділів підприємства.
Динамічну модель формування ритму виробничого циклу
виготовлення виробу будують на основі підвищення організованості протікання виробничого процесу і загалом сприяє надійному визначенню тривалості виробничого циклу виготовлення
кожного виробу.
На завершення зазначимо, що статистична модель відображає ритм виробничого циклу виготовлення виробів з похибкою
до 40%, статична модель – з похибкою до 30%, а дина-мічна
модель – з похибкою до 5–10%.
Закон емерджентності основних і допоміжних
виробничих процесів. Емерджентність (англ. emergent –
непередбачений, терміновий) означає, що на підставі взаємодії
елементів появляються нові властивості системи, які не притаманні її складовим.
Кожне підприємство становить виробничу систему,
підґрунтя якої складають основні й допоміжні виробничі
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процеси. До основних виробничих процесів відносяться ті, які
спрямовані на виконання технологічних операцій виробничого
циклу випуску продукції згідно виробничої програми
підприємства. Допоміжні виробничі процеси функціонують для
забезпечення внутрішніх потреб підприємства в системі
обслуговування, налагодження, амортизації обладнання й
устаткування тощо.
Закон емерджентності встановлює неподільну єдність
основних і допоміжних виробничих процесів, без якої неможливе ефективне і ритмічне виконання виробничої програми
випуску продукції підприємством.
Закон календарної синхронізації циклів процесів
виготовлення виробів та їх частин – це раціональне розбиття
процесу виготовлення виробів на частини, що проявляється у
вирівнюванні календарної тривалості суміжних технологічних
операцій.. Некерована синхронізація циклів виготовлення
виробів призводить до багатократного перевищення раціонального рівня незавершеного виробництва великих утрат
робочого часу працівниками й обладнанням. За даними наукової
літератури [24] в непотоковому виробництві втрати робочого
часу досягають 50%.
Як зазначалося вище, міжопераційне лежання предметів
праці і простоювання робочих місць у процесі виготовлення
виробів служать своєрідним календарним компенсатором для
вирівнювання календарної тривалості суміжних технологічних
операцій на виробничих дільницях.
Для організації неперервно-поточного оброблення деталей
на підприємстві використовують примусову організаційнотехнологічну синхронізацію тривалості взаємозв’язаних
технологічних операцій. Проте примусова синхронізація
тривалості технологічних операцій вимагає значних затрат, тому
до неї вдаються тоді, коли виграш від синхронізації операцій
перекриває витрати на неї.
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Календарна синхронізація всіх форм поточного виробництва побудована за принципом неперервного руху деталей:
синхронізація тривалості операцій мала би здійснюватися тільки
за рахунок простоювання робочих місць. Однак такий варіант є
неефективним, бо втрати простоювання робочого місця (працівника й обладнання) за одиницю часу за одиницю часу набагато
більші, ніж від лежання деталей за цей же час. Тому в такому
випадку організовують паралельно-послідовий рух деталей, щоб
концентрувати всі мікропростоювання робочих місць. Концентрація мікропауз простоювання кожного робочого місця дає змогу
вивільнити працівника і на цей час перевести його на іншу
операцію.
Для вирівнювання тривалості технологічних операцій у
непоточному виробництві є дві причини:
• подібно до поточного виробництва організування
неперервності протікання виробничого процесу в непотоковому
виробництві потребує синхронізації тривалості операцій;
• необхідність комплектування предметів праці в процесі їх
виготовлення до розмірів планово-облікової одиниці (машинокомплект, умовний комплект, маршрутний комплект тощо).
Календарна границя вирівнювання тривалості технологічних операцій характеризує хід виробничого процесу з двох
протирічивих боків – як неперервне завантаження робочих місць
і як неперервність виготовлення предметів праці. Очевидно, що
у разі заданих організаційно-технологічних умов мінімум
затрат на виробництво досягається, коли найбільша
неперервність використання засобів виробництва (робочих
місць), а це відповідає єдиному оптимальному ритму виготовлення партій деталей.
Об’ємно-динамічний метод планування й організації
виробничого процесу за принципом неперервного завантаження планових робочих місць дає змогу забезпечити не тільки
завантаження робочих місць, але й найменшу тривалість
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виробничого циклу виготовлення певного комплекту деталей.
Якщо на кожній операції процесу виготовлення цього комплекту
деталей використовується одне або більше робочих місць, то
тривалість виробничого циклу Tкд можна визначити за
формулою:

Tкд  n

m

m 1

i 1

i 1

 ti   n  Ci  t i( м) ,

(3.1)

де n – кількість типів деталей, що становлять один комплект і
підлягають виготовленню на дільниці у певному плановому
періоді ;
t i – середній інтервал часу, через який здійснюється
передача партії деталей одного типу на наступну комплектооперацію після завершення їх оброблення на і-й комплектооперації;
t i(м ) – менший з двох середніх інтервалів часу, через які
здійснюється передача деталей комплекту із суміжних і-ї або
(і+1)-ї комплектооперації;
Ci – кількість робочих місць, що беруть участь в обробленні
деталей комплекту на меншій і-й комплектооперації.
Формулою (3.1) встановлюється взаємозв’язок між
кількістю номенклатурних позицій у плані, плановим терміном
виконання робіт і нормативним обсягом партії деталей.
На нинішній час багато плановиків виробництва стикаються з проблемою: який фронт робочих місць тої чи іншої дільниці потрібно виділяти для виготовлення конкретного виробу?
Проблема здебільшого ускладнюється тим, що одночасно
потрібно виконувати роботи над декількома замовленнями. Тому
саме у цьому випадку потрібно використовувати закон
синхронізації комплектооперацій, що дає змогу скоротити
тривалість циклів виготовлення комплектів деталей.
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Питання для перевірки знань

1.Що є головною ціллю функціонування підсистеми організування та управління основним виробництвом?
2. Які висувають вимоги до організації та управління матеріальними потоками?
3. Що таке розвузлування виробу?
4. У чому проявляється дія закону впорядкованості руху
предметів праці у виробництві?
5. Що розуміють під ефективністю виробництва?
6. Які методи використовують для моделювання ритму
виробничого циклу виготовлення виробу?
Питання на самостійне опрацювання

1. Як усувають протиріччя між неперервністю руху предметів праці і неперервністю завантаження робочих місць?
2. Як здійснюють усунення вузьких місць на виробництві?
3. Які впливи можуть порушити виконання плану-графіку
виробничого процесу?
4. Яка відмінність між законами і закономірностями організування високоефективних і ритмічних виробничих процесів?
5. У чому проявляється порушення закону неперервності
виробничого процесу?
6. У чому проявляється порушення закону календарної
сихронізації циклів процесів виготовлення виробів?
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Розділ 4. ЛОГІСТИКА ЗБУТУ
4.1. Цілі та функції логістики збуту

Логістика збуту (розподілу, дистрибуції) є невід’ємною
частиною загальної логістичної системи і забезпечує найефективнішу організацію розподілу виробленої продукції. Як певна
сукупність поглядів у всій її різноманітності логістика збуту
покликана стати органічною частиною системи виробництва,
націленої на задоволення різних потреб замовників. Тому
практичний розвиток зв’язків з іншими складовими логістичної
системи (виробничою, інформаційною тощо) став одним із
центральних завдань логістики збуту.
У логістиці збуту виділяють два основних завдання, які у
спрощеному вигляді можна подати так:
 вивчення потреб ринку, що, власне, виконують за допомогою маркетингу;
 розроблення та впровадження способів і методів найповнішого задоволення потреб виробників і споживачів через більш
ефективну організацію транспортно-експедиційне обслуговування.
Розвиток маркетингу пов’язаний із загостренням проблеми
реалізації продукції і ростом вимог до підрозділів фірм, які
займаються збутом і матеріально-технічним постачанням. Перш
за все виникає необхідність удосконалення політики збуту з
метою формування ринку і значного поліпшення планування
реалізації продукції фірми. У разі розроблення такої політики
потрібно орієнтуватися на концепцію наскрізної логістики, яка
поширюється на все підприємництво, і охоплює виробництво
як по горизонталі, так і по вертикалі. До наскрізної логістики
також входить процес планування управління товапно-матеріальними та інформаційними потоками від створення продукції
до її розподілу.
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Аналізуючи дещо конкретніше цю проблему, зазначимо, що
головне завдання планування з допомогою логістичних методів
полягає у виявленні та обліку споживчих та деяких інших
характеристик продукції, а також визначення їх залежності від
різних ринкових факторів. Наприклад, до таких факторів
належать:
• попит на ринку;
• конкуренція;
• доступність ринку тощо.
Для успішного просування певного товару на ринок
потрібно виконати деякі підготовчі дослідження, зокрема:
• планування обсягу і номенклатури товарів з врахуванням
різних факторів;
• перевірку планування, використовуючи моделювання
збутової діяльності фірми і визначення його вірогідності;
• прийняття плану дій щодо збуту і використання його
показників для виробничих програм.
Отже, зараз притримуються того, що внесення маркетингу
в розподільчу логістику як органічної складової частини може
послужити одним із найефективніших шляхів удосконалення
збутової діяльності. Пильне реагування на найменшу зміну
кон’юнктури ринку стало життєвою необхідністю. Таке реагування можливе лише у випадку ефективного функціонування
інформаційних потоків і системи інформаційної логістики.
На сьогоднішній день діяльність промислових фірм щодо
вивчення ринку збуту товарів, ґрунтується не стільки на аналізі
збуту вже налагодженого виробництва товарів, скільки на можливостях виробництва і реалізації нових товарів. Головне
завдання вивчення ринку полягає у визначенні потреби в
продукції та умов її реалізації.
Важливе місце в економічній політиці будь-якої великої
фірми займає узгодження стратегії розвитку технологічної бази
виробництва з результатами збутової діяльності. Це дає змогу
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на підставі аналізу цих двох важливих складових та удосконалення виробничої і господарської систем успішно адаптувати
виробництво до умов мінливого ринку.
Основна ціль функціонування логістичної підсистеми
збуту полягає в тому, щоб доставити товар у потрібне місце
і в потрібний час. На відміну від маркетингу, методи якого
покликані виявляти і стимулювати попит, завдання логістики
полягає в задоволенні сформованого маркетингом попиту з
мінімальними затратами. Очевидно, що розв’язування задачі
організування каналів розподілу відіграє у цьому випадку головну
роль.
4.2. Канали розподілу

Канал розподілу – це сукупність підприємств, організацій
або окремих осіб, за допомогою яких товари переміщають від
виробника до споживача, тобто від місця виготовлення до
пунктів призначення.
Використання каналів розподілу надає виробникам продукції ряд переваг, серед яких виділимо такі [10, 24]:
• економія коштів на розподіл продукції;
• можливість вкладення зекономлених коштів в основне
виробництво;
• продаж продукції ефективнішими способами;
• висока ефективність доступу до товарів великої кількості
споживачів на цільових ринках;
• скорочення обсягу робіт із розподілу товарів.
Отже, вибір каналу розподілу як шляху переміщення товарів
від виробника до споживачів є одним з найважливіших рішень
у підсистемі логістики збуту. Канали розподілу впливають на
швидкість, час та ефективність руху і збереження товарів.
Водночас працівники організацій чи окремі особи, які задіяні
в каналах розподілу, виконують такі функції:
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• виконують дослідницьку роботу із збирання інформації,
необхідної для планування розподілу продукції і послуг;
• стимулюють збут продукції ї послуг, створюючи і поширюючи інформацію про товари;
• налагоджують контакти з потенційними покупцями;
• пристосовують товари до вимог покупців;
• проводять переговори з потенційними споживачами
продукції і послуг;
• організовують рух товарів (транспортування, складування);
• фінансують рух товарів по каналах розподілу;
• перебирають на себе ризики, пов’язані з функціонуванням
каналів розподілу.
Сукупність каналів розподілу становить розподільчу
мережу [10]. Канали розподілу товарів можна охарактеризувати
за кількістю рівнів. Рівень каналу розподілу – це посередник,
який виконує функції трансформування матеріальних потоків
у процесі їх переміщення до споживача. Кількість проміжних
рівнів між виробником і споживачем визначають довжину каналу
розподілу. Приклади традиційних каналів розподілу різної
протяжності приведені на рис. 4.1 [24].
Канали розподілу, зображені на рисунку, складаються із
незалежного виробника і одного або декількох посередників.
Кожен член каналу є окреме підприємство, яке спрямовує свою
діяльність на досягнення сугубо своїх цілей, тобто переважно
на отримання максимального прибутку. Найбільш можливий
прибуток окремого члена каналу може йти на шкоду досягнення
максимального прибутку системою загалом, бо ні один з членів
каналу не має повного або достатнього контролю над діяльністю
всіх членів. Такі канали розподілу називають горизонтальними
(див. рис. 4.2).
Вертикальний канал розподілу – це канал, який складається із виробника і одного або декількох посередників, діючих
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Вертикальні канали економічніші, ніж горизонтальні. У них
відсутнє дублювання членами каналу виконуваних функцій і
виникли вони саме як засіб контролю за поведінкою каналу.
4.3. Посередники в каналах розподілу

Рис. 4.1. Традиційні канали розподілу товарів різних рівнів

Рис. 4.2. Горизонтальний канал розподілу

як одна єдина система (див. рис. 4.3). У цьому випадку один із
членів каналу здебільшого є власником решту членів або надає
їм певні привілеї. Таким членом може бути виробник, гуртовий
або роздрібний посередник.

Рис. 4.3. Вертикальний канал розподілу
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Під час формування каналу розподілу товарів перш за все
потрібно визначити структуру каналу, тобто передбачити
кількість рівнів і конкретний склад членів каналу.
Логістичні посередники в каналах розподілу виконують
такі функції [10]:
• фізичний розподіл;
• обмін (купівля-продаж);
• підтримування (стандартизація якості дистрибуції, фінансування, інформаційна підтримка, страхування ризиків тощо).
Посередниками в операціях фізичного розподілу можуть
бути спеціалізовані транспортні, експедиторські, транспортноекспедиторські фірми, вантажні термінали і термінальні комплекси, вантажні розподільчі центри, підприємства із сортування,
затарювання та пакування готової продукції, вантажопереробні
та інші підприємства.
Серед посередників, які виконують підтримувальні функції,
виокремлюють:
• підприємства та установи фінансового сервісу (банки,
страхові та клірингові компанії, розрахункові центри тощо);
• підприємства інформаційного сервісу (інформаційнодис-петчерські центри, обчислювальні центри колективного
користування, підприємства зв’язку і телекомунікацій тощо);
• установи зі стандартизації, ліцензування та сертифікації).
Торгових посередників здебільшого розділяють за двома
ознаками:
• від імені кого вони працюють;
• за чий рахунок виконують операції.
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На підставі цих ознак розрізняють чотири типи посередників (див. рис. 4.4):
• від власного імені – за власний рахунок (дилер);
• від власного імені – за чужий рахунок (комісіонер);
• від чужого імені – за власний рахунок (дистриб’ютор);
• від чужого імені – за чужий рахунок (агент, брокер).
Дилери – гуртові (інколи роздрібні) посередники, які
виконують операції розподілу товарів від власного імені й за
власний рахунок. Придбання товарів здійснюється згідно угод
постачання, тому після оплати за поставлені товари дилер стає
їх власником.
Дилери можуть бути ексклюзивними і авторизованими.
Дилери першого типу єдині представники виробника у певному
регіоні. Вони наділені виключними повноваженнями щодо реалізації продукції виробника. Дилери другого типу співробітничають з виробником на умовах франшизи.
У логістичному ланцюжку дилери найближче розташовані
до користувача.
Дистриб’ютори – гуртові чи роздрібні посередники, які
проводять свої операції від імені виробника і за свій рахунок.
Здебільшого виробник на умовах угоди надає дистриб’ютору

Рис. 4.4. Ознаки класифікації посередників
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повноваження торгувати своєю продукцією на певній території
і протягом визначеного періоду, тобто дистриб’ютор не є власником продукції.
У логістичному ланцюжку дистриб’ютор зазвичай розташований між виробником і дилерами.
Комісіонери – гуртові чи роздрібні посередники, які
проводять свої операції від свого імені і за рахунок виробника.
Він не є власником продукції, тобто виробник є її власником до
моменту реалізації продукції споживачеві. Угода про постачання
продукції укладається від імені комісіонера і саме комісіонер
піклується про збереженість товарів.
Винагороду виплачують комісіонеру здебільшого у вигляді
відсотків від суми виконаної операції або як різниця між ціною,
визначеною виробником, і ціною реалізації товару.
Агенти – посередники, які діють як представники або
помічники інших основних відносно них осіб (принципалів).
Агент як юридична особа укладає угоди на постачання продукції
від імені та за рахунок принципала.
За обсягом повноважень агентів поділяють на дві категорії:
універсальні і генеральні. Універсальні агенти виконують будьякі дії від імені принципала, а генеральні укладають тільки ті
угоди, які зазначені в довіреності.
За свої послуги агенти можуть отримувати винагороди за
тарифом чи за домовленістю з принципалом. Проте найпоширенішою формою агентської винагороди є відсоток від суми
укладеної угоди.
Брокери – посередники, які зводять контрагентів і беруть
участь під час укладання угод. Аналогічно дистриб’юторам
брокери не є власниками продукції. На відміну від агентів
брокери не мають договірних відносин ні з одною стороною і
діють лише на основі окремих доручень.
Отримують брокери винагороду лише за продану продукцію. Їх доходи можуть формуватися як певний відсоток від суми,
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вирученої за продану продукцію, або як фіксована винагорода
за кожну продану одиницю товару.

продукції визначає структуру можливих каналів розподілу, їх
зв’язок з конкретними категоріями споживачів та між собою
(див. рис. 4.5–4.7).

4.4. Вибір системи розподілу

Вибравши тип посередника, визначають їх кількість у каналі
розподілу. У маркетингу розроблено три підходи до вирішення
цієї проблеми: інтенсивний, екстенсивний і селективний
розподіли (див. табл. 4.1).
Форми постачання продукції до споживачів визначаються
перш за все її особливостями, місцем та умовами її виробництва,
споживання, можливостями транспортування і зберігання.
У більшості фірм розвинутих країн досить поширеною
формою постачання товарів до пунктів призначення є прямі
поставки, обминаючи склади і сховища, за системою “від дверей
до дверей”. Така схема дає змогу значно зменшити транспортні
затрати і затрати на проміжне збереження товарів.
Для підвищення ефективності збуту продукції та з метою
економії засобів організації часто вдаються до використання
багатоканальних систем розподілу продукції. Кожний виробник
на підставі маркетингових досліджень ринків збуту своєї

Рис. 4.5. Схема розподілу каналів для продукції масового попиту

Таблиця 4.1 Підходи вибору системи розподілу
Рис. 4.6. Схема розподілу каналів для продукції середнього попиту

Рис. 4.7. Схема розподілу каналів для спеціальної продукції
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Прямі зв’язки фірм-постачальників продукції виробничотехнічного призначення із споживачами здебільшого використовують тоді, коли значну частину цієї продукції закупляють
великими партіями або коли у виробника закупляють унікальну
продукцію.
Прямі форми збуту продукції переважно ґрунтуються на
постачанні товарів за графіком і передбачають надання додаткових форм обслуговування і пільг. Збереження графіка поставок
сприяє скороченню виробничих запасів і потреб у додатковому
складуванні, а також зміцненню виробничих зв’язків і загальної
надійності збуту продукції.
У промислово розвинутих країнах світу велика кількість
фірм наряду з прямими зв’язками із споживачами своєї продукції
виробничо-технічного призначення широко використовують
послуги гуртових посередників. До таких форм збуту продукції
вдаються головним чином з метою розширення ринків збуту
товарів і зниження затрат, особливо коли ринки збуту територіально розкидані.
Промислові фірми використовують послуги посередників
ще й тоді, коли потрібно організувати додатковий канал збуту
певного товару на окремих ринках. Наприклад, ведучи боротьбу
з конкурентами на нових ринках через посередників, фірма може
встановити нижчі ціни, ніж на своєму традиційному ринку.
На нинішній день поширення набуває і така форма відношень гуртових і промислових фірм, коли за першими закріпляють
ще операції технічного обслуговування обладнання, яке перебуває в споживачів, що дає змогу фірмам-виробникам звільнятися
від необхідності утримувати персонал для виконання таких
операцій. У свою чергу посередники, маючи власний штат
працівників технічного обслуговування, вже не залежать від
фірм-постачальників.
Під час вибору гуртових посередників промислові фірми
притримуються певних умов, наприклад:
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• упевненість постачальника в зацікавленості посередників
встановлення взаємозв’язків щодо збуту товарів;
• належні знання у гуртовиків про товари виробників;
• достатня ступінь надійності становища гуртового посередника у певній галузі промисловості;
• наявність у посередників складських приміщень і відповідного устаткування;
• готовність посередників зберігати у себе запаси продукції
постачальника;
• міцність фінансового становища посередника і обґрунтованість політики встановлення цін тощо.
Питання для перевірки знань

1. Що називають каналом розподілу продукції?
2. Що визначає довжину каналу розподілу продукції?
3. Які канали розподілу продукції називають горизонтальними?
4. З чого складається вертикальний канал розподілу продукції?
5. За якими ознаками розділяють торгових посередників?
6. Чим відрізняються агенти від брокерів?
Питання на самостійне опрацювання

1. Чому вертикальні канали розподілу продукції економічніші, ніж горизонтальні?
2. Чому підприємства та установи фінансового сервісу
можуть виконувати підтримувальні функції посередників?
3. Охарактеризувати підходи визначення кількості посередників у каналі розподілу продукції.
4. З якою метою часто вдаються до використання багатоканальних систем розполу продукції?
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Розділ 5. ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ
5.1. Запаси на рівні підприємств
і причини їх створення

На рівні підприємств запаси відносять до об’єктів, які
потребують великих капіталовкладень, і тому є одним із тих
факторів, що визначають політику підприємства та впливають
на рівень загального логістичного обслуговування [24].
Запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих і готової продукції – це матеріальні цінності, які
очікують виробничого або особистого споживання.
Запаси відносять до активів підприємства і недооцінка
їхнього рівня призводить до вкладання в різні запаси більших
капіталів, ніж виникає в цьому потреба. Для визначення у
першому наближенні залежність між рівнем запасу і збуту
продукції використовують співвідношення “фіксованого
акселератора”, яке має вигляд:
(5.1.1)
J  k  D,
де J – рівень запасів;
D – попит;
k – коефіцієнт нерівномірності попиту..
Однак точніший аналіз засвідчив, що така проста залежність
не адекватно відображає стан реального управління запасами.
Для точнішого визначення співвідношення між рівнем запасу і
збуту продукції застосовують так званий “гнучкий акселератор”,
який є модифікованим варіантом попереднього. На його підставі
зарубіжні дослідники прийшли до висновку, що фірми здійснюють лише часткове коригування своїх запасів. Зокрема, за 12місячний період різницю між бажаним і дійсним рівнем запасів
вдавалося скоротити лише наполовину. Проте така зміна відбувалася в основному завдяки вдосконалення системи управління
запасами на основі використання комп’ютерних засобів.
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Ряд учених США, які займаються цією проблемою,
вважають, що якщо вдалось би проконтролювати 75% коливань
рівня інвестицій у товарно-матеріальні запаси, то в економіці
цієї країни не відбулось би ні одної післявоєнної рецесії, під час
яких обсяги виробництва, прибутки і ціни падали, а безробіття
зростало *.
Наслідком такого висновку стали вимоги, щоб уряд США
прийняв заходи для приглушення різких коливань рівня товарно-матеріальних запасів, що наносять шкоду економіці країни. З
цією метою пропонувалося ввести спеціальний податок на
компанії, які в процесі господарської діяльності допускають
надмірне коливання рівня своїх запасів. Хоч ці пропозиції в США
і не були втілені в життя, введення державного нормативу рівня
запасів у Швеції, за порушення якого накладали штрафи, підтвердили ефективність подібних заходів.
Основна причина створення товарно-матеріальних запасів
полягає у забезпеченні економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, що виражається у закупівельній економії, економії
в процесі транспортування, створенні фонду безпеки, сезонному
забезпеченні споживачів та використанні ресурсів підтримки.
Одним із важливих стимулів до створення товарно-матеріальних запасів є вартість їх від’ємного рівня (дефіциту). За
наявності дефіциту запасів існує три види можливих утрат:
 утрати через невиконання замовлення чи затримки
відправлення замовленого товару;
 утрати через відсутність збуту, коли замовник звертається
за відповідною покупкою до іншого підприємства;
 утрати через утрату замовника, коли через відсутність
запасів може не лише зірватися якась торгова оборудка, але й
замовник починає шукати інші джерела постачання.
На підприємствах різних галузей економіки створення
товарно-матеріальних запасів визначається специфікою процесу
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виробництва продукції. Наприклад, підприємства, які випускають залізничний рухомий склад, виробляють свою продукцію
лише за замовленнями споживачів. Ніхто не буде просто так
створювати запаси локомотивів чи дизельних двигунів.
Натомість у швейній промисловості створюють лише мінімальні запаси готової продукції, що викликане непостійністю
моди, смаків. У цьому випадку значну частину коштів вкладають
у незавершене виробництво – напівфабрикати, які заготовляють
для того, щоб швидко відреагувати на зміну потреб ринку
виробів.
Зовсім протилежна ситуація виникає на підприємствах, які
виробляють автомобільні шини. У цьому випадку успіх в
основному залежить від того, наскільки швидко задовольняється
попит. Тому весь час у наявності мають бути готові вироби.
Виробництво шин на замовлення здійснюється рідко, бо
споживачі здебільшого віддають перевагу певному сорту або
марці продукції. Тут особливу роль відіграє неодноразова
продажа певному споживачу однієї і тієї ж номенклатури товару.
5.2. Види запасів

Виділяють три види товарно-матеріальних запасів (див.
рис. 5.1).

Рис. 5.1. Види товарно-матеріальних запасів
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Залежно від цільового призначення товарно-матеріальні
запаси поділяють на такі категорії: технологічні (перехідні),
поточні (циклічні) і резервні (страхові, або “буферні”) [24].
Технологічні і перехідні запаси. До такої категорії належать
запаси, які рухаються з одної частини логістичної системи в іншу.
Для оцінювання середньої кількості технологічних і перехідних
товарно-матеріальних запасів у системі матеріально-технічного
постачання використовують співвідношення:
(5.2.1)
J  S T ,
де J – загальний обсяг технологічних або перехідних, що
перебувають у процесі транспортування, товарно-матеріальних
запасів;
S – середня норма продажу цих запасів на певний період
часу;
Т – середній час транспортування.
Поточні або циклічні запаси. До них відносять запаси,
які створюють протягом виробничого періоду, або запаси
обсягом в одну партію товарів. Особливістю підприємництва
зазвичай є те, що товари здебільшого замовляють з деяким надлишком відносно до необхідного обсягу. Це пов’язано з різними
причинами, зокрема:
• затримка з одержанням замовлених товарів у повному
обсязі, що змушує замовників (особливо посередників) зберігати
деякий час на складі певні товари;
• скидки, які надають замовникам під час продажу їм товарів
великими партіями;
• оподаткування торгівельних оборудок з мінімальними
обсягами партій, що робить невигідним відправлення замовнику
партії товарів у кількості, яка є меншою встановленого обсягу.
Однак існують певні обмеження на обсяг товарно-матеіальних запасів, які зумовлені затратами на їх зберігання. Цей баланс
досягають через вибір оптимального обсягу партій замовлених
товарів, або визначенням оптимального обсягу запасу.
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Резервні (страхові, або “буферні”) запаси. Резервні запаси
інколи називають “запасами для компенсації випадкових
коливань попиту”. Їх використовують у певній мірі “аварійним”
джерелом постачання у тих випадках, коли попит на певний
товар перевищує очікування, що зазвичай на практиці важко
спрогнозувати. Резервні запаси підприємства є функцією пропонованих ним послуг.
До цієї категорії запасів належать також спекулятивні
запаси, які створюють на випадок очікуваних змін попиту або
пропозиції на ту чи іншу продукцію.
Визначення точного рівня необхідних резервних запасів
залежить від таких факторів:
 можливе коливання термінів відновлення рівня запасів;
 коливання попиту на відповідні товари протягом терміну
реалізації замовлення;
 здійснюваною підприємством стратегією обслуговування
замовників.
Товарно-матеріальні запаси підприємств поділяють за
такими ознаками:
• місце розміщення;
• час;
• функції.
Розглянемо ці види запасів дещо докладніше.
Класифікація за місцем розміщення. Всі наявні в
економіці запаси визначені як сукупні. У виробництві до них
належать сировина, матеріали (основні та допоміжні), напівфабрикати, деталі, готові вироби, а також запасні частини для
ремонту засобів виробництва. Основна частина сукупних
запасів виробництва – це предмети виробництва, які входять у
матеріальний потік на різних стадіях їх технологічного перероблення.
Сукупні запаси виробництва поділяють на виробничі і
товарні. Виробничі запаси формують організаціях-споживачах
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і призначені для виробничого споживання. Товарні запаси
перебувають на складах готової продукції організацій-виробників, а також у каналах сфери обігу і призначені для безперебійного забезпечення споживачів різнотипними ресурсами.
Товарно-матеріальні запаси у каналах сфери обігу в свою
чергу поділяють на запаси, що перебувають у дорозі (транспортні
запаси), і запаси, які розміщені на підприємствах торгівлі. До
транспортних відносять запаси, які на момент обліку транспортуються від постачальників до споживачів.
Класифікація за виконуваними функціями. Класифікуючи запаси за такою ознакою, виникає можливість поділу
виробничих і товарних запасів на декілька груп. Наприклад,
виробничі запаси поділяють на поточні, підготовчі, гарантійні,
сезонні й перехідні.
Поточні запаси є змінною величиною і становлять
основну частину виробничих і товарних запасів на підприємстві.
Вони забезпечують неперервність постачання виробництва між
двома поставками.
Підготовчі (буферні) запаси виділяють із виробничих
запасів у разі необхідності їх додаткової підготовки перед використанням (наприклад, просушування деревини). Із товарних
засобів виробництва підготовчі запаси формують у випадку
непередбачених обставин, зокрема, коли відбуваються:
• відхилення в періодичності та величині партій поставок
від запланованих;
• зміни інтенсивності споживання;
• затримка поставок у дорозі.
На відміну від поточних обсяг гарантійних запасів –
величина постійна. За нормальних умов роботи такі запаси є
недоторканими.
Сезонні запаси утворюють у разі сезонного характеру
виробництва продуктів, їх споживання або транспортування.
Такі запаси мають забезпечувати нормальну роботу підпри115

ємства під час сезонних перерв у виробництві, споживанні чи
транспортуванні.
Перехідні запаси – це залишки товарно-матеріальних
цінностей на кінець звітного періоду. Такі запаси призначаються
для забезпечення неперервності виробництва, споживання і
транспортування у звітному і наступному за звітний періодах
до чергової поставки.
На рис. 5.2. зображено загальний вигляд поділу сукупних
запасів виробництва.
Класифікація за часом. За допомогою такої класифікації
існує можливість виділення різної кількості рівнів запасів. Їх
співвідношення показано на рис. 5.3 [24].
Значення максимально бажаного запасу визначає рівень
запасу матеріальних цінностей, що економічно доцільний у
заданій системі управління запасами. Цей рівень може бути

Рис. 5.3. Види запасів за часом обліку

збільшений. У різних системах управління максимально
бажаний запас використовують як орієнтир під час розрахунку
обсягу замовлення.
ґ
Значення порогового рівня запасу використовують для
визначення моменту часу видачі чергового замовлення.
Поточний запас відповідає рівню запасу на будь-який
момент обліку. Він може співпасти з кожним із перерахованих
рівнів запасу.
Гарантійний (страховий) запас призначений для неперервного постачання споживачів у випадку непередбачених
обставин.
Виділяють також неліквідні виробничі або товарні
запаси, які утворюються внаслідок недотримання технології
виробництва, погіршення якості товарів під час зберігання чи
морального зношення.
5.3. Витрати на утримування запасів

Рис. 5.2. Види запасів за місцем розміщення
і виконуваними функціями
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Товарно-матеріальні запаси є багатогранними і мають певні
особливості формування й управління. Запаси утворюють для
таких цілей:
• забезпечення та підтримування ефективного обслуговування клієнтів;
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• вирівнювання та стабілізації потоку товарно-матеріальних
цінностей;
• захисту від невизначеності та коливань попиту й пропозиції;
• ефективного використання трудових ресурсів, обладнання
й устаткування.
Зазначені цілі визначають такі функції товарно-матеріальних запасів [10]:
Функція регулювання процесу. Часто створюють запаси
товарно-матеріальних цінностей, оскільки потрібен час для
закінчення однієї операції над партією товару і деякий час для
переходу до іншої операції (“запас–інструмент”).
Економічна функція. Запаси на будь-якому рівні сприяють
економічній незалежності окремих підрозділів, робочих місць.
Вони також спрощують процеси реалізації продукції. Проте зведення цих запасів до мінімуму потребує великих організаційних
зусиль та фінансового забезпечення (управління якістю, обслуговування, оновлення та поповнення товарів, професійна підготовка тощо).
Функція упередження. Якщо товарно-матеріальні цінності
споживають прогнозовано, але змінно, то для згладжування
коливань утворюють буферні запаси. Разом з тим в окремих
випадках створюють спекулятивні запаси, або такі, що убезпечать
від різких підвищень цін на товари.
Функція убезпечення від випадковостей. Іноді створюють
аварійні запаси, призначені для убезпечення від коливань у
термінах поставок і попиту в певні періоди часу. Очевидно, що
витрати на зберігання будь-якого виробу мають бути меншими,
ніж витрати, які можуть виникнути у разі відсутності цього
виробу. Створення товарно-матеріальних запасів завжди пов’язано з витратами, серед яких як основні виділяють капітальні,
складські, ризику, калькуляції, замовлення, відсутності втраченого
продажу тощо. Розглянемо їх дещо конкретніше.
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Капітальні витрати. Ці витрати безпосередньо відображають потрібний обсяг капіталу на утримання запасу і завжди
залежать від коштів, спрямованих на формування запасу.
Складські витрати. До них відносять витрати на рух
товарно-матеріальних цінностей у запас та з нього, на перевантаження, оренду, опалення, освітлення тощо. Без сумніву
величина витрат залежить від виду запасів.
Витрати ризику. Такі витрати виникають у зв’язку з
ризиком псування товарно-матеріальних цінностей, їх крадіжок
тощо.
Калькуляція запасів на утримування запасів. Для різних
товарно-матеріальних цінностей, що потребують однакових
витрат на утримання, зазвичай використовують однакове
оцінювання коштів на утримування запасів. До того ж окремі
оцінки можуть бути використані для різних товарів, які потребують сервісу, щоб запобігти псуванню. Оцінка витрат на
утримання одиниці запасу може бути подана як відсоток вартості
запасу.
Витрати замовлень. Такі витрати виникають у випадку
розміщення замовлення в запас. Витрати замовлень є протилежними витратам утримування і складаються із заробітної
плати обслуговуючого персоналу, прямих і непрямих матеріальних та інших. Їх можна зменшити, якщо збільшити обсяг
замовлення.
Кошти відсутності. Це можливі витрати, які виникають у
зв’язку з відсутністю товарно-матеріальних цінностей, потреба
в яких є у клієнтів. До цього виду відносять також непрямі
витрати внаслідок втрати клієнта, що може супроводжуватися
погіршенням якості товарно-матеріальних цінностей або
зменшенням виробничих потужностей.
Кошти від втраченого продажу. До цих витрат відносять
збитки від непродажу товарів, додаткові витрати на клієнтів,
повернення замовлень і партій товарів.
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Витрати з утримування запасів реальні, але точно розрахувати їх важко. Обсяги витрат у кожному конкретному випадку
залежать від прийняття конкретних рішень.
5.4. Системи управління запасами

Система управління запасами – це поєднання різних
показників на основі закономірностей і правил, за допомогою
яких визначають обсяг і час поповнення запасів.
Підґрунтям управління запасами є стратегії. До стратегій
управління запасами відносять: найбільшої спостережливості,
додаткового резерву і відсотка від попиту. Розглянемо перераховані стратегії дещо конкретніше [10].
Якщо притримуватися стратегії найбільшої спостережливості, то обсяг потрібних запасів товарно-матеріальних
цінностей W z визначають так:
W z  C max Tmax ,

(5.4.1)

де C max – максимальний обсяг споживання запасів протягом
одного дня;
Tmax – найтриваліший період поставки на підприємстві.
Унаслідок цього утворюють запаси, які не можуть бути
використані до моменту наступного замовлення на їх поповнення.
Якщо притримуватися стратегії додаткового резерву, то
це означає гарантувати забезпечення попиту за рахунок створення резерву товарно-матеріальних ресурсів. Резерв запасів R z
визначають із співвідношення:
R z  k н Pc Tc ,
де

Pc – середній попит;
Tc – середній час випередження;
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(5.4.2)

k н – коефіцієнт надійності, який зазвичай становить 0,25–
0,40, тобто 25–40%.
Існує й інший метод розрахунку резервів запасів, за
допомогою якого обчислюють як квадратний корінь з обсягу
середнього споживання в період, що відповідає часу випередження.
В основу стратегії відсотка від попиту покладено аналіз
частоти попиту на матеріальні запаси за результатами роботи
протягом одного дня.
Кожне рішення про управління запасами пов’язане з
питаннями: скільки та коли замовляти товарно-матеріальні
цінності. Для вирішення цих питань існують дві основні системи
управління запасами:
• з фіксованим обсягом замовлення;
• з фіксованим інтервалом часу між замовленнями.
Кожну систему управління запасами створюють з метою
неперервного забезпечення користувачів певним видом матеріального ресурсу. Розглянемо згадані системи управління
запасами дещо конкретніше.
Система з фіксованим обсягом замовлення. В основі цієї
системи лежить обсяг замовлення товарно-матеріальних цінностей. Цей параметр строго фіксований і не змінюється ні за
яких умов. Тому визначення обсягу замовлення є головною
задачею, яку розв’язують у разі використання зазначеної системи
управління запасами.
Система управління запасами з фіксованим обсягом замовлення має такі переваги:
• менший рівень максимально бажаного запасу;
• економія рівня максимально бажаного запасу.
Недолік згаданої системи управління запасами полягає в
необхідності запровадження постійного контролю наявності
запасів на складах.
121

Система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями. У цій системі замовлення товарно-матеріальних
цінностей роблять у строго визначений моменти часу, які
віддалені між собою на рівні проміжки часу, наприклад, один
раз у день, тиждень або місяць. Визначити проміжок часу між
замовлення можна на підставі розрахованого оптимального
обсягу замовлення. Оптимальний обсяг замовлення дає змогу
мінімізувати сукупні затрати на зберігання запасу і його
повторення, а також досягнути найкращого поєднання
взаємодіючих факторів, наприклад, використовувана площа
складських приміщень, витрати на зберігання запасів і вартість
замовлення.
До переваг системи з фіксованим інтервалом часу між
замовленнями належить відсутність постійного контролю
наявності запасів на складах.
Недоліками згаданої системи є:
• високий рівень максимально бажаного запасу;
• підвищення рівня максимально бажаного запасу.
5.5. Вибір оптимальної партії товарів різної
номенклатури у випадку постійних затрат

Підприємницькі структури, особливо середнього та малого
бізнесу, які задіяні у сфері торгівлі, періодично поставляють
товари, призначені для продажу, до різних торгівельних
підприємств. Товари, призначені для продажу, відносять до
невідтворюваних ресурсів, які можна складувати і накопичувати
в процесі підприємницької діяльності.
Для торгівельних підприємств процес створення та зберігання запасів товарів супроводжується значними витратами, які
щорічно перевищують четверту частину вартості самих товарів.
Тому необхідно керувати запасами товарів так, щоб зазначені
витрати були найменшими і забезпечувався той рівень
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обслуговування та задоволення запитів клієнтів, до якого прагне
підприємство.
Очевидно, що товарів не може бути ні забагато, ні замало.
Якщо у торгівельного підприємства товарів забагато, то здебільшого виникають невиправдані затрати на їх складу-вання,
зберігання та амортизацію. У той же час на ці товари може
виникнути гостра потреба в іншому місці.
У другому випадку, коли товарів замало, може виявитися,
що на складі відсутній потрібний товар, особливо у найбільш
непідходящий момент часу, коли на певний товар виникає гостра
потреба. Це загрожує торгівельному підприємству втратою
клієнтів, а в перспективі й прибутків. Крім того, невеликий запас
товарів потребує їх частого поповнення, що пов’язано з додатковими затратами.
У моделюванні процесу управління постачанням товарів
важливу роль відіграє функція зміни запасу Q, за допомогою якої
встановлюють зв’язок між кількістю одиниць товару в
торгівельному підприємстві і часом t. Якщо на товар існує попит,
то функція зміни запасу спадає, у протилежному випадку ця
функція зростає.
До затрат, пов’язаних із постачанням товарів, зазвичай
відносять:
– вартість товарів;
– організаційні видатки, які виникають у зв’язку з оформленням товарів і транспортних засобів, навантаження товарів,
їх перевезення, супроводження, розвантаження, складування
тощо;
– витрати для зберігання товарів, наприклад, витрати на
оренду складів, амортизацію у процесі зберігання товарів, їх
охорону, а також у разі потреби їх утилізації або повернення.
Вважатимемо, що товар надходить певними партіями й у
кожній партії може бути n типів різних товарів.
Уведемо такі позначення:
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ci (i  1, n) – ціна одиниці і-о типу товару, де n – кількість
типів (асортиментів) товарів;
pi – інтенсивність попиту на певну кількість одиниць і-о
типу товару;
si – організаційні видатки за одну партію і-о типу товару;
zi – витрати на зберігання певної кількості одиниць і-о типу
товару визначений період;
ri – розмір в одиницях одної партії і-о типу товару..
Періоди надходження і зберігання товарів залежать від
багатьох факторів, серед яких, у першу чергу, необхідно виділити
попит на певний тип продукції, її асортимент. Наприклад,
обладнання, устаткування, автомобілі, побутову техніку, меблі,
металоконструкції тощо можна зберігати тривалий час (рік і
навіть більше). Одежа, взуття та інші подібні товари мають
сезонний попит, тому їх постачання у торгівельні підприємства
і зберігання доцільні протягом певного сезону, зокрема одногодвох кварталів чи місяців. Натомість багато продуктових товарів
поставляють і зберігають короткий період, який вираховують
кількома днями або тижнями.
Припустимо, що партія і-о типу товару надходить відразу,
як тільки у певних товарах виникає потреба. Тоді у найпростішому випадку залежність функції зміни товарного запасу від
часу t буде приблизно такою, як показано на рисунку 5.4.
Будь-якому підприємцеві, який працює на ринку тривалий
час, не важко визначити річну інтенсивність попиту pi певної
кількості одиниць і-о типу товару чи їх асортименту та їх ціну.
Знаючи ціну одиниці і-о типу товару ci і річну інтенсивність
попиту на цей товар pi , загальна вартість і-о типу товару S i c
буде
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Рис. 5.4. Залежність функції зміни товарного запасу від часу

.

S i c  ci pi

(5.5.1)

Тоді загальні витрати S c на придбання всіх типів товарів,
необхідних підприємству для виконання певного етапу
виробничої програми, визначають за формулою
n

S c   ci pi .

(5.5.2)

i 1

Вважатимемо, що попит на певного виду товари сталий і
неперервний протягом розглядуваного періоду. Тому виникає
потреба вчасного постачання товарів до торгівельного підприємства для забезпечення його безперебійного і ритмічного
функціонування.
Постачання товарів здійснюють партіями, в які входять
товари різних типів і в різних пропорціях. Оскільки в одній партії
ri одиниць і-о типу товару, а попит за досліджуваний періодд
(наприклад, рік) рівний pi , то кількість партій товарів  i буде
де

i 

pi
.
ri

(5.5.3)

Для спрощення розв’язування задачі вважатимемо, що
організаційні витрати, які несе підприємство за одну партію і-о
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типу товару si i  1, n , є сталими, тобто не залежать від кількості типів різних товарів у партії. Тоді витрати, які необхідно
здійснити для організації постачання до торгівельного підприємства відповідних партій і-о типу товарів S i o визначають за
такою формулою:
Si o 

pi s i
.
ri

різних типів товарів S o , які зазнаватиме підприємець протягом
досліджуваного періоду, вираховують за формулою
n
i 1

p i si
ri .

(5.5.5)

Визначимо величину витрат, які несе підприємець для
збереження товарної маси протягом досліджуваного періоду.
Без сумніву різні типи товарів мають різний термін придатності і тому потребують різних методів і підходів для їх
збереження. Однак для спрощення розв’язування задачі вважатимемо, що витрати, які несе підприємство для збереження
одиниці і-о типу товару протягом досліджуваного періоду, –
сталі, тобто вони не залежать від кількості одиниць товару, часу
його збереження z i .
Для визначення загальних видатків, затрачених на збереження всіх товарів, візьмемо до уваги середній рівень запасу
товарів. Як видно з рис. 5.4, середній рівень запасу n типів
товарів буде рівний відношенню площі під графіком за цикл до
тривалості циклу. У зазначеному випадку цей середній рівень
ri
приблизно дорівнює
(на рис. 5.4 цей рівень позначений
2
пунктирною лінією). Тому загальні видатки S i r , необхідні для
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ri z i
.
(5.5.6)
2
Загальні видатки S r для збереження всіх типів товарів
визначають за такою формулою
Si r 

(5.5.4)

На підставі зазначеного витрати на організацію постачання

So  

збереження і-о типу товарів протягом зазначеного періоду часу,
становитимуть

Sr 

1 n
 ri zi .
2 i 1

(5.5.7)

Отже, видатки на придбання загальної кількості різної
номенклатури товарів, які становлять сукупність партії постачання, організацію їх постачання до торгівельних підприємств
(складів, гуртовень, магазинів тощо) і збереження будуть такі:
S z  Sc  So  S r .
(5.5.8)
Беручи до уваги співвідношення (5.5.2), (5.5.5), (5.5.7), вираз
(5.5.8) подамо у вигляді:
n 

p s 1
S z ri     ci pi  i i  ri z i  .
(5.5.9)
ri
2

i 1 
Для визначеності сформульованої задачі будемо вважати,
що параметри ci , pi , si і z i задані, тобто попередньо визначені.
Потрібно знайти таке значення ri опт , щоб функція S z ri 
набувала найменшого значення на множині ri  0 , а, якщо
конкретніше, то саме в точці ri опт . Графічні залежності функції
S z ri  зображено на рис. 5.5.
Як видно з рис. 5.5, графічні залежності функції S z ri  у
загальному випадку є нелінійними і кожна крива має чітко
виражений мінімум, значення якого потрібно знайти, бо саме
порівняння цих значень дає можливість знайти оптимальне
постачання товарів.
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Для знаходження значення ri опт , яке є найменшим значенням функції S z ri  , запишемо першу похідну виразу (5.5.5) по
змінні ri :
n 
p s 1 
S z ri      i 2 i  z i  .
 r
2 
i 1 
i
Прирівняємо одержаний вираз до нуля

(5.5.10)

прояві якого для всіх інших незмінних характеристик немаловажну роль відіграє саме ціна на товар.
Щоб визначити загальний обсяг партії товарів rопт , призначеної для постачання до торгівельного підприємства, необхідно



Отже, кінцевий вираз для визначення ri опт матиме вигляд:
n

n

 p s 1 
   ri 2 i  2 zi   0 .
(5.5.11)
i 1 
i

Вираз (5.5.11) буде тотожно рівний нулю тоді, коли кожний
член суми дорівнює нулю, тобто
pi si
ri2



1
zi
2 .

(5.5.12)

На підставі співвідношення (5.5.12) знайдемо

ri опт  min ri 

2 p i si
zi .

(5.5.13)

За допомогою співвідношення (5.5.13) визначають оптимальну кількість і-о типу товару в одній партії. Якщо в партії
постачання лише один товар, то формула (5.5.9) співпадає з
відомою формулою Гарріса.
Як видно із формули (5.5.13), кількість і-о товару в партії,
призначеної для постачання до торгівельного підприємства,
безпосередньо залежить від інтенсивності попиту на певні
товари, організаційних затрат і затрат на зберігання товарів.
Натомість кількість і-о товару в партії, призначеної для
постачання, прямо не залежить від ціни на той чи інший товар,
тобто ціна впливає на розмір партії товарів лише опосередковано
через інші параметри, зокрема через інтенсивність попиту, в
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просумувати всі значення ri опт i  1, n .

rопт  
i 1

2 pi si
zi .

(5.5.14)

Якщо на підставі відомих вихідних даних обчислено
оптимальний розмір партії товарів rопт , то можна визначити
інші важливі параметри, які необхідні під час організації
постачання товарів до торгівельного підприємства. Наприклад,
можна визначити оптимальну кількість партій товарів δ опт ,
призначених для постачання у певний період часу (наприклад,
рік), який, як вище зазначалося, є різним для різної номенклатури
товарів.
Загалом величина δ опт буде дорівнювати відношенню суми
інтенсивності попиту товарів, які зазвичай входять до переліку
постачання, до оптимального розміру партії, тобто
n

 pi
δ опт 

i 1

.

(5.5.15)

rопт

Крім того, за наявності обчисленої величини оптимального
розміру партії постачання товарів rопт , можна визначити тривалість циклу постачання різних товарів t опт . Такий цикл
розраховують як відношення кількості днів у досліджуваному
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періоді nд до оптимальної кількості партій поставок товарів
δ опт , тобто
t опт 

nд
.
δ опт

Таблиця 5.1. Інформація про постачання у торгівельне підприємство
продукції швейної промисловості

(5.5.16)

Якщо завчасно задано або з практики відомо необхідну
кількість і-о типу товару в одній партії, призначеної для постачання, то не важко розв’язати обернену задачу, тобто у разі
необхідності можна визначити:
• ціну одиниці і-о типу товару, коли саме вигідніше збувати
товар;
• інтенсивність попиту одиниць і-о типу товару;
• величину організаційних витрат за одну партію і-о типу
товару;
• величину видатків, необхідних на зберігання одиниці і-о
типу товару.
5.6. Моделювання оптимального обсягу партії
товарів швейної промисловості під час постачання
у торгівельне підприємство

Для практичної апробації моделі використаємо інформацію
про постачання у торгівельне підприємство продукції швейної
промисловості різного асортименту (табл. 5.1).
Як видно з таблиці 5.1, постачанню підлягають сімнадцять
типів товарів. Результати аналізу даних таблиці 2.1 свідчать про
те, що різні моделі сумок характеризуються різною ціною і різним
попитом на ринку. Із зазначених та інших причин будуть різними
організаційні видатки і видатки на зберігання продукції.
Використовуючи співвідношення (5.5.13) і дані таблиці 5.1,
розрахуємо кількість різних моделей сумок ri опт c i  1,17 в
одній партії продукції швейної промисловості, призначеної для
постачання:
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r1 опт c 

2 p1 s1
2 115  28,65

 17 ,
z1
22,35

r11опт c 

2 p11 s11
2  77  21,12

 15 ,
z11
14,55

r2 опт c 

2 p2 s 2
2 112  36,33

 19 ,
z2
23,5

r12 опт c 

2 p12 s12
2  81  25,67

 17 ,
z12
15

r3 опт c 

2 p3 s3
2 107  31,58

 17 ,
z3
22,75

r13 опт c 

2 p13 s13
2 12  24

 7,
z13
12

r4 опт c 

2 p4 s4
2  95  37,33

 19 ,
z4
19,5

r14 опт c 

2 p14 s14
2  64  31,17

 15 ,
z14
17

r5 опт c 

2 p51 s5
2  82  22

 15 ,
z5
15

r15 опт c 

2 p15 s15
2  69  28,33

 16 ,
z15
15,5

r6 опт c 

2 p6 s 6
2  87  35,57

 16 ,
z6
24,6

r16 опт c 

2 p16 s16
2  81  35,18

 16 ,
z16
23,65

r7 опт c 

2 p 7 s7
2  95  34,28

 22 ,
z7
13,55

r17 опт c 

2 p17 s17
2  9  35,2

 6.
z17
17,8

r8 опт c 

2 p8 s8
2  72  30,57

 18 ,
z8
14,1

r9 опт c 

2 p9 s9
2 111  38,43

 19 ,
z9
23,4

r10 опт c 

2 p10 s10
2  69  30,27

 14 ,
z10
22,4

(5.6.1)

У зв’язку з тим, що кількість продукції під час постачання
виражається цілими числами, у проведених розрахунках (5.6.1)
результати заокруглюють до цілого значення.
Отже, в оптимальній партії продукції, призначеної для
постачання до торгівельного підприємства, сумок швейної
промисловості має бути 17 одиниць 280-ї моделі, 19 одиниць
281-ї моделі, 17 одиниць 282-ї моделі, 19 одиниць 296-ї моделі,
15 одиниць 297-ї моделі, 16 одиниць 298-ї моделі, 22 одиниці
309-ї моделі, 18 одиниць 318-ї моделі, 19 одиниць 358-ї моделі,
14 одиниць 376-ї моделі, 15 одиниць 389-ї моделі, 17 одиниць
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391-ї моделі, 16 одиниць 409-ї моделі, 7 одиниць 410-ї моделі,
15 одиниць 411-ї моделі, 16 одиниць 420-ї моделі і 6 одиниць
421-ї моделі.
Визначимо загальний розмір партії, призначеної для постачання до торгівельного підприємства, різного асортименту
сумок rопт c , приведених у таблиці 5.1. Беручи до уваги співвідношення (5.5.14), для rопт c запишемо
17

rопт c  
i 1

2 pi si
zi .

(5.6.2)

На підставі співвідношення (5.6.2) і даних (5.6.1) знайдемо,

Визначимо тривалість циклу постачання різних товарів

t опт c . Для цього використаємо співвідношення (5.5.16).
Наприклад, протягом року тривалість циклу постачання сумок
у торгівельне підприємство буде

t опт c 

nд
δ опт c



365
 73 дні .
5

(5.6.6)

Звичайно кількість партій постачання товарів у торгівельне
підприємство може залежати від інших факторів, які не враховані
в моделі, наприклад, від місткості транспортних засобів, об’єму
складських приміщень тощо.

що
rопт c  268 ,
(5.6.3)
тобто одна партія, призначена для постачання сімнадцяти типів
сумок, має в оптимальному вигляді складатися з 268 одиниць
товару.
Визначимо оптимальну кількість партій, призначених для
постачання, зазначених товарів швейної промисловості δ опт c
за певний період часу. Для цього використаємо співвідношення
(5.6.15), яке для нашого випадку матиме вигляд:
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 pi
δ опт c 

i 1

.

(5.6.4)

rопт c

Питання для перевірки знань

1. Яке співвідношення використовують для розрахунку
наближеної залежності між рівнем запасу і збуту продукції?
2. Яка відмінність між виробничими і товарними запасами?
3. Коли виділяють підготовчі (буферні) запаси товарноматеріальних цінностей від виробничих запасів?
4. Що являють собою перехідні запаси товарно-матеріальних цінностей?
5. Які запаси належать до категорії технологічних і перехідних?
6. Які запаси належать до категорії поточних або циклічних?
7. Що входить до складу сукупних виробничих запасів?
8. Що таке неліквідні виробничі або товарні запаси?

Підставляючи сюди дані з таблиці 5.1 і (5.6.3), одержимо
1338
 5,
(5.6.5)
268
тобто за визначений період необхідно здійснити 5 партій постачання товарів до торгівельного підприємства.

Питання на самостійне опрацювання

δ опт c 
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1. Який вигляд має співвідношення “гнучкого акселератора”,
що використовують для визначення рівня запасу товарно-матеріальних цінностей?
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2. Яка відмінність між основними і допоміжними матеріалами, використовуваних у виробництві?
3. Для яких цілей утворюють товарно-матеріальні запаси?
4. Що покладено в основу стратегії найбільшої спостережливості у системі управління запасами?
5. Яка мета системи управління запасами з фіксованим
інтервалом часу між замовленнями?
6. Які чинники потрібно враховувати під час вибору оптимальної партії товарів, призначеної для постачання торгівельних
підприємств?
7. На підставі чого визначають загальний обсяг партії
товарів, призначеної для постачання торгівельних підприємств?
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Розділ 6. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА
6.1. Види і завдання транспортної логістики

Транспортною логістикою називають комплекс операцій,
пов’язаних з організацією переміщень матеріальних цінностей
транспортними засобами.
Транспортні засоби поділяють на такі групи:
• загального призначення;
• спеціального призначення.
До транспортних засобів загального призначення відносять
такі види: залізничний, автомобільний, водний, повітряний і
трубопровідний [10].
Залізничний транспорт характеризує:
 висока перевізна здатність;
 відносна дешевизна перевезень;
 регулярність та надійність перевезень.
Водночас залізничний транспорт має певні недоліки, до
яких належать:
• дороге будівництво залізниць;
• порівняно невисока швидкість доставки вантажів.
Автомобільний транспорт має такі переваги:
 здатність доставки матеріальних цінностей безпосередньо до пунктів призначення;
 відносно висока швидкість доставки матеріальних
цінностей;
 маневреність під час доставки матеріальних цінностей;
 регулярність перевезень.
Поряд із зазначеними перевагами згадаємо і про недоліки:
• низька перевізна здатність під час перевезення великотоннажних вантажів;
• більша вартісність порівняно з іншими видами транспорту;
• дороге будівництво автомобільних шляхів.
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Водному транспорту притаманні такі позитивні особливості:
 дешевість перевезень;
 висока перевізна здатність;
 відпадає потреба будівництва перевізних доріг.
Разом з тим, водний транспорт має певні недоліки,
наприклад:
• нерегулярність (сезонність) перевезень;
• обмеженість застосування;
• невисока швидкість доставки вантажів.
Позитивні риси повітряного транспорту такі:
 висока швидкість доставки матеріальних цінностей до
пунктів призначення;
 здатність доставки вантажів до пунктів призначення, які
недоступні для інших видів транспорту.
Водночас цей вид транспорту має такі недоліки:
• висока вартісність перевезень;
• нерегулярність перевезень;
• низька перевізна здатність.
Трубопровідний транспорт характеризує:
 дешевість переміщення матеріальних цінностей;
 висока перевізна здатність;
 велика швидкість переміщення матеріальних цінностей;
 незначні капіталовкладення порівняно з іншими видами
транспорту.
Водночас трубопровідний транспорт має обмежену сферу
застосування щодо пунктів призначення і номенклатури
вантажів.
До завдань транспортної логістики можна віднести:
 створення транспортних систем, у тому числі транспортних коридорів та ланцюгів;
 спільне планування транспортних процесів на різних
видах транспорту у випадку змішаних перевезень;
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 планування транспортного процесу спільно зі складським і виробничим;
 забезпечення технологічної єдності транспортного
процесу;
 вибір виду і типу транспортного засобу;
 визначення оптимального маршруту доставки матеріальних цінностей.
6.2. Синхронізація роботи транспорту
і виробництва

Для зменшення загальних утрат і підвищення ефективності
господарської діяльності підприємства необхідно налагодити
узгоджену роботу виробництва продукції і транспорту. З метою
досягнення синхронізації роботи транспорту і виробництва, як
уже згадувалося, використовують системи “канбан” і “точно
в строк” (just in time). Суть застосування цих систем до транспорту така: якщо основне виробництво функціонує за технологією “строго за графіком” без інформації про обсяги запасів
матеріалів, сировини, напівфабрикатів і комплектуючих виробів,
то в закупівельній і збутовій логістиці перевезення здійснюється
відповідно:
• через короткі інтервали часу (система “канбан”);
• у строго визначений час (система “точно в строк”).
Згідно зазначеної технології надходження вантажів до місць
призначення у разі потреби відбувається з точністю до хвилин.
У таких випадках продукція може переправлятися відразу до
споживача за заздалегідь укладеними угодами. Наприклад,
автомобіль, який зійшов з головного конвеєра автомобільного
заводу, надходить не на склад, а відразу у вагон. Одночасно з
цим спеціальний вантажний пристрій, керований комп’ютером,
забезпечує підведення наступного вагону для завантаження
черговою партією автомобілів. Така технологія дає змогу
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обходитися без громіздкого і дорогого складського господарства
і прискорити обіговість капіталу. Внаслідок цього нормативи
запасів матеріальних цінностей різко скорочуються. Наприклад,
у Японії вони становлять 2-5 добову потребу, а на автомобільному заводі “Ніссан” запас комплектуючих частин розрахований
всього на дві години роботи головного конвеєра.
Своєчасне задоволення потреб галузей народного господарства, яке потребує гарантованого постачання матеріальних
цінностей до певного строку, досягається також завдяки організації руху вантажних поїздів у мережі залізниць за жорстким
графіком. Відправник продукції завчасно бронює в поїзді
необхідний обсяг площі під вантаж і забезпечує його навантаження у технологічно визначений час. Такі поїзди зазвичай не
очікують вантаж і, якщо відправник не встиг вчасно виконати
навантажувальні роботи, то він втрачає оплачений тариф.
Під впливом логістичних систем “канбан” і “точно в строк”
користувачі транспортних послуг почали віддавати перевагу
таким критеріям, як дотримання часових графіків постачання
вантажів, відповідальність за задоволення поточних потреб і
можливість відстеження руху вантажу. Залежно від тривалості
запланованої поставки матеріальних цінностей вважається
допустимим такі відхи-лення [24]:
• для 8–12 тижнів – 25%;
• для 4–8 тижнів – 10%;
• менше 4 тижнів – 1%.
Політика дерегулювання автомобільного транспорту і
використання системи “точно в строк” сприяли розширенню
сфери його застосування. Особливо це помітно в США з їх відносно довгими маршрутами перевезень порівняно із західноєвропейськими країнами і Японією. Там автомобілі інтенсивно
експлуатують не тільки на коротких і середніх відстанях, але й
на відстанях до 1600 км. Ними доставляють як і комплектуючі
вироби, так і готову продукцію.
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У системі розподілу матеріальних цінностей функції
транспорту передбачають транспортне та експедиційне обслуговування. Транспортне обслуговування охоплює перевізні,
вантажно-розвантажувальні послуги і зберігання. До експедиційного обслуговування належать послуги експедиційні,
комерційно-правові та інформаційно-консультативні.
Транспортно-експедиційне обслуговування фірм здебільшого виконують транспортно-експедиційні агенції. До таких
агенцій відносяться підприємства, які займаються доставкою
товарів, тобто виконують операції та послуги для забезпечення
ефективного розподілу матеріальних цінностей.
Склад характеристик, за якими оцінюють транспортноекспедиційні агенції приведено на табл. 6.1.
6.3. Системи перевезення вантажів

Перевезення товарно-матеріальних цінностей складний
багатогранний процес цілеспрямованої діяльності людей, що
забезпечує задоволення попиту на транспортування вантажів.
Основна мета перевезення полягає у забезпеченні належного
рівня транспортного обслуговування клієнтів у встановлений
час за умови оптимального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
На сьогоднішній день виділяють такі системи перевезення
вантажів:
 юнімодальні – перевезення одним видом транспорту,
які здійснюються одним або декількома перевізниками. Якщо
перевезення здійснює лише один перевізник, то він видає свій
власний транспортний документ: накладну, коносамент (товаросупроводжувальний документ) тощо;
 а-модальні – перевезення, керування якими здійснюється з єдиного диспетчерського центру незалежно від участі в
перевезеннях різних видів транспорту;
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Таблиця 6.1. Складові оцінювання транспортно-експедиційні агенції

 інтермодальні – перевезення декількома видами
транспорту за єдиним перевізним документом із передаванням
вантажів у пунктах перевантаження з одного виду транспорту
на інший без участі вантажовласника;
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 мультимодальні – перевезення вантажів за єдиним
перевізним документом, коли організатор перевезення несе
відповідальність на всій довжині логістичного ланцюжка незалежно від кількості видів транспорту, що беруть участь у
перевезеннях;
 бімодальні – перевезення спеціалізованими транспортними засобами, які обладнані автомобільними шасі й
залізничними колісними парами і здійснюють перевезення як
на звичайних дорогах, так і на залізницях у складі вантажних і
навіть пасажирських поїздів.
На загальноєвропейській конференції міністрів транспорту
держав ЄС у 1994 році було ухвалено рішення, відповідно до
якого мультимодальними вважають перевезення одного вантажу
не менше, ніж двома видами транспорту, а інтермодальними –
перевезення, здійснювані одним видом транспорту, але з перезавантаженням на шляху проходження вантажу.
Комплексний розгляд процедур спільної роботи з вантажами і транспортними засобами різних видів засвідчує, що
транспортна технологія перевезення товарно-матеріальних
цінностей є багатоелементною і складається із сукупності процесів (див. рис. 6.1).
Основним елементом транспортної технології є переміщення матеріальних цінностей, усі інші – йому підпорядковані.
Для оптимізації окремих процесів транспортної технології
потрібно вирішити безліч завдань. Метою такої оптимізації є
зниження запасів, які переміщають від численних постачальників сировини, матеріалів і комплектуючих частин до
виробників продукції і готової продукції до споживачів.
Логістичне управління транспортною технологією з метою
ефективного обслуговування ринків передбачає інтеграцію й
координацію заходів управління запасами (наприклад, планування й обслуговування потреби в матеріалах), зберігання й
оброблення вантажів (наприклад, розміщення складів, упаку143

Використовуючи мультимодальну технологію перевезень
у зовнішньоекономічних операціях, користувачі можуть мати
економічну вигоду завдяки підвищеній увазі, яку оператори
транспорту приділяють вантажу, що перебуває в їхньому віданні.
Ефект може виявитися внаслідок впливу таких факторів:
• скорочення тривалості перевезення;
• підвищення точності доставки вантажу;
• забезпечення схоронності вантажу, особливо у пунктах
перевалки;
• зниження прямих транспортних витрат завдяки ставок,
розміри яких залежать від кількості вантажу;
• зниження супутніх витрат завдяки застосування контейнерів, систем обміну даними, комп’ютерних систем спостереження за вантажем тощо.
6.4. Технологія вантажних перевезень
Рис. 6.1. Алгоритм процесів транспортної технології

вання товарів), а також управління транспортними засобами
(наприклад, змішаними перевезеннями зовнішньоторговельних
вантажів).
В умовах логістичного управління найбільш ефективною
формою організації перевезеннями зовнішньоторговельних
вантажів є мультимодальні змішані форми перевезення. У цьому
випадку перевезення здійснюються декількома видами транспорту і один з перевізників бере повну відповідальність за
реалізацію транспортної технології. Логістичне управління
мультимодальними змішаними перевезеннями зовнішньоторговельних вантажів дає змогу звести воєдино всі три зацікавлені у такому перевезенні сторони:
• державу;
• постачальників транспортних послуг (перевізників
певного виду транспорту, експедиторів, операторів тощо);
• користувачів транспорту (імпортерів й експортерів).
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В основу регулювання відносин під час вантажних перевезень покладено логістичну підсистему координації взаємодії
учасників транспортного процесу, тобто комплекс відповідних
технологічних операцій: складування пакетування, навантаження, транспортування, розвантаження, підготовка до
реалізації.
Широке застосування логістики у практиці підприємств
різних форм власності можна пояснити прагненням до скорочення часових інтервалів між придбанням сировини доставки
товарів споживачеві. Водночас мінімізуються товарні запаси, а
в деяких випадках зникає потреба їхнього використання. Разом
з тим скорочується час доставки товарів, прискорюються інформаційні потоки, підвищується рівень сервісу. Все це може здійснюватися у разі координації роботи транспорту зі складами
підприємств, що безпосередньо впливає на регулярність перевезень і якість транспортного обслуговування.
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Координація дій різних видів транспорту, а також підприємств та організацій різних галузей економіки є об’єктивною
необхідністю. Для її здійснення потрібне виконання певного
комплексу робіт та їхнє впорядкування в межах єдиної класифікації. Для впорядкування використовують такі ознаки:
1. Категорії координації, до яких відносять внутрішньовиробничу, внутрішньовідомчу і міжвідомчу. Ці ознаки
відображають найзагальніші зв’язки між об’єктами класифікації
та необхідність координації окремих підрозділів (служб, відділів,
груп і т.д.) усередині взаємодіючих підприємств, підприємств
кожного відомства в зонах їхньої взаємодії (залізничних станцій,
депо, автотранспортних станцій тощо), підприємств різних
відомств.
2. Форми координації, що враховують структуру розглянутих об’єктів управління.
Потреба в координації виникає в таких випадках:
• у разі переходу вантажів від одного суміжника до іншого
на об’єкті (залізнична станція, порт, база, завод тощо);
• у межах промислових центрів за наявності декількох
стикових пунктів;
• на всьому шляху проходження вантажів від місць виробництва до місць споживання.
У зв’язку із цим виділяють три форми координації: внутрішньооб’єктну, внутрішньовузлову і регіональну.
3. Галузі координації, серед яких виділяють технологічну,
технічну, організаційно-економічну й керування.
У межах технологічної галузі координації розглядаються
питання організації напрямку вантажних потоків, рухомого
складу різних видів транспорту, перевалки вантажів з одного
виду транспорту на інший, організації перевезень у змішаному
сполученні, завезення згідно з графіком, визначення найвигіднішого режиму використання технічних засобів транспортної
мережі.
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Технічна галузь координації охоплює питання погодженого
розвитку та використання технічних засобів механізації й автоматизації перевалки вантажів з одного виду транспорту на
інший, пропускної і провізної спроможності транспортної системи для створення умов безперервності процесу транспортування, комплексу технічних засобів управління на різних видах
транспорту.
Організаційно-економічна галузь координації спрямована на
вирішення питань виділення функціональних зв’язків у структурі
керування різними видами транспорту, вивчення економічних
зв’язків усіх галузей народного господарства, організування
спеціалізації, кооперування, концентрації та комбінування різних
видів транспорту, гармонізація техніко-експлуатаційних і технікоекономічних показників роботи, удосконалення методів підготовки й оброблення інформації, розподіл ресурсів та оптимізація
їхнього використання.
Координація в галузі керування транспортною системою
спрямована на усунення недоліків, які виникають під час організованої роз’єднаності окремих видів транспорту, їхньої підпорядкованості різним міністерствам і відомствам та їх різновидам
відносно форм власності. У галузі керування важливою ланкою
є диспетчерське регулювання єдиного транспортного процесу.
Підготовка вантажу до перевезення (пресування, фасування, сортування, упаковування, маркування тощо) зазвичай
входить в обов’язки відправника вантажу і має здійснюватися з
урахуванням вимоги максимального використання
вантажопідйомності й вантажомісткості автомобілів і зручності
виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
Розглянемо детальніше окремі операції, що супроводжують
перевезення продукції.
Упаковування. За допомогою операції упаковування забезпечується схоронність продукції під час перевезення і зберігання,
спрощується її облік, поліпшується механізація вантажно147

розвантажувальних робіт, унаочнюється реклама та інформація
для користувачів.
Щоб максимально зменшити габарити штучних важких
вантажів під час їх підготовки до перевезення, необхідно:
• розглянути можливості зняття виступаючих частин,
розбирання вантажу, зміни його упакування;
• визначити найкраще розташування вантажу – горизонтальне, вертикальне або повернене на певний кут навколо
поздовжньої чи поперечної осі;
• підібрати такий тип рухомого складу, для якого досягається максимальне зменшення негабаритності або верхня
негабаритність замість бічної.
Тара для перевезення заморожених вантажів має бути
суцільною, без просвітів. Тару для рідких продуктів заповнюють
не більше, ніж на 90-95% ємності, щоб уникнути просочування
рідини у разі нагрівання.
Зважування. На тарному і штучному вантажах, окрім
вантажів, які перевозять навалювальним методом, відправник
має вказати масу брутто й нетто. На вантаж стандартної маси
вказувати її не обов’язково. Зважування вантажу відбувається
під час його приймання. Вантаж може бути прийнятий без
перевірки на спеціальних кузовах або контейнерах за наявності
на них пломб відправника вантажу.
Небезпечні вантажі приймають до перевезення з дорученням відправника щодо їхньої маси і видають одержувачеві без
перевірки ваги.
У разі зважування автопоїздів потрібно стежити за тим, щоб
увесь автопоїзд був установлений на ваги. Якщо розміри платформи не дають можливості встановити весь автопоїзд, то його
зважують по частинах окремо.
Маркування. Вантажі, які перевозять, повинні мати
маркування. Воно містить інформацію про товар, яка полегшує
його приймання, перевірку якості і правильність цін.
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Якщо відправлення вантажів здійснюється залізничним,
повітряним чи водним сполученням, то в маркуванні обов’язково вказують:
• знаки відправника і порядковий номер місця;
• назву станції або порту і дороги відправлення;
• назву станції або порту і дороги призначення;
• ім’я одержувача згідно з накладною.
Якщо перевозять тарні і штучні вантажі дрібними партіями,
то маркування наносять на кожному вантажному місці і в маркуванні вказують:
• дріб, у чисельнику якого порядковий номер, присвоєний
замовленню автомобільною станцією відправлення, і через тире – загальна кількість місць за замовленням, а в знаменнику –
номер місця;
• ім’я відправника вантажу;
• назву автостанцій відправлення та призначення, вантажоодержувача згідно з накладною;
• масу вантажного місця.
Під час перевезення тарних і штучних однорідних вантажів
у вагонах і поїздах допускається маркування частини вантажних
місць, але в загальному не менше чотирьох. Для вантажів, що
потребують особливого поводження під час виконання операцій
навантаження/розвантаження і зберігання, відправник зобов’язаний нанести на всі вантажні місця додаткове спеціальне
маркування написом “Верх”, “Скло”, “Обережно”, “Не кантувати”, “Боїться холоду”, “Боїться вологи” “Не класти плиском”
тощо, а на важких вантажах – вказати місце стропування
вантажів і центр ваги.
Маркування вантажів у тарі ящикового типу наносять
фарбою посередині торцевого боку місця, а в тарі бочкового типу
– на одному з ден. Можна наносити маркування на паперових
ярликах, які приклеюють до тари або самого вантажу, якщо він
не впакований.
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Продовольчі товари, впаковані в мішки з тканини, можна
маркувати на окремому шматку матерії, який пришивають до
горловини мішка.
Штабелювання. Тарні або штучні вантажі складують у
покритих складах або на відкритих майданчиках у штабелі
певних форм і розмірів.
Тарні вантажі здебільшого зберігають у пакетованому
вигляді. Основна вимога безпеки під час виконання операції
складування полягає в забезпеченні стійкості штабеля й можливості безперешкодного його розбирання, а також вільного і
безпечного маневрування навантажувачів на складах.
Безпакетований вигляд складування вантажів залежить від
типу упаковки. Наприклад, вантажі у мішках розміщають у вигляді
штабелів. Використовують такі способи формування штабелів
вантажів у мішках: пряма кладка, кладки уступом, хрест-навхрест,
трійником, патериком, колодязем тощо. Вантажі у ящиках
штабелюють здебільшого трійником, патериком і хрест-навхрест.
6.5. Тарифи на перевезення вантажів

Розрахунок за послуги перевезення вантажів, що надають
транспортні організації, здійснюється на основі транспортних
тарифів.
Тарифи є складовою частиною загальної системи цін і до
них входять:
• плата за перевезення вантажів;
• плата за додаткові операції, пов’язані з перевезенням
вантажів;
• правила розрахунку плати за перевезення вантажів і
додаткові операції, пов’язані з їх перевезенням.
Розмір середньої тарифної ставки Т можна розрахувати за
формулою:
Т = С + П,
(6.5.1)
150

де С – собівартість перевезення одиниці продукції;
П – прибуток, що виробляється на одиницю продукції
транспортного процесу.
Участь різних видів транспорту відображається в тарифах
трьома категоріями швидкостей доставки товарів:
 велика швидкість (авіація, пряме автомобільне сполучення);
 середня швидкість (залізниця, вантажна автомобільна
станція);
 невелика швидкість (водний та інші види транспорту, де
фактор часу не головний під час визначення умов доставки
матеріальних цінностей).
На всіх видах транспорту на рівень тарифів впливають два
показники: тип вантажів і відстань перевезень. Розглянемо ці
показники докладніше.
1. За типом вантажів, які перевозять, диференціація
тарифів зумовлена двома причинами:
• неоднаковим завантаженням транспортних засобів
різними вантажами;
• різними особливостями виконання логістичних операцій
у пунктах відправлення і призначення вантажів.
Диференціація тарифів за типом вантажів на різних видах
транспорту проявляється по-різному:
• на залізничному транспорті – через Єдину тарифностатистичну номенклатуру вантажів (ЄТСНВ);
• на річному і морському – через номенклатуру вантажів;
• на автомобільному – через номенклатуру і класифікацію
вантажів.
Загалом диференціація тарифів являє собою систематизований за різними ознаками перелік вантажів. Вона потрібна
тому, що за допомогою залізничного, морського, річкового,
повітряного і автомобільного транспорту перевозять велику
кількість різноманітних вантажів як за видами, так і за назвою і
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встановити тарифи для кожного вантажу окремо практично
неможливо.
2. Встановлення тарифів залежно від відстані перевезення
продиктовано тим, що зміна відстані безпосередньо впливає на
величину затрат на перевезення. Ця величина може бути розрахована за формулою:
1
A  B  l ,
(6.5.2)
l
де Z – витрати на перевезення одиниці вантажу на одиницю
відстані;
А – витрати на одиницю ваги вантажу в початковому і
кінцевому пунктах, що не залежать від відстані перевезення
(коп./т);
В – витрати, пов’язані з рухом (коп./т-км);
l – відстань перевезення вантажу (км).
Отже, зі збільшенням відстані перевезення вантажів витрати
на виконання 1 т-км знижуються. Зазвичай цю закономірність
враховують під час формування тарифів.
Складовими елементами тарифної системи, крім тарифної
номенклатури вантажів і тарифних відстаней, є тарифні схеми,
розрахункові таблиці та інші компоненти, які характеризують
специфіку різних видів транспорту. Під час складання тарифних
ставок на перевезення вантажів різними видами транспорту всі
зазначені елементи узагальнюють і взаємопов’язують.
Базою формування тарифів на перевезення вантажів автомобільним транспортом є їхня собівартість. До собівартості
перевезень, враховуваних автотранспортними підприємствами,
входять:
• змінні витрати, до яких відносять витрати на паливо,
експлуатаційні матеріали, шини, технічне обслуговування,
поточний ремонт, а також амортизаційні відрахування на
капітальний ремонт і відновлення рухомого складу;
Z
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• постійні витрати, до яких відносять заробітну плату
водіїв і накладні витрати.
Ціни під час формування тарифів на вантажні автомобільні
перевезення розраховують за такою моделлю [12]:
T  1,02  C  V  Pv  V  E  F  ,
(6.5.3)
де Т – тарифна плата за перевезення одиниці продукції;
С – матеріальні витрати (паливо, запасні частини, шини
тощо) на одиницю перевезеної продукції;
V – витрати на оплату праці на одиницю продукції;
Pv , Е – норми ефективності відповідно до трудових ресурсів і виробничих фондів, залежно від яких формується прибуток
(на думку вчених, Pv  0,25; E  0,08 );
F – вартість виробничих фондів;
1,02 – коефіцієнт, який враховує 2% відрахувань від прибутку
автомобільного транспорту на будівництво й утримання доріг.
До тарифів на доставку вантажів автомобільним транспортом відносять:
відрядні тарифи, у яких враховано кількість перевезеного
вантажу і відстань їх доставки;
 пільгові (виключні) тарифи, які застосовуються за умови
забезпечення замовником безперервної роботи автомобілівсамоскидів в одному пункті навантаження протягом повної
зміни роботи або виконання навантажувальних робіт у межах
установленого часу;
 погодинні тарифи, які встановлюють на користування
автомобілем і залежать від його вантажопідйомності. Оплату
перевезень за почасовими тарифами стягують за кожну годину
роботи і кілометр пробігу. Такі тарифи застосовують у випадку
неможливості кількісного обліку вантажів, що перевозять;
 тарифи з покілометрового розрахунку, коли плату
стягують за кожний кілометр пробігу за умови роботи поза місцем
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основного перебування або за перевезення, що не відбулося з
вини замовника;
 тарифи за доставку (перегін) автомобілів, коли плату
справляють у централізованому порядку з автомобільних
заводів-виробників, а також з автомобільних заводів після
капітального ремонту. У цьому випадку плату стягують за кожен
кілометр пробігу одиниці рухомого складу залежно від його типу,
в тому числі за доставку на спеціалізованому рухомому складі
(автомобілевозі);
 тарифи на навантажувально-розвантажувальні
роботи, коли плату за навантажувально-розвантажувальні
роботи стягують за фактично виконану кількість тонно-операцій
(навантажування чи розвантажування). Тарифи встановлюють
диференційовано за видами вантажів: тарно-упаковочні і штучні
вантажі, навалочні вантажі, лісоматеріали, метали і металеві
вироби, зернові вантажі і овочі. Плату за використання навантажувально-розвантажувальних механізмів стягують за погодинними тари-фами;
 тарифи на складські операції є складовою частиною
тарифів за зберігання вантажів. Їх стягують за кожну тонну
(брутто) вантажу на добу, прийом та видачу вантажів окремо
для закритих приміщень і відкритих майданчиків. Якщо відбувається затримка на складі вантажів понад установлені угодою
норми часу, то стягують додаткову плату;
 тарифи на перевезення вантажів, які встановлюють
диференційовано залежно від типу вантажу, наприклад:
• меблів, промислових товарів і домашніх речей;
• вантажів у контейнерах;
• палива, будівельних матеріалів;
• автомобільних покришок (шин);
• сільськогосподарських вантажів тощо.
Для міжнародних перевезень тарифи складають за спеціальною методикою;
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• тарифи на експедиційні операції та послуги містять плату
за експедиційні послуги (крім експедиційних операцій, які
виконує водій, бо плата за них внесена в тариф за перевезення
вантажів), використання контейнерів і засобів укриття вантажів,
доставку документів замовникам, заповнення накладних тощо.

Питання для перевірки знань
1. На які групи поділяють транспортні засоби?
2. Які переваги і недоліки залізничного транспорту?
3. Які переваги і недоліки автомобільного транспорту?
4. Які переваги і недоліки водного транспорту?
5. Які особливості трубопровідного транспорту?
6. Які на сьогоднішній день виділяють системи перевезення
вантажів?
7. Які виділяють форми координації дій різних видів
транспорту і підприємств?
8. За якою формулою розраховують розмір середньої
тарифної ставки перевезення вантажів?
Питання на самостійне опрацювання
1. Які завдання транспортної логістики?
2. У чому полягає суть синхронізації роботи транспорту і
виробництва?
3. Які складові оцінювання транспортно-експедиційної
агенції?
4. Які етапи алгоритму процесів транспортної технології?
5. У чому полягає необхідність координації дій різних видів
транспорту і підприємств?
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Розділ 7. ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА
7.1. Інформаційні потоки в логістиці

Рух будь-яких товарно-матеріальних цінностей неодмінно
супроводжується певною інформацією, яка циркулює в логістичній системі і між нею та зовнішнім сенредовищем. Тому
одним із важливих понять інформаційної логістики є інформаційний потік.
Інформаційний потік – це сукупність інформаційних
повідомлень, які циркулюють у логістичній системі та між нею
і зовнішнім середовищем. Інформаційні потоки можуть існувати
у вигляді паперових або електронних документів та сигналів і
необхідні для управління логістичними операціями та контролю
за їх виконанням.
Інформаційний потік характеризують такі показники:
• джерело виникнення;
• напрям руху;
• швидкість передавання і прийняття;
• інтенсивність;
• способи управління.
Вимірюють інформаційний потік кількістю прийнятої,
опрацьованої або переданої за одиницю часу інформації. Для
ефективного виконання основних логістичних операцій перетворення інформації (збирання, введення, передавання,
нагромадження, зберігання, пошук, оброблення) використовують автоматизовані інформації системи (АІС).
Створення та використання автоматизованих інформаційних систем сприяє підвищенню ефективності функціонування
економічного об’єкта і забезпечує якість управління. Найбільша
ефективність АІС досягається під час оптимізації планів роботи
підприємств, фірм і галузей, швидкого вироблення різних
оперативних рішень, злагодженого маневрування матеріаль156

ними та фінансовими ресурами тощо. Тому процес управління
в умовах функціонування автоматизованих інформаційних
систем побудований на використанні відповідних економікоорганізаційних моделей, які певною мірою адекватно відображають характерні структурно-динамічні властивості об’єкта
управління. Особливості моделей (імовірнісні, детерміновані,
функціональні чи структурні) спонукають до створення різноманітних типів інформаційних систем.
Досвід створення автоматизованих інформаційних систем,
впровадження у практику економічної роботи оптимізаційних
методів і моделей, формалізація ситуацій виробничо-господарських процесів, впровадження у державних та комерційних
структурах сучасних обчислюваних засобів корінним чином
видозмінили технологію інформаційних процесів у різних
системах управління.
Автоматизованих інформаційних систем за своїм призначенням різноманітні і можуть бути класифіковані за різними
ознаками, зокрема:
 за сферою, призначенням чи характером дії об’єкта управління (АІС адміністративні, виробничотехнічні, соціальні,
зв’язку, сільського господарства, транспорту тощо);
 за видами процесів управління (АІС управління технологічними процесами, управління організаційно-технологічними процесами, організаційного управління, наукових
досліджень, навчаючі);
 за рівнем у системі державного управління (міжгалузеві,
регіональні, галузеві АІС);
 за ступенем централізації опрацювання інформації (АІС
централізовані, децентралізовані або системи колективного
користування).
Кваліфікаційні складові автоматизованих інформаційних
систем за видами логістичних процесів управління мають таке
призначення:
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 АІС управління технологічними процесами – це людино-

машинні системи, які забезпечують управління технологічними
пристроями, станками, автоматичними лініями.
 АІС управління організаційно-технологічними процесами – це багаторівневі системи, які поєднують АІС управління
технологічними процесами і АІС управління підприємствами.
 АІС організаційного управління – це АІС, об’єктом для
яких слугують виробничо-господарські, соціально-економічні
функціональні процеси.
 АІС наукових досліджень забезпечують високу якість та
ефективність міжгалузевих розрахунків і наукових дослідів.
Методичною базою таких систем слугують економіко-математичні методи, а базою забезпечення – комп’ютери і технічні
засоби для проведення експери-ментальних робіт моделювання.
Ці та організаційно-технологічні системи можуть додатково
мати у своєму складі системи автоматизованого проектування
робіт (САПР).
 Навчаючі АІС отримали широке застосування під час навчання фахівців у системі освіти, а також під час перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників різних галузей знань.
За роллю у виробничій діяльності та в процесі прийняття
управлінських рішень АІС поділяють на:
 виробничі АІС, які призначені для забезпечення виробничої діяльності;
 управлінські АІС, які призначені для підтримування
процесу прийняття управлінських рішень.
До виробничих АІС належать:
• системи опрацювання інформації, призначені для опрацювання даних бізнес-транзакцій;
• системи керування технологічними (промисловими)
процесами;
• системи автоматизації офісу, призначені для створення
комунікацій і ведення діловодства.
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До управлінських АІС належать:
• системи формування звітності;
• системи підтримки прийняття рішень;
• інформаційні системи для керівників (менеджерів), за
допомогою яких продукується інформація для керівників вищого
рівня.
АІС вдосконалюють наявні бізнес-процеси, зокрема:
– автоматизують бізнес-процес;
– прискорюють передання інформації на великі відстані,
внаслідок чого процеси стають географічно незалежними;
– вносять комплексні аналітичні методи в бізнес-процес;
– залучають до бізнес-процесу великий обсяг деталізованої
інформації;
– надають можливість змінювати послідовність робіт або
виконувати декілька процесів паралельно;
– залучають до процесу спеціальні експертні знання;
– здійснюють моніторинг бізнес-процесу, надаючи
конкретну інформацію про його стан.
Сучасний розвиток інформатизації в галузі логістичної
діяльності потребує єдиних підходів до вирішення економічних,
організаційних, технічних та технологічних проблем. Ці підходи
мають бути вирішені у тісному взаємозв’язку як розроблювачів
АІС, так і фахівців відповідних предметних сфер. Незважаючи
на важливість технічних рішень, цінність та унікальність автоматизованих інформаційних систем, складають інтелектуальні
продук-ти, які розробляють учасники проектування й усіх інших
доробок.
7.2. Форми подання інформації. Інформаційні ресурси

Виділяють три форми подання інформації:
1. Символьна. Вона заснована на використовуванні символів – букв, цифр, знаків тощо. Це найпростіший, але практично
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застосовується лише для передачі нескладних сигналів про різні
події. Наприклад, зелене світло вуличного світлофора повідомляє
про те, що дозволений рух людей або транспорту.
2. Текстова. Як і в попередній формі, тут використовують
символи: букви, цифри, математичні знаки. Проте інформацію
закладено не лише в цих символах, а у їх поєднанні, порядку
перебування. Так, слова “раб” і “бар” мають однакові букви, але
містять різну інформацію. Завдяки взаємозв’язку символів і
відображенню мови людини текстова інформація надзвичайно
зручна і широко використовується.
3. Графічна. Це найскладніша форма подання інформації.
До неї належать види природи, фотографії, креслення, схеми,
малюнки, які мають неабияке значення в нашому житті і містять
велику кількість інформації.
Інформація слугує важливим засобом існування суспільства, життя і діяльності людини. Її обсяги швидко ростуть. Стрімко
змінюється і характер використовування інформації. Передусім
це пов’язано з тим, що раніше у виробничій діяльності використовувалися наукові ідеї і відкриття, зроблені раніше, часто багато
століть тому. Нині розвиток господарської діяльності потребує
використовування нових наукових ідей через рік-два після їх
появи, що, своєю чергою, вимагає оброблення зростаючих
потоків інформації. Це призводить до необхідності індустріалізації
інформаційних процесів, тобто таких процесів, які вміщують усі
операції, пов’язані зі збиранням, передачею, зберіганням, обробленням і видачею інформації.
Останнім часом виникло нове поняття – інформаційні
ресурси. Сучасні інформаційні ресурси – це наукові теорії,
відкриття, патенти, винаходи, економіко-математичні методи і
моделі, проекти машин, споруд і технологічних процесів,
відомості про надра землі і океанів тощо.
Ще декілька десятиріч тому більшість працездатного
населення займалася матеріальним виробництвом. Тепер же у
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розвинутих країнах швидко збільшується кількість працівників,
які займаються інтелектуальною працею. Людство переходить
в інформаційну еру.
Це явище, яке отримало назву “інформаційний вибух”,
свідчить про століття інформатизації. Воно вміщує:
• швидке скорочення часу подвоєння обсягу накопичених
наукових знань;
• перевищення матеріальних витрат на зберігання, передачу
і перероблення інформації над витратами на енергетику;
• можливість уперше реально спостерігати людство з
віддалених місць Всесвіту (рівні радіовипромінювання Сонця і
Землі на окремих ділянках радіодіапазону зближувалися).
Інформаційні ресурси разом з матеріальними ресурсами
(енергія, сировина, праця) – необхідні компоненти і база
суспільного виробництва.
Інформація як ресурс має усі властивості товару: Її можна
продавати, купувати, зберігати, знищувати тощо. Разом з тим,
інформаційні ресурси мають низку особливостей:
1. На відміну від інших (матеріальних) ресурсів, вони
невичерпні. З розвитком суспільства і зростання споживання
знань запаси матеріальних ресурсів у певній мірі не зменшуються,
а зростають завдяки знаходженню нових сфер та можливостей
їхнього використовування.
2. Із використовуванням інформаційні ресурси не зникають,
а зберігаються і навіть можуть збільшуватися за рахунок конструкційної трансформації отриманих повідомлень з урахуванням
конкретних умов їх використовування.
3. Інформаційні ресурси несамостійні. Самі по собі вони
мають лише потенційне значення. Лише в поєднанні з іншими
ресурсами (досвід, праця, кваліфікація, техніка, енергія, сировина)
інформаційні ресурси перетворюються на рушійну силу прогресу.
4. Ефективність їх застосування пов’язана з ефектом
непервинного (повторного) виробництва знань. Інформаційна
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взаємодія дає можливість отримати нове знання ціною значно
менших витрат порівняно з витратами праці, енергії, часу на
його пряме генерування.
5. Виступають формою безпосереднього (прямого) приєднання науки (у тому числі теоретичних досліджень) до складу
продуктивних сил.
6. Застосування нового інформаційного ресурсу замість
застарілого здатне вчинити радикальну дію, у багато разів
підвищити продуктивність праці, суттєво змінити умови праці
тощо.
7. Інформаційний ресурс виникає в результаті не просто
розумової праці, а в результаті його творчої частини. Будь-яка
розумова праця (наукова робота чи управління) вміщує дві частини – рутинну і творчу. Рутинна частина розумової роботи сама
по собі “неінформативна”, вона не збільшує потенціалу потрібних знань, не змінює уявлення про шляхи досягнення мети.
7.3. Класифікація інформації

Для управління логістичними об’єктами і процесами
використовують різну інформацію, яка виникає як під час їхнього
функціонування, так і надходить із зовнішнього середовища
(державних установ, замовників, постачальників тощо). Уведення у комп’ютер, оброблення, організування збереження та
передавання цієї інформації потребують певної її класифікації.
Під класифікацією інформації розуміють логічну операцію,
яка полягає у розподілі елементів розглядуваної множини
предметів і явищ на підмножини (класи, групи, види, типи), і
здійснюється на підставі певної загальної ознаки або групи ознак.
Основними ознаками класифікації інформації можуть бути зміст
та ознаки відображуваних об’єктів, функціональне призначення
в процесі управління, стабільність використання або збереження, стадії утворення, періодичність передавання і спосіб подання
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інформації тощо. Впорядковане розміщення елементів, які підлягають класифікації, на основі встановлених зв’язків і залежностей
між їхніми ознаками утворює систему класифікації. Ця система
визначає комплекс класифікаторів, для кожного з яких встановлюється сфера його дії.
У разі проектування процесів комп’ютерного оброблення
інформації велике значення має поділ інформації на змінну і
постійну (умовно-постійну).
До змінної належить інформація, яка часто змінюється для
кожного фіксованого випадку її використання. Здебільшого така
інформація використовується лише в одному циклі комп’ютерного оброблення.
До постійної належить інформація, яка не змінюється
протягом тривалого часу, наприклад, квартал чи рік, і використовується у багатьох циклах комп’ютерного оброблення. Така
сталість інформації в часі характеризується коефіцієнтом
стабільності, за допомогою якого встановлюють, яка частина
значень чи позицій номенклатури залишається сталою протягом
тривалого періоду, тобто
k ст 

П1
,
П0

(7.3.1)

де П1 – кількість позицій номенклатури, що залишається
сталою до закінчення заданого періоду;
П 0 – загальна кількість позицій номенклатури інформації.
До постійної, здебільшого, відносять інформацію, коли
значення коефіцієнта стабільності більше 0,85. На практиці за
умов організації інформаційного фонду до складу постійної
інформації належить також умовно-постійна інформація, значення коефіцієнта стабільності для якої не менше 0,6. З огляду
на те, що постійна інформації становить близько двох третин
загального обсягу інформації, що циркулює в системі управління
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будь-яким об’єктом, то від правильної організації інформаційних
масивів, які містять таку інформацію, та системи їхнього ведення
значною мірою залежить ефективність функціонування всієї
системи управління. Створенням системи постійної інформації
досягається централізація збереження даних, підвищення їхньої
вірогідності, усунення дублювання, скорочення обсягу робіт
підготовки та введення їх до комп’ютера.
Різні види постійної інформації, зазвичай, суттєво відрізняються за обсягом, джерелом формування, змістом, періодичністю
подання, частотою використання в завданнях логістики. З
огляду на це, виникає потреба класифікувати постійну інформацію задля організації масивів інформаційного фонду. Прийнято
виділяти такі типи постійної інформації: нормативну, розцінкову,
планово-договірну, регламентуючу, довідниково-табличну і
постійно-облікову.
З усіх видів постійної інформації, мабуть, найбільшою за
обсягом та динамікою є нормативна. Це система науково і
технічно обґрунтованих норм та нормативів, які характеризують
планово-кількісну міру різних елементів виробництва товарів і
послуг. Під нормою загалом розуміють оптимально допустиму
величину витрат ресурсів на виробничі цілі, а під нормативом
– показник, який характеризує відносну величину витрат
ресурсів, використання знарядь праці тощо. Дослідження
предметної ділянки засвідчує, що на виробничих підприємствах
обсяг нормативної інформації становить близько 50–70 % від
загального обсягу інформації, яка використовується у процесі
керування об’єктом управління.
Коефіцієнт стабільності нормативної інформації залежить
від типу виробництва і особливо високий на підприємствах з
масовим та крупносерійним характером виробництва.
Донині існує декілька підходів до класифікації норм, орієнтовані на різні ознаки їхнього поділу. Найвищою узагальнюючою
класифікаційною ознакою є їхнє призначення. Відповідно до цієї
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ознаки, виділяють три групи норм: витратні, норми режимів і
нормативи ефективності.
Витратні норми об’єднують у своєму складі нормативні
дані максимально допустимих витрат різних видів ресурсів на
виробництво одиниці продукції чи надання послуг.
Норми режимів використовують для визначення
організаційного порядку та системи праці виробничих ланок
підприємства (фірми).
Нормативи ефективності визначають ступінь використання засобів та предметів праці, а також живої праці, і дають
змогу оцінити економічну ефективність діяльності підприємств.
На промислових підприємствах в умовах комп’ютерного
ведення нормативної інформації її часто об’єднують у групи.
Наприклад, виділяють нормативи конструкторські, технологічні,
матеріальні, трудові, календарно-планові та ін.
Цінова інформація відображає різні вартісні показники і
вміщує прейскуранти цін на матеріали, покупні вироби, готову
продукцію, а також довідники тарифних ставок.
До планово-договірної інформації належить економічна
інформація, за допомогою якої регламентують планово-виробничі показники роботи підприємства і його структурних підрозділів. До цієї групи належить також інформація, що характеризує
договірні відносини з підприємствами-постачальниками і
покупцями готової продукції.
Регламентуюча інформація характеризує правові та
посадові обов’язки промислово-виробничого, обслуговуючого
і керівного персоналу підприємства. До цієї групи належать також
регламентні параметри роботи різних структурних одиниць і
ланок підприємства.
Довідниково-табличною інформацією називають постійну
інформацію, яка має довідниковий та розшифрувальний характер
і встановлює взаємозв’язки між різними обліково-плановими
показниками.
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Постійн-о-облікова інформація вміщує відносно сталі
відомості, які характеризують різні об’єкти, предмети та ресурси,
що використовуються в обліковому процесі.
Розглянемо деякі методи, які використовують для класифікації інформації. Суть ієрархічного методу класифікації
полягає в послідовному поділі множини об’єктів на підпорядковані класифікаційні угрупування. Такий поділ добре унаочнюється за допомогою ієрархічного граф-дерева. Перевагою
ієрархічного методу класифікації є логічність побудови, велика
інформаційна місткість і простота навіть ручного пошуку інформації. Недолік цього методу полягає в його жорсткій структурі,
що іноді позбавляє систему гнучкості, а за потреби перегрупування об’єктів, ускладнює машинне розв’язування завдань,
особливо, коли виникають заздалегідь непередбачувані ознаки.
Фасетний метод класифікації – це паралельний поділ
множини об’єктів на незалежні класифікаційні угрупування,
тобто незалежні фасети.
Перевагою фасетних класифікацій є їхня гнучкість за будьякого поєднання фасетів, а недоліком є складність використання
в багатоаспектних номенклатурах, коли йдеться про ручне
оброблення інформації й обмежене використання обсягу класифікації. На практиці також застосовують алфавітно-предметну
класифікацію (наприклад, звичайний алфавітний довідник), де
літери алфавіту фактично використовуються для формування
відповідних фасетів.
Після присвоєння відповідних кодів створюють класифікатор. Класифікатор – це документ (книга, комплект таблиць
тощо), який відображає закон розбиття множини об’єктів на
класи, підкласи, групи тощо і водночас містить систематизоване
зведення назв класифікаційних угрупувань та їхнє кодове
позначення. Систематизація економічної інформації спричиняє
необхідність застосування найрізноманітніших класифікаторів,
зокрема:
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 загальнодержавних, які розробляють у централізованому

порядку і є єдиними для всієї країни;
 галузевих, які є єдиними для певної галузі діяльності і
здебільшого розробляють у типових проектах автоматизованого
оброблення;
 локальних, які розробляють на місцях і поділяють на
номенклатури, що характерні для конкретного підприємства,
організації чи фірми.
Складають класифікатори поетапно: спочатку класифікують
інформацію, а потім виконують кодування. Під час проведення
класифікації виявляють номенклатури, після чого за кожною
номенклатурою складають повний перелік усіх наявних позицій,
які підлягають кодуванню.
Під номенклатурою розуміють упорядкований список,
тобто повний перелік однорідних назв, який складається з
окремих рядків (позицій). У кожній номенклатурі передбачено
певну кількість резервних позицій на випадок появи нових
об’єктів.
7.4. Кодування інформації

Як було зазначено вище, після проведення класифікації
виконують кодування. Кодування – це процес присвоєння
символьних позначень різним позиціям номенклатури (об’єктам
класифікації) з метою їхнього подання у компактнішій формі. Код
– це умовне позначення об’єкта знаком чи сукупністю знаків за
певними правилами, які встановлюють за допомогою системи
кодування. Коди можуть бути цифровими, літерними, літерноцифровими і складатися з одного або декількох знаків. Під час
комп’ютерного оброблення інформації перевагу надають цифровій формі кодування, бо вона найзручніша для автоматичного
групування. Різновидом кодування є шифрування, що пов’язане
із таємністю інформації.
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Коди мають відповідати певним вимогам:
 охоплювати всі номенклатури, які підлягають кодуванню;
 бути єдиними для різних завдань усередині одного
економічного об’єкта (наприклад, коди матеріалів, підрозділів
мають бути єдиними для завдань бухгалтерського обліку і
матеріально-технічного постачання);
 виділятися стабільністю;
 мати певний резерв вільних номерів;
 забезпечувати мінімальність кодового позначення.
Кодування інформації відбувається за певною системою,
тобто за сукупністю визначаючих будову кодів правил. Зараз
використовують декілька систем кодування економічної інформації, серед яких найбільш поширеними стали: порядкова,
серійна, позиційна та комбінована. Вибір системи кодування
залежить від низки чинників, головними з яких є: кількість
виділених ознак у номенклатурі і кількість позицій у кожній
ознаці, а також ступінь стійкості номенклатури.
У разі побудови порядкової системи всі позиції номенклатури кодують за молодшою ознакою, без урахування старших
ознак. Усім позиціям присвоюють коди у порядку зростання
номерів: 1, 2, 3 і т.д. Цей код має мало знаків, простий за побудовою, але в ньому враховано лише молодшу ознаку, що ускладнює автоматичне отримання підсумків за старшими ознаками.
Крім того, в разі використання такої системи кодування, у
номенклатурі будуть відсутні резервні позиції. Тому порядкова
система має обмежене застосування і використовується під час
кодування стійких номенклатур, наділених лише однією
ознакою.
Серійна система кодування нагадує порядкову, але за її
допомогою можна закодувати номенклатури, які наділені двома
і більше ознаками. У цій системі кодування кожній групі старших
ознак номенклатур присвоюють серію номерів із певним
запасом (на випадок появи нових позицій номенклатури). У
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межах цієї серії кожну позицію молодших ознак номенклатури
кодують порядковим номером. Серійна система передбачає
резервні номери для старших ознак номенклатури. Ця система
є досить зручною для оброблення інформації за допомогою
комп’ютерної техніки у тому випадку, коли у пам’яті комп’ютера
містяться числові значення серії номерів, які характеризують
старші ознаки. Комп’ютер забезпечує автоматичне кодування
всіх старших ознак і отримання зведених підсумків за всіма
груповими ознаками.
Кодування за серійною системою здійснюють у такій
послідовності:
 визначають кількість ознак групування;
 встановлюють кількість позицій у кожній ознаці;
 задають серію номерів старшим ознакам з урахуванням
резерву;
 проводять порядкове кодування молодших ознак у межах
серій номерів старших ознак, враховуючи резерв;
 складають класифікатор.
Застосовуючи позиційну систему, виділяють кожну ознаку
і відводять їй один (або декілька) розряд, залежно від його
значення (кількості позицій). Після цього кожну ознаку кодують
окремо, починаючи з 1, 01, 001 і т.д. Цей код забезпечує
автоматичне формування в комп’ютері всіх потрібних підсумків
відповідно до виділених ознак.
Комбінована система так само, як і позиційна, передбачає
чітке виділення всіх ознак номенклатури. Однак, кожну ознаку
можуть кодувати за порядковою, серійною чи позиційною
системами. Ця система гнучкіша і широко застосовується під час
розв’язування економічних завдань, оскільки забезпечує
автоматичне отримування потрібних підсумків виділеними
ознаками.
У проектах комп’ютерного оброблення бухгалтерського
обліку трапляються різні підходи до побудови коду аналітичного
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обліку. Здебільшого, структура коду відрізняється за рівнем
аналітичності і значення. Програми дають змогу вести облік за
різними варіантами, рівнями аналітики (ознаками), що встановлюються на конкретному підприємстві, організації чи фірмі.
Наприклад, для рахунку 05 “Матеріали” можна виділити
три рівні аналітики, зокрема:
 перший – вид матеріальних цінностей (1 знак);
 другий – склад (1 знак);
 третій – номенклатурний номер матеріалів (2 знаки).
Припустимо, що на певному підприємстві є сім видів
матеріалів і 99 їх назв, які можуть розміщуватися на трьох складах.
Закодуємо ці назви за поданою методикою.
Ознака
Кодове позначення
види матеріалів:
сировина і матеріали
1
напівфабрикати
2
паливо
3
запасні частини
4
тара
5
будівельні матеріали
6
інші матеріали
7
2) склади:
сировини і матеріалів
1
палива
2
будівельних матеріалів
3
3) матеріали:
фарба олійна
01
оліфа
02
цвяхи
03
шурупи
04
тощо
Отже, код оліфи, з урахуванням усіх виділених ознак,
виглядатиме так:
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балансовий рахунок
будівельні матеріали
склад будівельних матеріалів
номенклатурний номер оліфи
Загальний вигляд коду буде таким:

05
6
3
02
056302

Цей код побудовано за позиційною системою з виділенням
чотирьох класифікаційних ознак. Під час використання та видачі
матеріалів у первинному документі мають бути записані всі коди.
Тоді у процесі комп’ютерного оброблення інформації буде
забезпечено отримання різних зведень синтетичного та
аналітичного обліку у розрізі балансових рахунків, складів,
номенклатурних номерів матеріалів та їхніх видів.
Нову інформаційну технологію оброблення даних на основі
використання персональних комп’ютерів будують здебільшого
на відсутності паперових документів, тобто формування
первинного документа відбувається автоматично, а не вручну.
Водночас технологічний процес передбачає автоматичне
занесення різних реквізитів-ознак до документа. З цією метою у
машинній програмі є спеціальний блок меню: довідники чи
словники, які містять певний перелік номенклатур, використовуваних у завданні. Деякі номенклатури, які є сталими для
заданого виду діяльності (бухгалтерського обліку, банківських
операцій), містяться у програмі, а інші формуються на місці. До
першого виду номенклатур, здебільшого, відносять галузеві
класифікатори, а до другого виду – локальні класифікатори, які
розробляють на місцях.
7.5. Основні процедури перетворення інформації

Автоматизація оброблення будь-якої інформації, зокрема в
логістиці, загалом є комплексом дій і заходів різного характеру
(технічного, організаційного, економічного тощо), який дає змогу
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значно зменшити рівень інтелектуальної праці людини або
повністю вилучити її під час здійснення виробничого процесу
чи виконання функцій управління на об’єкті господарювання.
У цьому аспекті автоматизовані інформаційні системи дають
можливість забезпечити багатоваріантне опрацювання економічної інформації, внаслідок чого можна приймати раціональні
управлінські рішення.
Як людино-машинна система, в межах якої реалізується
інформаційна модель, що формалізує процеси опрацювання
даних в умовах нової технології, автоматизована інформаційна
технологія замикає через себе прямі та зворотні зв’язки між
об’єктом та апаратом управління, а також уводить до системи і
виводить із неї потоки зовнішніх інформаційних зв’язків.
Функціональні можливості автоматизованих інформаційних технологій визначають їхню структуру, до якої входять
такі процедури: збирання і реєстрація даних; підготовка інформаційних масивів; опрацювання, нагромадження і збереження
даних; формування результатної інформації; передавання даних
від джерел виникнення до місця опрацювання, а результатів –
до споживачів інформації для прийняття управлінських рішень.
Розглянемо особливості виконання основних процедур
перетворення інформації.
Збирання та реєстрація інформації відбувається порізному на різноманітних логістичних об’єктах. Особливо ця
процедура складна на промислових об’єктах, де потрібно
відображати їхню виробничо-господарську діяльність. Не менш
складна ця процедура і у фінансових органах, де відбувається
оформлення руху (потоків) грошових ресурсів.
На підприємствах збирання і реєстрація інформації відбувається під час виконання різних господарських операцій (приймання готової продукції, отримання і видача матеріалів тощо).
Облікові дані можуть виникати і на робочих виробничих місцях
унаслідок підрахунку кількості оброблених деталей, зібраних
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вузлів і виробів, виявлення браку тощо. У процесі збирання
фактичної інформації проводиться вимірювання, підрахунок,
зважування матеріальних об’єктів, підрахунок грошей, отримання часових і кількісних характеристик роботи окремих
виконавців. Збирання інформації здебільшого супроводжується
її реєстрацією, тобто фіксуванням на відповідних матеріальних
носіях, введенням у комп’ютер. Занесення інформації у первинні
документи, в основному, відбувається вручну, тому процедура
збирання і реєстрації й надалі залишається найбільш трудомісткою, а процес автоматизації документообігу – актуальним.
Особливого значення надають і вірогідності, повноті і своєчасності первинної інформації.
Передавання інформації між об’єктами здійснюється порізному: за допомогою кур’єра, пересилання поштою або
транспортними засобами, а також дистанційне передавання
каналами зв’язку за допомогою інших засобів комунікацій.
Дистанційне передавання інформації каналами зв’язку дає
змогу скоротити час, потрібний для її пересилання, однак для
його виконання потрібні спеціальні технічні засоби, внаслідок
чого збільшується вартість цього процесу. Надходження
інформації каналами зв’язку до центру оброблення здебільшого
відбувається у два способи: за допомогою машинних носіїв або
безпосереднім уведенням її у комп’ютер через спеціальні
програмні та апаратні засоби.
Машинне кодування – це процедура подання інформації у
машинних кодах (машинних командах). Так кодують інформацію,
переносячи дані з первинних документів на магнітні диски, а
потім з них уводять у комп’ютер для оброблення. Запис
інформації на машинні носії здійснюється як самостійна
процедура або як результат оброблення введеної в комп’ютер
інформації.
Зберігати і нагромаджувати економічну інформацію
необхідно через багатократність її використання, застосування
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постійної інформації, яку зберігають у нормативно-довідникових
масивах, потребу комплектувати первинні дані до їхнього оброблення. Зберігається та нагромаджується інформація в інформаційних базах на машинних носіях у вигляді інформаційних
масивів, де дані розміщують у встановленому в процесі
проектування порядку.
Пошук даних у комп’ютері безпосередньо пов’язаний з
їхнім збереженням та нагромадженням на певних носіях і
полягає у вибиранні потрібних даних. Процедура пошуку
інформації на носіях виконується автоматично на підставі
складеного користувачем чи комп’ютером запиту на потрібну
інформацію.
Оброблення економічної інформації відбувається на
комп’ютері здебільшого децентралізовано у місцях виникнення
первинної інформації, де організовуються автоматизовані робочі
місця фахівців сфери управління. Оброблення може відбуватися
не лише автономно, а й в обчислювальних мережах з використанням набору програмних засобів та інформаційних масивів
даних для розв’язування функціональних завдань. У ході
розв’язування завдань за допомогою комп’ютерних засобів,
відповідно до машинної програми, формуються результатні
зведення, які з’являються на екрані монітора або які роздруковують на папері.
Прийнят тя рішення в автоматизованій системі
організаційного управління в логістиці здебільшого здійснюється
фахівцем, який застосовує чи не застосовує технічні й програмні
засоби комп’ютера, ретельно аналізуючи результатну інформацію. Завдяки застосуванню персональних комп’ютерів і
термінальних пристроїв підвищується аналітичність оброблюваних повідомлень, а також забезпечується перехід до
автоматизації вироблення оптимальних рішень у процесі діалогу
користувача з обчислювальною системою за допомогою експертних систем.
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7.6. Режими опрацювання інформації в логістиці

Для широкого кола користувачів, тобто нефахівців у галузі
комп’ютерної техніки і програмування, необхідно створити такі
засоби і методи спілкування з обчислювальною системою,
завдяки яким, не володіючи знаннями основ програмування,
вони могли б задовольняти свої інформаційні потреби у процесі
взаємодії з комп’ютером.
За умов використання сучасної комп’ютерної техніки
розрізняють такі режими оброблення інформації: пакетний,
діалоговий (інтерактивний) і реального часу.
Суть пакетного режиму полягає у послідовному виконанні
наявної сукупності програм оброблення даних, оформлених у
вигляді пакета завдань, під керівництвом певної операційної
системи. Цим досягається зменшення втручання користувача у
процес розв’язування завдань, а засоби операційної системи
організовують уведення вхідних даних, виклик потрібних
програмних модулів, приведення зовнішніх пристроїв у робочий
стан, виконання процесу оброблення і керування ним. Основна
мета пакетного режиму оброблення інформації полягає у гарантуванні своєчасного розв’язування функціональних завдань
згідно із встановленими графіками і максимальним завантаженням обчислювальної системи.
У пакетному режимі можливе як послідовне
(однопрограмний режим роботи комп’ютера), так і паралельне
оброблення завдань (багатопрограмний режим роботи
комп’ютера). Паралельне оброблення даних забезпечується у
різні способи: природним перериванням під час очікування
операцій введення/виведення або вимушеним перериванням у
певні моменти під час квантування часу, який відводиться кожній
комп’ютерній програмі.
Кожне завдання (потік завдань) записується у вигляді низки
керуючих речень, які визначають етапи роботи, що підлягають
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виконанню, програмні, обчислювальні та інформаційні ресурси,
використовувані під час виконання цих робіт, тощо.
Розв’язування будь-якого функціонального завдання в
пакетному режимі починається із уведення завдання або потоку
завдань з певного локального пристрою введення, безпосередньо з’єднаного з комп’ютером. Після цього завдання
утворюють вхідні черги в пам’яті комп’ютера. Вибір завдання з
черги на оброблення може бути організовано послідовно у
порядку їхнього розміщення в черзі або на основі заданих
пріоритетів. Черги завдань можуть бути виконано у довільні
моменти часу, навіть якщо попередні завдання ще повністю не
оброблені.
Виконання завдань у режимі пакетного оброблення
характеризується типовою черговістю процедур оброблення
даних, а саме: логічним перетворенням вхідних інформаційних
масивів і створенням робочих масивів, упорядкуванням робочих
масивів, проведенням обчислень за заданими алгоритмами,
формуванням вихідних масивів, виведенням і контролем
результатів розв’язування.
Із розвитком пакетів прикладних програм пакетний режим
набув нових форм організації, які характеризуються попереднім
забезпеченням надбудови відповідних програмних параметрів
(т. зв. операційного оточення) на розв’язування конкретних
завдань у різних системах автоматизованого оброблення будьякої інформації багатьма групами користувачів.
Усі завдання, які розв’язуються у пакетному режимі, мають
такі властивості:
 алгоритм розв’язування завдання повністю формалізований, і процес його розв’язування не потребує втручання
користувача;
 наявний великий обсяг вхідних і вихідних даних, значна
частина яких зберігається на магнітних носіях у вигляді пакета
завдань;
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 розрахунок виконується для більшості записів вхідних

файлів;
 завдання розв’язується тривалий час, що зумовлено

наявністю великих обсягів даних і складністю розрахунків;
 розв’язування завдань відбувається із заданою періодичністю.
В основу діалогового (інтерактивного) режиму опрацювання даних покладено взаємодію людини з комп’ютером під
час розв’язування завдань.
Для такої технології оброблення інформації необхідні:
 безпосереднє поєднання людини та обчислювальної
системи, використовуючи передавання або приймання
повідомлень через локальний чи віддалений термінали;
 пошук потрібних користувачеві даних або програм;
 швидке оброблення обчислювальною системою
прийнятих повідомлень і передавання результатів оброблення
користувачеві;
 активна дія користувача на хід і порядок виконання
технологічних операцій оброблення даних.
Головним моментом цієї технології є організація діалогу
користувача з комп’ютером, під час якого користувач має
інформацію про стан розв’язуваного завдання і має можливість
активної дії на хід обчислювального процесу. Організовують
діалог з використанням інформаційних моделей обміну
повідомленнями, які є ієрархічно організованим переліком
питань і таблиць, відповіді на які і заповнення яких повинен
виконувати сам користувач. Ці моделі визначають сценарій
діалогу протягом усього робочого сеансу. Діалог ініціюється
користувачем, а обчислювальна система забезпечує його активну
підтримку за заданим функціональним планом.
Щоб мова спілкування між користувачем та комп’ютером
була зрозумілою обом сторонам, їм необхідний спільний тезаурус
(мова понять і відношень між ними). За його відсутності діалог
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може відбуватися тільки за заздалегідь запрограмованими, суто
формальними схемами, які переважно мають обмежені
можливості. Чим ширший та різноманітніший тезаурус, тим
вищий рівень інтелекту спілкування, але, разом з тим, значно
вищі вимоги ставляться до програмного забезпечення та
окремих параметрів комп’ютера, зокрема, розрядності,
швидкодії, обсягу оперативної і зовнішньої пам’яті.
Засоби діалогу дають змогу оперувати віртуальним тезаурусом, який допускає реалізацію розвинених мов спілкування
людини з комп’ютером. Водночас діалогова інструментальна
система виконує такі функції:
 створення сценарію діалогового процесу розв’язування
завдання, формування додаткових понять і відношень, тобто
розширення тезауруса спілкування;
 ведення каталогу сценаріїв;
 ведення процесу діалогу за заданим сценарієм;
 навчання користувача правил діалогової мови системи
спілкування;
 забезпечення сервісу під час роботи користувача з наборами даних;
 видача довідок та інших інформаційних матеріалів.
Нині найширшого застосування набули два основних типи
діалогового режиму: на основі меню (seeing and point – “дивись і
вибирай”) і на основі мови команд (think and type – “нагадуй і
набирай”). У майбутньому універсальним засобом спілкування
стануть апаратно-програмні засоби штучного інтелекту, які у
процесі навчання дадуть змогу спілкуватися з користувачем його
розмовною професійною мовою.
Одним із шляхів підвищення ефективності управління
складними економічними об’єктами, до яких належать, зокрема,
логістичні, є злиття організаційних автоматизованих інформаційних систем і автоматизованих систем управління технологічними процесами в єдині інтегровані системи. Таке інтегру178

вання особливо необхідне в умовах роботозації виробничих
процесів і створення гнучких автоматизованих виробництв. Із
цією метою найдоцільніше використовувати технологію
оброблення даних у режимі реального часу.
В основі технології оброблення даних у режимі реального
часу лежить організація оброблення інформації таким чином,
аби результати оброблення можна було використати для керування самим ходом оброблення, тобто для кожного завдання,
наявного у системі, зберігається певний порядок розв’язування,
що використовується для керування ходом виконання певних
процесів.
Використання автоматизованих інформаційних систем для
керування виробничими процесами потребує реалізації у системі
організаційно-економічного і технічного контурів управління.
Останній передбачає організацію взаємодії і прямого зв’язку
засобів обчислювальної техніки з технологічним обладнанням,
задіяним у виробничих процесах. Це визначає жорсткі вимоги
до реактивності системи. Водночас високої швидкості прийняття
управлінських рішень досягається за рахунок неперервного
контролю за станом об’єкта управління в пам’яті комп’ютера.
Таке відображення реалізується:
 засобами динамічної моделі, яка відображає повний опис
об’єкта щомиті;
 системою модифікації стану, яка забезпечує фіксування
всіх подій, перехід динамічної моделі із одного модельного стану
в інший і збереження інформації про події;
 системою формування завдань, яка здійснює розроблення
і доведення директивних вказівок відповідно до глобальної
стратегії і мети функціонування об’єкта;
 системою прогнозування, призначеною для збирання і
збереження інформації про різні чинники, які впливають у
певний час на об’єкт і використовуються для вироблення
прогнозів щодо оптимального управління об’єктом.
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Динамічна модель об’єкта управління, система видозміни
та модифікації його стану, а також система прогнозування стану
об’єкта та автоматизований банк даних у своїй сукупності
утворюють інформаційну підсистему автоматизовану інформаційну систему реального часу. Система формування завдань,
яка утворює підсистему управління об’єктом, комплексно зв’язує
часткові цілі і контури управління логістичним процесом,
організовує вироблення і доведення до виконавців директивних
вказівок або керуючих впливів.
Більшість елементів такої автоматизованої інформаційної
системи поєднана між собою каналами зв’язку і шляхами
передавання даних. Сукупність усіх видів зв’язку і шляхів
передавання інформації утворює підсистему зв’язку і передавання даних.
Комплексна автоматизація основних технологічних
операцій виробництва дає змогу здійснювати оперативний
облік і контроль за станом об’єкта управління через застосування
різних пристроїв і датчиків, які забезпечують збирання,
реєстрацію та передавання інформації про параметри ходу
логістичного процесу, а за потреби і їхню зміну.
Важливою характеристикою, за допомогою якої визначають
сферу застосування режиму реального часу, є швидкість (час)
реакції системи управління на зміну стану керованого об’єкта.
Щодо цього виділяють автоматизовані системи управління з
високим, середнім і низьким ступенем реакції. До автоматизованих інформаційних систем з високим ступенями реакції
належать такі, в яких час прийому, оброблення і доведення
результуючої інформації до споживачів становить секунди, а то
й частки секунд. Для класу систем із середнім ступенем реакції
цей час становить десятки секунд або хвилини. У системах з
низьким ступенем реакції час на оброблення інформації складає
хвилини або години, а сам процес збирання інформації може
тривати декілька днів.
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7.7. Автоматизована ідентифікація товарів

У матеріальних потоках зазвичай перебуває велика кількість
одиниць товарів. Щоб ефективно управляти динамікою матеріального потоку, потрібно швидко і точно в будь-який момент
часу ідентифікувати його склад. Крім того, потрібно вчасно
збирати, обробляти і передавати інформацію про різні матеріальні потоки, які входять у логістичну систему або виходять з
неї, а також циркулюють усередині цієї системи. Для цієї мети
використовують спеціально розроблене штрихове кодування
товарів.
Штрихове кодування є одним із видів автоматизованої
ідентифікації товарів, для якого використовується переважно
метод оптичного зчитування інформації за допомогою сканера.
Воно ґрунтується на принципі двійкової системи числення,
тобто інформація запам’ятовується як послідовність 0 і 1. У коді
цю інформацію подають у вигляді вертикальних темних і світлих
смуг. Широким темним лініям і широким світлим проміжкам
присвоюється значення 1, а вузьким – 0.
Отже, штрихове кодування – це спосіб побудови коду за
допомогою послідовного розміщення широких і вузьких, темних
і світлих смуг.
Нині для ідентифікації товарів виділяють такі види штрихових кодів:
UPC – універсальний товарний код, який розроблено у
США і застосовується в країнах Америки, здебільшого, у США і
Канаді.
EAN – товарний код, створений у Європі на базі коду UPC.
Він відповідає назві Європейської асоціації товарної нумерації,
яка отримала статус Міжнародної організації (EAN International).
UCC/-EAN – єдиний стандартизований штриховий код,
створений спільними зусиллями організацій США, Канади (Uniform Code Council) i EAN International.
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Рис. 7.3. Приклад штрихового коду EAN-8
Рис. 7.1. Приклад штрихового коду UPC-12

Відповідно до описаних вище видів, виділяють такі
штрихові коди: UPC–12, EAN–13, EAN–14, EAN–8, UCC/EAN–
128 (Code 39).
Штриховий код UPC–12 має дванадцять розрядів. Його
структура така: перша цифра коду – знак системи нумерації,
інших п’ять цифр – номер виробника, ще п’ять цифр – код
продукту, й остання цифра – контрольна. На рис. 7.1 для
прикладу подано код UPC–12. У цьому прикладі 0 – код
споживчих товарів США, 43168 – код виробника, 90109 – код
продукту, 3 – контрольна цифра.
Штриховий код EAN–13 має тринадцять розрядів. Його
структура така: перших три цифри коду, здебільшого, визначають
країну, в якій виробляють товар; інших чотири цифри – код
підприємства-виробника; потім п’ять цифр – код продукту;
остання циф-ра – контрольна. Приклад цього коду подано на
рис 7.2.
Тут цифри мають таке призначення: 482 – код країни
(України), 0000 – код виробника; 72078 – код продукту; 6 –
контрольна цифра.

Штриховий код EAN–8 має вісім розрядів і його використовують для кодування малогабаритної тари. Структура цього
коду така: перших три цифри коду визначають країну, в якій
виробляють товар; інших чотири цифри — код продукту;
остання цифра – контрольна. Приклад цього коду зображено на
рис. 7.3.
Штриховий код EAN–14 має чотирнадцять розрядів і прямокутний контур (див. рис. 7.4). Його структура за послідовністю
та значеннями цифр така ж, як і коду EAN–13. Крім того, він має
ще один додатковий розряд, який розміщено в коді першим і
відображає специфіку тари цифрами від 1 до 8, наприклад, 1 –
тара для групи товарів, 2 – партія товарів у контейнерах тощо.
Основне призначення цього коду полягає в ідентифікації транспортної тари, в якій розміщується товар.
Штриховий код Code 39 отримав свою назву завдяки
переліку в ньому елементів трьох із дев’яти. Кожен знак містить
три елементи широкі, а решта шість – вузькі. Для відображення
коду використовуються 43 символи, зокрема, всі великі літери ,
цифри від 0 до 9 і сім знаків “-”, “.”, “$”, “+”, “%”, інтервал. Цей
код не має фіксованої довжини, що пов’язано зі складовими
елементами, які можуть мати різну довжину. Він може містити
до 40 знаків.

Рис. 7.2. Приклад штрихового коду EAN-13

Рис. 7.4. Приклад штрихового коду EAN-14
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Сучасна версія коду Code 39 є UCC/EAN–128, тобто
алфавітно-цифровий код, який теж не має фіксованої довжини.
Цей код визначає повну характеристику товару.
Складовими елементами коду UCC/EAN–128 є:
 широке світле поле, яке відокремлює групи знаків;
 стартовий знак (А, В і С), який забезпечує використання
найповнішого набору знаків;
 знак функції, який дає змогу автоматично контролювати
відмінність символіки коду від інших символік;
 дані;
 контрольна цифра.
Основна перевага коду UCC/EAN–128 полягає у густішому
поданні цифрових даних, завдяки цьому можна зекономити
місце. Приклад коду наведено на рис. 7.5.
Зокрема, у цьому прикладі групи знаків визначають таке:
(01) – ідентифікатор застосування коду EAN–14, зокрема,
14600023100126 – код EAN–14;
(3101) – ідентифікатор застосування ваги нетто в кг із
визначенням кількості знаків після коми (у наведеному коді вага
нетто 35,5 кг);
(10) – ідентифікатор позначення номера партії;
АВС123 – номер партії товарів.
Остання цифра кожного штрихового коду, яка має назву
контрольної, використовується для перевірки вірогідності
зчитування попередніх цифр коду системою сканування. Для
прикладу, контрольний розряд коду EAN–13 (див. рис. 7.2)
можна визначити так:

Рис. 7.5. Приклад штрихового коду UCC/EAN–128
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 додають цифри, що розташовані на парних позиціях коду:
8 + 0 + 0 + 7 + 0 + 8 = 23;
 отриманий результат множать на 3:
23 х 3 = 69;
 додають цифри, розміщені на непарних позиціях коду:
4 + 2 + 0 + 0 + 2 + 7 = 15;
 додають отримані результати:
69 + 15 = 84;
 вираховують контрольну цифру, яку знаходять як різницю
між остаточною сумою проведених дій і найближчим більшим
до неї числом, кратним 10:
90 — 84 = 6.
Отриманий результат – контрольний розряд. Якщо
внаслідок проведених дій отримують двозначне число, то
контрольним розрядом буде молодший розряд числа (наприклад,
якщо отримують чис-ло 10, то контрольний розряд буде 0).
Застосування штрихових кодів регулюється певними
міжнародними та національними організаціями (здебільшого,
Асоціаціями автоматичної ідентифікації), які відстежують їхню
відповідність міжнародним та національним стандартам.
Основна мета штрихового кодування полягає у відображенні
таких інформаційних властивостей різних товарів, які дають
можливість відстеження за їхнім рухом до споживачів, що пов’язано з підвищенням ефективності управління виробництвом та
рухом великої кількості товарів.
Використання штрихових кодів забезпечує діяльність різних
виробників та споживачів на товарному ринку через використання єдиного коду на всій ланці взаємозв’язаних партнерів,
захист споживачів від несумлінних виробників чи продавців
продукції, керування потоками інформації за запитами і в
реальному режимі часу на підставі ідентифікації будь-якого
об’єкта, а також обмін інформацією як усередині підприємства
(фірми), так і між підприємствами за допомогою методів та
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засобів електронного обміну даними.Треба зазначити, що у
системах штрихового кодування (наприклад, EAN–13) можливі
варіанти, коли коду країни виробника відводиться два знаки, а
для коду підприємства – п’ять.
Основними технічними засобами нанесення штрихових
кодів на носії інформації (папір, плівка, метал, кераміка, текстильне
полотно, пластмаса тощо) є обладнання для виготовлення
шаблонів штрихових кодів (майстер-фільмів) та компактні
друкуючі пристрої різного принципу дії. Контроль (верифікація)
якості друку певних штрихових кодів може бути здійснено
обладнанням, яке має відповідні технічні і програмні засоби
розпізнавання.
Для зчитування штрихового коду з носіїв інформації
використовують різнотипні пристрої-сканери, зокрема,
контактні олівці, сканери, мобільні термінали, які дають змогу
зчитувати інформацію на певній відстані. Крім операції
зчитування інформації з носіїв, мобільний термінал ще забезпечує
попереднє оброблення введених даних та їхнє передавання до
комп’ютера у відповідні файли і для подальшого оброблення,
узагальнення та аналізу.
Код країни штрих-кодів визначає Міжнародна асоціація з
кодування виробів, а код виробника – Торгово-промислова
палата кожної країни згідно з каталогом виробників промислової
продукції у цій країні. Частину коду, що характеризує товар і
значення контрольного розряду, розробляє сам виробник. Отже,
штриховий код надається товару безпосередньо виробником,
бо йому наперед відомі старші цифри майбутнього коду.
Відповідальність за вірогідність та однозначність кодування своєї
продукції несе виробник товару.
Згідно з постановою уряду України № 574 від 29 травня
1996 р. всі підприємства (виробники) нашої країни зобов’язані
були забезпечити штрихове кодування своєї продукції з 1 січня
1997 р.
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Питання для перевірки знань

1. Які показники характеризують інформаційний потік?
2. Які виділяють форми подання інформації?
3. За якими ознаками класифікують інформацію?
4. Які існують методи класифікації інформації?
5. Які існують системи кодування інформації?
6. Виділити головні процедури перетворення інформації.
7. Назвати режими опрацювання інформації в логістиці.
8. Які системи штрих-кодування використовують для
ідентифікації товарів?
9 Як розраховують контрольний розряд будь-якого штрихкоду?
Питання на самостійне опрацювання

1. На яких концепціях ґрунтуються сучасні інформаційні
ресурси?
2. У чому полягають властивості товару інформації як ресурсу?
3. З якою метою виділяють постійну і змінну інформацію?
4. Побудова інформаційного фонду.
5. Сфери використання комбінованої системи кодування.
6. У яких логістичних підсистемах використовують режим
реального часу опрацювання логістичної інформації.
7. Як використовують штрих-кодування для автоматизації
обліку товарів?
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Розділ 8. ЛОГІСТИКА СКЛАДІВ
8.1. Головні задачі та функції складів

Склад – це складна технічна споруда (будівля, різне
обладнання й устаткування), призначена для приймання,
розміщення, накопичення і збереження товарно-матеріальних
цінностей, що надійшли, підготовки їх до використання і
відправлення споживачам.
Як один із важливіших елементів логістичної системи,
кожний склад будують у заздалегідь визначених і спеціально
облаштованих місцях з метою утворення запасів на всіх стадіях
руху товарно-матеріального потоку. Залежно від призначення
склади бувають різних розмірів – від невеликих приміщень до
великих складів-гігантів, що покривають сотні тисяч квадратних
метрів.
Головні задачі складування товарно-матеріальних цінностей такі:
• визначення корисної площі складу;
• визначення оптимальної кількості підйомно-транспортного обладнання;
• визначення оптимального завантаження підйомно-транспортного обладнання;
• планування оптимального використання корисної площі
складу;
• оптимізація використання ємності складу;
• скорочення часу зберігання продукції;
• збільшення коефіцієнта обіговості складу.
Аналізуючи зазначені задачі, випливають головні функції
складів:
 перетворення виробничого асортименту в споживчий
відповідно до попиту і з метою виконання замовлень внутрішніх
і зовнішніх споживачів;
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 складування і зберігання товарно-матеріальних цінностей

з метою вирівнювання часового, кількісного та асортиментного
розривів між виробництвом і споживанням продукції. На підставі цієї функції виникає можливість здійснювати неперервний
ритм виробництва і постачання на основі створюваних запасів,
а також у зв’язку сезонного споживання деяких видів продукції;
 контролювання і підтримування потрібного запасу
товарно-матеріальних цінностей.
Вирівнювання часового розриву між виробництвом і
споживанням продукції відбувається тоді, коли час виникнення
і періодичність попиту не відповідають часу виготовлення
продукції.
Вирівнювання кількісного розриву між виробництвом і
споживанням продукції відноситься до серійного виробництва.
Більшу кількість продукції, ніж потрібно, виходячи з поточного
попиту, виробляють для того, щоб знизити загальні затрати
ресурсів.
Вирівнювання обсягів потрібно там, де місце розміщення
виробництва не відповідає місцю знаходження споживача
продукції. Це продиктовано зниженням транспортних затрат
під час постачання товарно-матеріальних цінностей.
Вирівнювання асортиментного розриву між виробництвом
і споживанням продукції характерне для тих підприємств, які
виробляють широку номенклатуру продукції, в якій виникає
потреба у різні періоди часу. У зв’язку з тим, що споживачі
можуть замовляти не всю продукцію, яка входить у виробничу
програму підприємства, то для вирівнювання попиту використовують склади, де зберігають весь асортимент продукції.
Щоб організувати складське господарство, потрібно дотримуватися певних вимог. До таких вимог належать:
• підприємства роблять склади переважно спеціалізовані,
тому що продукція з різними фізико-хімічними властивостями
потребує особливих режимів зберігання;
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• складські приміщення обладнують стелажами, полицями,
шафами і скринями для зберігання продукції;
• на кожний тип продукції виписують ярлик, в якому
вказують назву продукції, її номенклатурний номер, марку, сорт,
розміри, одиницю виміру. Ярлик прикріпляють у місці зберігання
цього типу продукції;
• легкогорючі речовини зберігають у спеціально облаштованих для цієї мети приміщеннях, які ізолюють від інших
складів;
• матеріали відкритого зберігання (деревина, металопрокат,
цегла, пісок тощо) зберігають на спеціально відведеній для цього
території складу під накриттям, яке захищає їх від атмосферних
опадів.
Як було зазначено у попередньому розділі, на сьогоднішній
день для ідентифікації товарно-матеріальних цінностей використовують штрих-коди. Основні вимоги, які висуваються до
організації роботи складів з метою впровадження технології
штрихового кодування продукції, такі:
• пункти прийому і видачі продукції на складі мають бути
обладнані скануючими пристроями, під’єднаних до системи
автоматизації;
• скануюче обладнання повинно відповідати умовам
експлуатації та вимогам надійності;
• продукція, яка надходить на склади, за винятком не
розфасованої (пісок, щебінь тощо) повинна мати маркування
штрих-коду.
8.2. Класифікація складів

Приведемо типові ознаки, за якими класифікують склади:
 за логістичною системою:
• склади постачання;
• виробничі склади;
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• склади збуту (розподілу);
 за номенклатурою продукції:
• склади сировини;
• склади матеріалів;
• склади комплектуючих;
• склади незавершеного виробництва;
• склади готової продукції;
• склади тари;
• склади залишків та відходів;
• склади інструментів;
 за формою власності:
• склади підприємств;
• комерційні склади (склади загального користування);
• орендовані склади;
 за функціональним призначенням:
• склади сортувально-розподільчі;
• склади розподільчі;
• склади сезонного або тривалого зберігання;
• транзитно-перевалочні склади (вантажні термінали);
• склади постачання виробництва (виробничі);
• торгові склади;
 за продуктовою спеціалізацією:
• спеціалізовані склади;
• неспеціалізовані склади;
• спеціальні склади;
• універсальні склади;
• змішані склади;
 за технічним оснащенням:
• частково механізовані склади;
• механізовані склади;
• автоматизовані склади;
• автоматичні склади;
 за наявністю зовнішніх під’їзних шляхів:
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• склади з причалами;
• склади з рейковими під’їзними шляхами;
• склади з автодорожніми шляхами;
 за виглядом складських споруд:
• відкриті склади (площадки);
• напівзакриті склади (площадки під укриттям);
• закриті склади;
 за кількістю поверхів:
• багатоповерхові;
• одноповерхові;
 за висотою приміщення:
• з висотою до 6 м;
• висотні (більше 6 м);
• висотно-стелажні (більше 10 м);
• з перепадом висоти.
Коротко опишемо згадані типи складів.
Виробничі склади обробляють продукцію, яка зазвичай є
сталої та однорідної номенклатури. Товарно-матеріальні цінності
надходять на склад і вибувають зі складу з певною періодичністю.
Здебільшого такій продукції притаманний малий термін зберігання на складі. Для таких складів потрібен високий рівень механізації та автоматизації складських робіт.
Склади сировини і матеріалів оперують переважно
однорідною продукцією, великими партіями поставки. Таку
продукцію характеризує відносно стала обіговість, яка безпосередньо залежить від виробничої програми підприємства.
Склади готової продукції і регіональні розподільчі склади
підприємств (склади філій) виконують оброблення тарної і
штучної продукції, виробленої цими підприємствами.
Розподільчі склади (центри) перетворюють виробничий
асортимент у торговий і забезпечують товарно-матеріальними
цінностями різних споживачів, включаючи роздрібну торгівлю.
Такі склади зазвичай призначені не для зберігання продукції, а
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для її переміщення та оброблення (консолідування, комплектування, фасування, маркірування тощо).
Сортувально-розподільчі склади призначені для накопичення поточних запасів продукції, де вона перебуває нетривалий
час. Головні функції таких складів полягають у прийомі продукції
певної кількості і якості, сортування і підготовка її до відправлення
споживачам. До цього типу складів належать гуртові торгові
бази, а також склади роздрібних торгових підприємств.
Транзитно-перевалочні склади розміщають на залізничних
станціях, водних пристанях. Їх використовують для прийомки і
зберігання партій вантажів, що пов’язано з їх перезавантаженням з одного виду транспорту на інший.
Склади гуртової торгівлі переважно забезпечують
постачання товарами мережу роздрібної торгівлі. Такі склади
концентрують запаси товарно-матеріальних цінностей широкої
номенклатури і нерівномірної обіговості (сезонні товари), які
реалізують партіями різного обсягу.
Склади комплектації призначені для комплектації замовлень
споживачам. Для таких складів характерні середній рівень
обіговості і середній термін зберігання.
На обігових складах виконують операції перезавантаження
комплектних одиниць зберігання з одного транспортного засобу
на інший. Такі склади характеризуються високою обіговість
продукції, короткими термінами зберігання і великою інтенсивністю транспортних операцій.
Накопичувальні склади приймають дрібні партії продукції
від промислових підприємств і великими партіями поставляють
їх за місцем призначення.
Експедиційні склади призначені для прийому продукції,
короткотермінового зберігання і централізованого постачання
роздрібних торгових підприємств.
На складах сезонного зберігання обробляють і зберігають
продукцію сезонного характеру. Наприклад, до такого типу
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складів належать сховища овочів, фруктів, а також різні вироби
легкої промисловості.
Універсальні склади призначені для зберігання широкого
асортименту продовольчої або непродовольчої продукції.
Спеціалізовані склади служать для зберігання продукції
одної або декількох подібних товарних груп.
До спеціальних скл адів належать овочесховища,
холодильники тощо.
Відкриті склади призначені для зберігання будівельних
матеріалів, палива, продукції в контейнерах тощо. Такі склади
облаштовують у вигляді ґрунтових площадок, площадок на
стовпах чи фундаментах.
Напівзакриті склади облаштовують у вигляді накриття для
зберігання будівельних матеріалів та інших видів товарноматеріальних цінностей, які потребують захисту від атмосферних
опадів.
Закриті склади є найбільш поширеними і типовими
складськими спорудами. Такі склади здебільшого будують
відокремлено у вигляді одно- чи багатоповерхових споруд, поділених на складські приміщення, які можуть бути утеплені чи ні.
Опалювальні склади мають опалювальне обладнання і
вентиляційні пристрої. Такі склади призначені для зберігання
продукції, що потребує підтримування температури і вологості
у повітря у певних межах.
У неопалювальних складах зберігають продукцію, яка не
втрачає своїх товарних властивостей у разі значних коливань
температури.
8.3. Планування складських приміщень

Під час планування будівництва складів потрібно дотримуватися певних технічних і технологічних вимог, до яких,
зокрема, належать:
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 площа та об’єм складських приміщень мають відповідати

особливостям та обсягу виконуваних технологічних операцій з
прийому, оброблення та видачі товарно-матеріальних цінностей;
 параметри і конфігурація споруди складу мають відповідати умовам оптимальної технології виконуваних логістичних
операцій.
Усі складські приміщення можна об’єднати у групи:
 приміщення основного виробничого призначення, які
використовують для таких технологічних операцій:
• зберігання продукції;
• прийомки і видачі продукції;
• розпакування, упакування, фасування і комплектування
продукції;
 допоміжні приміщення, які призначені для зберігання
тари, багаторазово використовуваних контейнерів, піддонів. Крім
того, такі приміщення часто використовують для ремонту тари;
 підсобно-технічні приміщення, в яких розміщують
інженерні пристрої і комунікації (приміщення машинних
відділень, вентиляційні камери, котельні, підсобні приміщення
для господарських матеріалів та інвентарю, ремонтні майстерні,
акумуляторні станції тощо);
 адміністративно-побутові приміщення, в яких
розміщують адміністративні служби, місця відпочинку, їдальні,
гардеробні, зали товарних зразків, душові, санітарні вузли тощо.
Вимоги до планування складських приміщень такі:
• забезпечення можливості застосування ефективних
способів розміщення й укладання продукції;
• забезпечення умов для повного збереження всієї продукції;
• усунення шкідливого впливу одних видів товарів на інші
у разі їх спільного зберігання;
• забезпечення умов для збереження якості продукції;
• можливість ефективного застосування підйомно-транспортного обладнання;
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• зручний доступ до продукції;
• забезпечення потоковості і неперервності складського
технологічного процесу.
Серед складських приміщень виділяють окремі дільниці,
наприклад: робочі, експозицій, очікування і відпочинку,
переходів.
Робочі дільниці служать для розміщення робочих місць
товарознавців. Кількість таких дільниць залежить від кількості
асортиментних груп товарів, експонованих у залі товарних
зразків.
Дільниці експозицій розділяють на окремі сегменти. У цих
сегментах демонструють окремі асортименти різних груп
товарів.
Дільниці очікування та відпочинку призначені для
самостійної роботи купців з альбомами, каталогами і списками
товарів, а також для відпочинку після вибору товарів.
Дільниці переходів використовують для пересування в залах
товарних зразків і для переходу в інші приміщення складу. Під
робочі переходи відводять простір якомога менший, але такий,
щоб забезпечувати нормальні умови руху підйомно-транспортних машин, механізмів та іншого обладнання.
До основних характеристик складських приміщень
належать:
 місткість, що вказує на кількість продукції, яку одночасно
може вмістити склад;
 корисна площа, яку безпосередньо можна віддати під
зберігання продукції;
 площа робочих місць, тобто площа в приміщеннях,
відведена для обладнання робочих місць працівників складу;
 площа ділянок прийомки продукції і комплектації партій
товарно-матеріальних цінностей, яку розраховують, виходячи з
узагальнених показників розрахункових навантажень на 1м 2
площі на ділянках прийомки і комплектації;
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 площа ділянки відправлень, яку використовують для

комплектації партій товарів, що підлягають відвантаженню до
пунктів призначення.
8.4. Методи обліку і контролю
товарно-матеріальних цінностей на складах

Продукція, що надходить на склади, є товарно-матеріальними цінностями. Тому вони підлягають обліку і контролю за їх
збереженням. Основна мета обліку продукції на складах полягає
в тому, щоб:
1) пов’язати вартість реалізованої продукції (як вид витрат)
з доходом, одержаним від реалізації цієї продукції в обліковому
періоді;
2) виміряти вартість наявного запасу продукції, що є
активом, на кінець облікового періоду.
Щоб провести зазначену операцію використовують такі
методи обліку:
• облік звичайний, під час якого використовують узагальнену
облікову картку товару, яка показує кількість наявної на певному
складі або на всіх складах підприємства конкретної продукції на
момент обліку та її собівартість;
• облік партій, коли товарні позиції розхідної накладної
формують у строгій відповідності до надходження продукції (за
принципом “один прихід – одна облікова картка”);
• облік оперативний (зняття залишків), у випадку проведення якого відбувається звірення матеріально відповідальними
особами фактичної наявності продукції з даними системи складського обліку на підставі підрахунку товарних місць збереження
продукції (скриньки, рулони, мішки, пачки). Після цього,
враховуючи відповідні норми і нормативи, роблять перерахунок,
тобто визначають кількість продукції, яку оцінюють за діючими
цінами.
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Облік товарно-матеріальних цінностей на складах відбувається з дотриманням таких принципів:
 оперативність і достовірність кількісного обліку на основі
застосування матеріально відповідальними особами карток або
інших реєстрів;
 контролювання працівниками бухгалтерії за правильністю документування складських операцій руху продукції на
місцях її зберігання, а також за правильністю ведення складського
обліку;
 проведення бухгалтерського обліку продукції в грошовому
виразі за обліковими цінами;
 співставлення залишків продукції за даними оперативного
складського обліку із залишками продукції за даними бухгалтерського обліку для підтвердження їх відповідності.
Для перевірки запасів продукції певної номенклатури на
складах проводять інвентаризацію.
Інвентаризація продукції – це процедура встановлення
фактичної наявності продукції на підставі перерахунку (зняття
залишків) і перевірки облікових записів. Дані про фактичну
наявність продукції зіставляють з даними бухгалтерського і
складського обліку у вартісному і натуральному вираженнях.
Розрізняють такі види інвентаризації:
 обов’язкова, яку проводять у таких випадках:
– перед складанням річної бухгалтерської звітності;
– у разі зміни матеріально відповідальних осіб (прийомпередача справ);
– у разі виявлення фактів крадіжок або зловживань;
– під час встановлення фактів псування продукції;
– відразу після пожежі чи іншого стихійного лиха;
– у випадку ліквідації чи реорганізації підприємства;
 поточна;
 суцільна;
 вибіркова;
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 планова;
 позапланова (раптова);
 періодична, під час якої визначають обсяг запасу товарно-

матеріальних цінностей на кінець певного періоду і визначають
вартість реалізованої продукції, віднімаючи обсяг запасу на кінець
періоду із кількості продукції, призначеної для реалізації;
 неперервна, під час якої вимірюють кількість продукції,
фактично відправленої за замовленнями. Тоді підраховують
запас на кінець періоду, віднімаючи вартість реалізованої
продукції із сумарної кількості продукції, призначеної для
реалізації.
У ході інвентаризації складів перевіряють:
• наявність одиниць зберігання продукції;
• дотримання технології зберігання і видачі;
• стан вимірювальних інструментів і вагового обладнання;
• порядок ведення обліку.
Проведення інвентаризації дає змогу:
1) оберігати від перебоїв у забезпеченні потреби виробництва в щорічних фізичних запасах;
2) оберігати від незапланованого щорічного корегування
запасів;
3) з певною точністю оцінювати рівень запасів;
4) виявляти причини помилок в обліку і визначати заходи
щодо їх усунення;
5) підтримувати точність записів про запаси.
Передумови ефективного контролю за збереженням продукції на складах:
• наявність обладнаних належним чином складів або
спеціально пристосованих площадок для продукції, що потребує
відкритого зберігання;
• спеціалізація складів;
• розміщення продукції по секціях складів, а всередині секцій – за окремими групами і типами (у штабелях, на стелажах,
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полицях тощо) таким чином, щоб забезпечувалася можливість
швидкої прийомки, видачі і перевірки наявності товарноматеріальних цінностей;
• наявність у місцях збереження продукції ярлика, в якому
приведено всі дані про розміщену на складі продукцію;
• укомплектування місць збереження продукції відповідним
ваговим обладнанням і вимірювальними приладами, що
забезпечують періодичний повторний огляд і маркірування;
• упровадження централізованої доставки продукції з
центральних складів у філії за узгодженими графіками;
• встановлення кола осіб, матеріально відповідальних за
прийомку і видачу продукції (завідувачів складами, експедиторів
і т.д.);
• визначення переліку посадових осіб, яким надано право
підписувати документи на одержання і видачу продукції, давати
дозволи на її вивезення зі складів.
Здійснюючи контроль за наявністю та збереженням продукції, яку зберігають на складах, відстежують її місцезнаходження, стан і переміщення. Процедури відстеження визначають
індивідуально для кожного споживача. Складська інформаційна
система має функціонувати цілодобово для всіх партнерів і
споживачів.
8.5. Показники складської діяльності

Показники складської діяльності – це техніко-технологічні
та економічні показники, які використовують для системного
аналізу ефективності функціонування складів. Систему
показників складської діяльності можна подати у вигляді трьох
груп, які характеризують:
• інтенсивність роботи складу;
• інтенсивність використання складських площ;
• фінансово-економічні показники роботи складу.
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Розглянемо конкретніше головні показники складської
діяльності.
Складський товарообіг – це кількість продукції, виданої зі
складу за певний період, виражена у вартісних показниках. Цей
показник відображає не тільки загальний обсяг продаж продукції
зі складу, але й її продажу за окремими товарними групами.
Вантажообіг складу – показник, що характеризує
трудомісткість роботи складу. Його вимірюють обсягом продукції, яка пройшла через склад за встановлений відрізок часу.
Можливий також розрахунок товарообігу складу за надходженням товарно-матеріальних цінностей або за їх вибуттям
(односторонній товарообіг). Кількість продукції відпущеної зі
складу протягом певного періоду, виражають у натуральних
одиницях.
Показник вантажонапруженості складу характеризує його
завантаження в тонах з розрахунку на площу складу, призначеної
для безпосереднього зберігання продукції.
Показник питоме навантаження складу характеризує масу
вантажу на 1м 2 складської площі.
Коефіцієнт перезавантаження – це середня кількість
логістичних операцій, зроблених з кожною тонною вантажу в
процесі виконання перезавантажувальних робіт. Цей коефіцієнт
вираховують так:
kпз 

де

N
,
J

(8.5.1)

k пз – коефіцієнт перезавантаження;

N – сума тонно-операцій (закінчене переміщення 1 т
вантажу з транспорту на склад або з транспорту на транспорт);
J – кількість фізичних тон перезавантаженого вантажу..
Очевидно, що чим меншим буде значення цього коефіцієнта,
тим ефективніше організовані перезавантажувальні роботи.
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Коефіцієнт нерівномірності завантаження складу kнзс
визначають так:

kнзс 

Gn
Gc ,

(8.5.2)

де Gn – вантажообіг найбільш напруженого місяця;
Gc – середній вантажообіг складу..
Коефіцієнт використання вантажного об’єму складу
характеризує густину і висоту складання продукції.
Коефіцієнт обіговості продукції на складі характеризує
інтенсивність проходження товарно-матеріальних цінностей
через склад певної місткості.
Продуктивність праці персоналу складу Pп обчислюють
так:
W
,
(8.5.3)
k
де W – обсяг вантажообігу складу за одиницю часу;
k – кількість всіх працівників, закріплених за складом згідно
штатного розпису.
Pп 

8.6. Надходження і розміщення продукції на складі

Надходження продукції на склади відбувається в такому
порядку:
• фізичне оброблення вхідних потоків продукції;
• ідентифікація продукції;
• уточнення кількості та якості продукції;
• підготовка звітної документації;
• переміщення продукції на місце її використання або
зберігання.
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На складах перед прибуттям продукції проводяться підготовчі роботи, які зазвичай відбуваються у такій послідовності:
1) визначають місця розвантаження транспортних засобів;
2) перевіряють наявність необхідної кількості піддонів;
3) встановлюють, з допомогою яких механізмів та обладнання будуть розвантажувати і переміщати продукцію;
4) підготовляють місця, де передбачають зберігати продукцію;
5) визначають потрібну кількість робітників складу і складського обладнання;
6) здійснюють підготовку документації прийомки-здачі
продукції.
Під час надходження і прийомки продукції здійснюють такі
операції:
 проводять підготовчі заходи щодо прийомки продукції;
 перевіряють цілісність вагонів, контейнерів, транспортної
упаковки;
 розвантажують транспортні засоби;
 оцінюють цілісність транспортної упаковки;
 фіксують всі розбіжності та пошкодження до підписання
документів перевізника;
 перевіряють наявність продукції за супроводжувальним
листом і рахунком;
 переміщають продукцію у зону прийомки;
 розпаковують продукцію;
 перевіряють кількість та якість продукції;
 здійснюють контроль документальної і фізичної відповідності партії поставки замовлення покупця;
 встановлюють фактичну кількість, якість і комплектність
продукції, визначають відхилення і причини, що їх викликали;
 документально фіксують продукцію, що надійшла;
 розкладають продукцію по місцях збереження;
 формують складські вантажні одиниці.
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Під час прийомки продукції від перевізника, одержувач
зобов’язаний перевірити:
• наявність на транспортних засобах (вагонах, цистернах,
баржах, трюмах судна, автомобільних фургонах тощо) або на
контейнерах пломб відправника чи організації, що здійснює
проміжне транспортування;
• цілісність (непошкодженість) пломб;
• стан транспортних засобів (вагонів, контейнерів тощо);
• наявність маркірування вантажу;
• справність тари;
• відповідність назви продукції і маркірування транспортної
тари даним, зазначених у товарно-транспортних документах.
Одержувач зобов’язаний вимагати від перевізника передачі
продукції за кількістю вантажних місць або відповідної ваги,
якщо такий обов’язок покладений на нього правилами діючої
інструкції або іншими нормативними актами. Крім того,
одержувач зобов’язаний встановити, чи виконувалися правила
перевезення, які забезпечують збереженість продукції (вентиляція, температурний режим тощо), а також візуально оглянути
продукцію.
Розміщення продукції на складі відбувається згідно методу
Парето, який полягає в тому, щоб мінімізувати кількість
переміщень на складі. Це здійснюється за допомогою розділення
всієї номенклатури на групи, які потребують великої кількості
переміщень, і групи, до яких звертаються рідко. Товарноматеріальні цінності, які видають часто, розміщають вздовж так
званих “горючих” ліній.
Сформулюємо загальні вимоги, які висувають до системи
збереження продукції:
• висока ступінь використання площі й об’єму складу;
• вільний доступ до кожної одиниці продукції, яка розміщена
на складі;
• швидке реагування на зміни у структурі запасів продукції;
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• можливість висотного складування і збереження продукції;
• легкість обслуговування споживачів;
• можливість автоматизованого управління запасами продукції на складі;
• виконання принципу “перший прийшов – перший пішов”;
• низький рівень інвестицій і затрат на будівництво;
• низький рівень експлуатаційних витрат, а також витрат
на технічне обслуговування.
Приведемо перелік логістичних операцій, які входять до
процедури збереження продукції на складі:
• організація складського простору;
• оформлення складських і фінансових документів;
• розміщення продукції на збереження;
• створення необхідних умов збереження та охорони
продукції;
• організація обліку продукції;
• рух і переміщення продукції;
• забезпечення можливості використання підйомно-транспортного обладнання.
8.7. Відбір, комплектація, видача,
оброблення повернутої продукції

Виконання замовлення починають з відбору продукції з
місць збереження на складі. Відбір продукції зі складу відбувається:
 індивідуально, коли послідовно комплектують партію
одного замовлення, вкладаючи продукцію відразу у відповідну
тару, і після закінчення процедури відбору вважається, що вся
партія готова до перевірки і відправлення одержувачу;
 комплексно, коли відбір продукції здійснюють одночасно
для декількох замовників за одною зведеною відомістю відбору.
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Комплектування відбувається з множини продукції різної
номенклатури, наявної на складі, відповідно до замовлення
споживача. Процедура комплектування зводиться до підготовки
продукції, зокрема:
• одержання листка відбору продукції, в якому міститься
замовлення покупця;
• документальне оформлення підготовленого замовлення;
• контроль підготовки замовлення;
• маршрутне комплектування партій продукції, що підлягають відправленню замовнику;
• переміщення укомплектованих партій продукції в зону
навантаження;
• підготовлення партій продукції до відправлення (упакування, окантування, маркірування, укладання на піддони чи
контейнери);
• оформлення видачі продукції;
• об’єднання замовлень покупців у партію;
• оформлення товарно-транспортних накладних;
• навантаження партій продукції в транспортні засоби;
• відправлення продукції за призначенням;
• передача продукції одержувачам.
Виявлена бракована продукція підлягає поверненню постачальникам. На складах мають своєчасно оформляти рекламації
споживачів, контролювати і забезпечувати їх задоволення.
Процедура оброблення некондиційної продукції на складі:
 для розміщення некондиційної продукції на складі
виділяють спеціальну зону (зона браку) або окремі ділянки в
зонах збереження;
 облік некондиційної продукції здійснюється за окремими
спеціальними статтями обліку;
 під час прийомки некондиційної продукції складають акт
розбіжності за якістю, в якому описують причини браку, дають
висновок подальшого оброблення некондиційної продукції;
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 у разі списання некондиційної продукції складають акт її

знищення. Процедура списання супроводжується фізичним
знищенням некондиційної продукції;
 процедури повернення некондиційної продукції постачальникам детально зазначаються в угодах про постачання
продукції, щоб усунути можливі непорозуміння.
Ефективність логістичної системи залежить не тільки від
досконалості та інтенсивності промислового виробництва і
роботи транспорту, але й складського господарства. Складське
господарство допомагає:
• збереженню якості продукції, матеріалів, сировини,
напівфабрикатів і комплектуючих частин;
• підвищенню ритмічності й організованості виробництва
і роботи транспорту;
• поліпшенню використання територій підприємства;
• зниженню простоювання транспортних засобів і затрат
на транспортування;
• вивільненню працівників від непродуктивних навантажувально-розвантажувальних і складських робіт для використання їх основному виробництві.
Питання для перевірки знань

1. Які головні задачі складування товарно-матеріальних
цінностей?
2. Які головні функції складів?
3. Які вимоги ставлять до організації складського господарства?
4. За якими типовими ознаками класифікують склади?
5. Які технічні і технологічні вимоги до планування будівництва складських приміщень?
6. В які групи можна об’єднати складські приміщення?
7. Що перевіряють у ході інвентаризації складів?
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8. Які методи використовують для обліку продукції на
складах?
9. В якому порядку відбується надходження продукції на
склади?
Питання на самостійне опрацювання

1. У чому полягає мета вирівнювання часового, кількісного
й асортиментного розривів між виробництвом і споживанням
продукції?
2. Обґрунтувати доцільність виділення окремих дільниць
серед складських приміщень.
3. Які можливості надає інвентаризація складів?
4. Сформулювати головні показники складської діяльності.
5. Що входить у процес оброблення повернутої продукції?
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