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Розглянуто основні види моделей управління запасами, охарактеризовані їх переваги 
та недоліки. Наведено математичну модель визначення доходів підприємства з урахуван-
ням витрат на утримання запасів. 

 

Рассмотрены основные виды моделей управления запасами, охарактеризованы их 
преимущества и недостатки. Приведена математическая модель определения доходов 
предприятия с учетом затрат на содержание запасов. 

 

Principal views of models of storekeeping are considered, their advantages and lacks are 
characterized. The mathematical model of definition of incomes of the enterprise taking into 
account charges of stocks is resulted. 
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Управління запасами є важливим елементом діяльності підприємс-
тва, оскільки на їх створення витрачається значна кількість матеріальних 
ресурсів. Запаси являють собою один із чинників, що впливає на рівень 
ефективності функціонування  підприємства. Проте більшість підпри-
ємств не приділяють належної уваги питанням управління виробничими 
запасами і постійно недооцінюють свої майбутні потреби в наявних за-
пасах, внаслідок чого змушені нести додаткові витрати [1]. 

Проблеми управління запасами досліджено в багатьох роботах та-
ких вчених, як Грещак М.Г., Стерлигова А.Н., Череп А.Г. [1-3] та ін. 
Основним результатом дослідження стала побудова базової моделі 
управління запасами  EOQ (Economic order quantity) – це модель опти-
мального економічного розміру замовлення, розрахованого за допомо-
гою формули Вільсона, на основі якої було побудовано інші моделі. 

Метою даного дослідження є формування витратної частини логіс-
тичної системи при визначенні цінової політики підприємства. 

Забезпечення підприємства запасами у достатній кількості, у ви-
значені терміни та в потрібному місці та визначення витрат на їх збері-
гання є завданням оптимального управління запасами. Для цього розро-
бляють моделі управління запасами, які допомагають у прийнятті рі-
шень стосовно цього завдання. Класифікацію основних моделей управ-
ління запасами розглянуто в таблиці [4, 5]. 

Вибір  найефективнішої з цих моделей управління запасами на під-
приємстві залежить від таких чинників, як характер попиту, характерис-
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тики товарів, терміну виконання замовлень, процесу поповнення запасів, 
числа пунктів зберігання запасів, кількості  видів продукції, умов поста-
чання,  рівня витрат на оновлення запасів, наявної кількості оборотних 
коштів, розмірів складської площі. 

 

Характеристика основних моделей управління запасами 
 

Характеристика 
Назва моделі 

переваги недоліки 
1.Базова модель 
– EOQ (Economic 
order quantity) 

Це модель оптимального економічного 
розміру замовлення, який забезпечує 
мінімальну величину сумарних витрат 
та дає можливість мінімізувати видат-
ки на зберігання запасу та допомагає 
визначити ефективну площу складсь-
ких приміщень. Вся кількість одиниць 
замовлення надходить одночасно. 

Застосування цієї моделі на  
практиці обмежується тим, що 
витрати, пов'язані зі зберіганням 
продукції  та витрати, пов'язані з 
транспортуванням партії проду-
кції – в чистому вигляді на під-
приємстві відсутні. 

2.Модель вироб-
ничого замов-
лення   

Ця модель використовується, якщо 
запаси безперервно надходять і відно-
влюються через певний час, тобто 
вироби виготовляються і продаються 
одночасно. 

 

Якщо інтенсивність споживання 
ресурсу зі складу не є постійною 
та коливається близько свого 
середнього рівня, тоді викорис-
тання наведеної моделі є немож-
ливим. 

3.Модель управ-
ління запасами з 
фіксованим роз-
міром замовлен-
ня 
 

Основним параметром цієї моделі є 
розмір замовлення, що має можливість 
визначити об’єм заповнення замовлен-
ня. Економія витрат на утримання 
запасів на складі за рахунок скорочен-
ня площ під запаси. 

Необхідність здійснення постій-
ного контролю наявності запасів 
на складі. 

4. Модель з фік-
сованим інтерва-
лом часу між 
замовленнями 

Фіксація інтервалу часу між замовлен-
нями визначає момент, коли слід здій-
снити замовлення на заповнення запа-
су, відсутність постійного контролю 
наявності запасів на складі. 

Високий рівень максимального 
запасу, збільшення витрат на 
утримання запасів на складі за 
рахунок збільшення площ під 
запаси. 

5.Модель зі 
встановленою 
періодичністю 
поповнення 
запасів до по-
стійного рівня 

Дана модель є універсальною і вклю-
чає в себе елементи попередніх моде-
лей. Її сутність полягає в тому, що 
замовлення на матеріали здійснюються 
не тільки залежно від часу, а й з ураху-
ванням точки замовлення. Тобто вона 
дає можливість реагувати на значні 
коливання попиту на матеріали 

Необхідність відстежувати рі-
вень запасів. Вимагаються дода-
ткові витрати на організацію 
постійного спостереження за 
станом величини запасів при 
повному виключенні 
недостачі матеріальних ресурсів 
для потреб логістичної системи. 

6.Модель "міні-
мум-максимум" 

В даній моделі замовлення виконують-
ся не через кожен заданий інтервал 
часу, а тільки за умови, що запаси на 
складі у цей момент виявилися рівни-
ми або менше встановленого мінімаль-
ного рівня 

Ця система працює лише з двома 
рівнями запасів – мінімальним і 
максимальним 

 
Потреба  у  зберіганні  запасів  становить  проблему  необхідності  
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утримання особистого або орендованого складу, що потребує визначен-
ня витрат на утримання запасів та доходу від продажу одиниці продук-
ції.  

Аналізуючи основні підходи до визначення структури витрат логіс-
тичної системи, що пов’язані з: 

1) ціною придбання продукції ПРЦ− ; 

2) вартістю придбаних у попередньому періоді товарів РПРВ− ; 
3) витратами на утримання основних засобів адміністративної, 

збутової і обслуговуючої частини, їх придбання (оренда, амортизація, 
ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона) НУВ− ; 

4) винагородами за професійні послуги (заробітна плата бухгалте-
ра, юриста) ЗППВ− ; 

5) витратами на зв'язок ЗВВ− ; 
6) податками і зборами та іншими передбаченими законодавством 

обов’язковими платежами ПЗВ− ; 
7) витратами на оплату праці працівників, пов’язаних з управлін-

ням і обслуговуванням, збутом продукції ОПВ− ; 
8) відсотком відрахувань у відповідні державні фонди із заробітної 

плати в− ; 
9) кількістю працівників, пов’язаних з управлінням і обслугову-

ванням п− ; 
10) оплатою за розрахунково-касове обслуговування та інші послу-

ги банків РКОВ− ; 

11) іншими витратами адміністративного призначення ІВ− ; 

12) витратами матеріалів для пакування продукції ПАКВ− ; 

13) витратами на розвантажно-навантажувальні роботи – .. РНВ − ; 
14) витратами на паливо, мастильні матеріали, електроенергію по 

операціях переміщення – ПВ ; 

15) витратами на утримування водіїв – ВВ   ; 
16) витратами на утримування виробничо-технічної бази й інфра-

структури різних видів транспорту – УВВ ; 

17) орендною платою за складські площі – оВ ; 

18) витратами на охорону складських приміщень – ОСВ ; 

19) експлуатаційними витратами на склад (електроенергія, тепло- і 
водопостачання, поточний ремонт) – ЕВ ; 
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20) амортизацією складських приміщень й устаткування – АВ ; 

21) витратами на утримування складського персоналу – СВ ; 
22) збитками від зберігання запасів (псування продукції, погіршен-

ня якості, уцінка, списання, природні збитки, моральне старіння, краді-
жки) – ЗБВ ;  

23) процентними ставками по банківському кредиту – БВВ ;   
24) витратами, пов'язаними з дефіцитом запасів (недоотримані над-

ходження від збуту, додаткові витрати, викликані затримками у вироб-
ництві продукції, штрафи за зрив строків поставок продукції замовни-
кам і т.д.) – ДПВ ;  

25) витратами від псування цінностей, визнані штрафи, пені, не-
устойки – ШВ , 
було сформовано математичну модель визначення ціни одиниці продук-
ції з урахуванням: 

1)  планової величини витрат на придбання і реалізацію това-
рів ТПВ− ; 

2) рентабельності, прийнятої на підприємстві, % Р− ; 
3) податку на додану вартість ПДВ− ; 
4) прийнятого відсотку витрат капіталу стосовно вартості запасу, 

% kr− ; 
5) сумарної відсоткової ставки у %, що враховує страхування від 

ризику обслr− ; 

6) сумарної відсоткової ставки ризику знецінення, % ризr− . 
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де −Ц ціна одиниці продукції; −ПРЦ ціна придбання продукції; 

−РПРВ вартість придбаних у попередньому періоді товарів; −ТПВ пла-

нова величина витрат на придбання і реалізацію товарів; −Р рентабель-
ність, прийнята на підприємстві, %; −ПДВ податок на додану вартість; 

−НУВ витрати на утримання основних засобів адміністративної, збуто-

вої і обслуговуючої частини, їх придбання (оренда, амортизація, ремонт, 
опалення, освітлення, водопостачання, охорона); −ЗППВ винагороди за 

професійні послуги (заробітна плата бухгалтера, юриста); −ЗВВ витрати 

на зв'язок; −ПЗВ податки і збори та інші передбачені законодавством, 

обов’язкові платежі; −ОПВ витрати на оплату праці працівників, 

пов’язаних з управлінням і обслуговуванням, збутом продукції; −в від-
соток відрахувань у відповідні державні фонди із заробітної плати; 

−п кількість працівників, пов’язаних з управлінням і обслуговуванням; 

−РКОВ плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги 

банків; −ІВ інші витрати адміністративного призначення; −ПАКВ ви-

трати матеріалів для пакування продукції; .. РНВ −  – витрати на розван-

тажно-навантажувальні роботи; ПВ – витрати на паливо, мастильні ма-

теріали, електроенергію по операціях переміщення; ВВ  – витрати на 

утримування водіїв; УВВ  – витрати на утримування виробничо-

технічної бази й інфраструктури різних видів транспорту; оВ – орендна 

плата за складські площі; ОСВ  – витрати на охорону складських примі-

щень; ЕВ  – експлуатаційні витрати на склад (електроенергія, тепло- і 

водопостачання, поточний ремонт); АВ  – амортизація складських при-

міщень й устаткування;  СВ  – витрати на утримування складського пер-

соналу; ЗБВ  – збитки від зберігання запасів (псування продукції, погір-

шення якості, уцінка, списання, природні збитки, моральне старіння, 
крадіжки); БВВ  – процентні ставки по банківському кредиту; ДПВ  – 

витрати, пов'язані з дефіцитом запасів (недоотримані надходження від 
збуту, додаткові витрати, викликані затримками у виробництві продук-
ції, штрафи за зрив строків поставок продукції замовникам і т.д.); 

−ШВ витрати від псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки; 
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−kr прийнятний відсоток витрат капіталу стосовно вартості запасу, %; 

−обслr сумарна відсоткова ставка у %, що враховує страхування від ри-

зику; −ризr сумарна відсоткова ставка ризику знецінення, %. 

Застосування основних моделей управління запасами значно ско-
рочує витрати на розподіл товарних запасів і тим самим підвищує якість 
обслуговування споживачів, що, в свою чергу, дозволяє збільшити до-
ходи підприємства, які можна визначити за формулою 

                                                        ∑
=

⋅=
п

і

ii кЦД
1

,                                  (2) 

де −iЦ  ціна одиниці продукції; −к кількість одиниць і-ї продукції. 

Розробка і застосування подібних моделей дозволить підприємству 
ефективніше управляти товарними запасами в умовах ринкового сере-
довища, що на рівні оперативного управління проявиться в системати-
зації залишків товарних запасів, можливості їх планування,  контролю та 
аналізу.  

Подальшими нашими дослідженнями є визначення значень показ-
ників цільової функції і проведення процесу моделювання з наступним 
визначенням закономірності формування цінової політики підприємст-
ва. 
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Розглядаються питання ресурсозбереження і зносостійкості вузлів і деталей наземно-
го міського електротранспорту. Показано вплив трьох факторів: пробіг, величина струму, 
час експлуатації на знос деталей та вузлів. Запропоновано заходи щодо зменшення інтенси-
вності зносу вузлів і агрегатів рухомого складу.  


