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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні перед керівниками торговель�

них підприємств постає питання щодо опти�
мальної партії замовлення продукції. Оскіль�
ки поставка значно великої партії продукції,
тобто надлишок, може сприяти зменшенню
його товарної цінності (наприклад, продукти
харчування). Якщо поставка продукції буде
меншою за необхідну (оптимальну), тобто де�
фіцит, то підприємство не доотримає прибу�
ток. Тому розглянемо вирішення задач управ�
ління запасами за допомогою математичних
моделей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичні і практичні аспекти управління за�
пасами досліджувалися багатьма вченими�еко�

УДК 656.13:658

Ю. В. Тараненко,
аспірант кафедри економічна кібернетика,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Y. Taranenko,
PhD. Student of Economic Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MODELS OF INVENTORY MANAGEMENT IN TRADE ENTERPRISES

У статті проаналізовано сучасні моделі управління запасами для вирішення логістичних задач на торговельних
підприємствах. Представлено модель взаємозв'язку логістичних потоків та запасів. Розкрито основні методи управ)
ління рівнем запасу. Узагальнення результатів проведеного аналізу дало підстави зробити висновок про те, що ра)
ціонально організована система управління запасами дає змогу підприємствам визначити точку замовлення, його
оптимальний розмір та інтервал часу між замовленнями з урахуванням можливості затримки у постачанні, прогно)
зувати розміри споживання, організувати облік належного рівня запасів, установити розміри максимального та га)
рантійного (страхового) рівня запасу.

The article analyzes the current models of inventory management to solve logistic problems on commercial
enterprises. The study shows the model of the relationship of logistics flows and stocks. The basic methods of managing
inventory levels. Determined three levels that characterize the structure of the system of inventory management. Rationally
organized system of inventory management allows businesses to determine the point of order, its optimal size and length
of time between orders with the possibility of delays in the delivery, to predict the size of consumption, accounting
arrange proper inventory levels, and set the maximum size of the guarantee (insurance) of stock.
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номістами, зокрема Дж. Букан, Е. Кенігсберг,
П. Зермат, М.Ліндерс, Х.Фірон, Н.Д. Фасоляк,
М.М. Дарбінян, Ю.І. Рижиков, Ю.Г. Гризанов,
Б.А. Анікін, В.І. Сергійов. Л.О. Лігоненко,
Н.М. Ушакова, М.Д. Виноградський, Н.О. Вла�
сова, Л.О. Омельянович, І.О. Бланк, О.А. Круг�
лова та іншими. В роботах [1; 4] розглянуто мо�
делі управління запасами для вирішення задач
збуту матеріальних ресурсів підприємства та
розподіл готової продукції. Найбільша
кількість різних модифікацій моделей управлі�
ння запасами представлено в роботі Рижикова
Ю.І. [2], де запропонована їх класифікація за
45 елементами, які згруповані в 10 груп за
кількістю номенклатури, складів, характером
попиту, характером виконання, способом роз�
гляду динаміки, цільової функції, способом
контролю рівня запасу, стратегії виконання,
обліку нестач, витратам поставок.
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НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на значну кількість публікацій

присвячених вирішенню задач управління запа�
сами, існують проблеми щодо їх моделювання,
що і визначає актуальність подальших дослід�
жень в цьому напрямку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз сучасних моделей

управління запасами для вирішення логістич�
них задач на торговельних підприємствах.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Управління запасами — це оптимізація за�

пасів товарів, сировини й інших об'єктів діяль�
ності підприємства з метою зменшення витрат
на зберігання при забезпеченні рівня обслуго�
вування й безперебійної роботи підприємства.
На рівні підприємств запаси відносяться до
об'єктів, що вимагають значних капіталовкла�
день, і тому є одним з факторів, що визначають
політику підприємства, та впливають на рівень
його ліквідності, а для торгівельної компанії —
на прибуток [8].

Дж. Шрайбфедер зазначив, що "ефективне
управління запасами дозволяє: добре обслуго�
вувати покупця, забезпечити рентабельність
вкладень й усунути мертві запаси та надлиш�
ки" [6, c. 14].

Модель управління запасами включає кри�
терій оптимальності, встановлення витрат
управління запасами, формування обмежень,

моделювання попиту і поповнення запасів,
вибір стратегії управління.

Основні параметри управління запасами [3]:
— параметри попиту (витрат): інтенсивність

попиту, функція попиту, часові характеристи�
ки дискретного попиту;

— параметри замовлення: розмір замовлен�
ня, час замовлення, інтервал часу між двома су�
міжними замовленнями;

— параметри поставок: розмір партії постав�
ки, час поставки, інтервал часу між двома сумі�
жними поставками, час запізнення поставки;

— рівень запасу на складі: поточний, се�
редній, максимальний, страховий.

У роботі [7] розглянуті різні аспекти кла�
сифікації моделей управління запасами:

— за призначенням:
— моделі економічного обсягу замовлення

(economic order quantity models);
— моделі економічного обсягу виробницт�

ва (economic production quantity models);
— комбіновані моделі великої розмірності

(Joint economic lot sizing models);
— за кількістю періодів, на які здійснюєть�

ся постачання:
— статичні (одноразової закупівлі) (single�

period, newsvendor models);
— динамічні (багатоперіодні) (multi�period

inventory models);
— за попитом:
— періодичні (periodic review inventory

models);

Рис. 1. Модель взаємозв'язку логістичних потоків
та запасів

Джерело: авторська розробка.
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— неперервні (continuous review inventory

models);
— за кількістю нуменклатур зберігання то�

варів:
— однопродуктові (one�item Inventory

models);
— багатопродуктові (multi�item Inventory

models).
На рисунку 1 представлено модель взаємоз�

в'язку логістичних потоків та запасів.
Необхідність контролю за обсягом запасів

зумовлена підвищенням витрат у випадку не�
відповідності фактичного розміру запасу його
передбачених норм. Контроль за обсягом за�
пасів може проводитися на основі даних обліку
запасів, переписів матеріальних ресурсів, інвен�
таризації тощо.

Для управління рівнем запасів використо�
вують еврестичні методи, методи техніко�еко�
номічних розрахунків й економіко�математичні
методи.

Еврестичні методи припускають викорис�
тання досвіду фахівців, які вивчають звітність
за попередній період, аналізуючи ринок й ух�
валюють рішення щодо мінімально необхідних
запасів, засновані, у значній мірі, на суб'єктив�
ному розумінні тенденцій розвитку попиту. Як
фахівець може виступити працівник підприєм�
ства, постійно працюючий над завданням нор�
мування запасів.

Сутність методу техніко�економічних роз�
рахунків полягає в поділі сукупного запасу за�
лежно від цільового призначення на окремі
групи, наприклад, номенклатурні позиції (або
асортиментні позиції в торгівлі). Далі для ви�
ділених груп окремо розраховуються страхо�
вий, поточний і сезонний запаси, кожний з
яких, у свою чергу, може бути розділений на
деякі елементи. Наприклад, страховий запас
на випадок підвищення попиту або порушен�
ня строків завезення матеріалів (товарів) від
постачальників.

Нормування поточного запасу полягає в
знаходженні максимальної величини потреб
виробництва або торгівлі в матеріальних цінно�
стях між двома черговими поставками.

У разі використання нееврестичних методів
управління рівнем запасів базується частіше
всього на статистичних методах або методах,
побудованих на використанні теоретико�імо�
вірнісного підходу у разі стохастичного попи�
ту. Статистичні методи регулювання пара�
метрів замовлення добре працюють за наяв�
ності репрезентативних масивів накопичених
даних і стаціонарності процесу впродовж до�
статньо тривалого проміжку часу.

Серед великої різноманітності методів і
моделей управління запасами на практиці за�
стосовується досить обмежена їх кількість.
Зазвичай, це ті моделі, які дозволяють одержа�
ти відносно прості способи регулювання пара�
метрів замовлення, поставок і рівнів запасів на
складі, і, разом з тим, не вимагають великих
обсягів початкової інформації та складних ме�
тодів контролю.

Економіко�математичні методи передбача�
ють застосування математичного апарату для
розрахунку економічних показників.

Розрізняють детерміновані і стохастичні
(імовірнісні) моделі управління запасами за�
лежно від урахування дії випадкових чинників
на параметри системи управління.

Класичні моделі управління запасами
та контролю їх рівня базуються на тому, що уп�
равління товарними запасами — це складний
комплекс заходів, спрямований на забезпечен�
ня максимально високого рівня обслуговуван�
ня покупців з мінімальними поточними витра�
тами, пов'язаними з утриманням запасів. На
практиці управління запасами зводиться до
відповіді на два основних питання: коли попов�
нювати запаси та в якій кількості? Класичною
моделлю управління запасами є модель Уілсо�
на, яка дозволяє розраховувати оптимальний
обсяг партії та період часу замовлення. Роз�
глянемо цю модель [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Попит на продукцію на часовому інтервалі t

складає D одиниць товару. Витрати на оформ�
лення одного замовлення С. Вартість зберіган�
ня на одиницю товару h. Визначити величину
партії замовлення Q на поповнення запасу та
інтервал часу між замовленнями при мінімізації
витрат. Попит є рівномірним. Замовлення на
поповнення запасів виконується миттєво.

Витрати на оформлення замовлення протя�
гом часу Т:

(1).

Середні витрати на зберігання запасів між
сусідніми замовленнями:

(2),

де t — час між сусідніми замовленнями.
Сумарні витрати на збереження 1 партії то�

вару:

(3).

Отже, загальні витрати замовлення товару
становитимуть:
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(4).

Знаходимо похідну по Q та отримаємо оп�
тимальний розмір партії:

(5).

Враховуючи інтенсивність попиту в одини�

цю часу , отримаємо наступну формулу

оптимального розміру партії:

(6).

На рисунку 2 показано знаходження опти�
мального розміру замовлення.

Основні припущення багатьох моделей, по�
будованих на базі моделі Уілсона, полягають у
такому: попит на продукцію відомий, час реал�
ізації замовлення (поставки) відомий та пост�
ійний, одержання товару відбувається миттє�
во; у моделі не враховуються оптові знижки, де�
фіцит не допускається.

Очевидним недоліком цих моделей є при�
пущення про незмінність попиту, незалеж�
ності оптових цін від обсягу замовлень
партії товарів та інші гіпотези, які не завж�
ди виконуються. Тому в кожному конкрет�
ному випадку модель повинна бути доопра�
цьована відповідно до зміни вхідних припу�
щень.

Широке розповсюдження на практиці отри�
мали відомі модифікації моделі Уілсона, які
враховують можливі ситуації:

— поточний запас зменшується до мінімаль�
но можливого (порогового) значення;

— поточний запас має дорівнювати встанов�
леній нормі.

Варто відмітити моделі, в основу яких по�
кладено дефіцит ресурсів. Залежно від харак�
теру товару й ступеня лояльності споживача, а
також реакції покупця на дефіцит виділяють�
ся два типи моделей:

1) враховує незадоволений попит, заявка
ставиться на облік, у разі, коли покупці погод�
жуються чекати поставки товару;

2) не враховують незадоволені вимоги, які
губляться. Тоді покупець задовольняє потре�
бу у відсутньому товарі з іншого джерела.

У разі оптових закупівель визначення опти�
мального рівня запасів проводиться за методи�
кою, яка залежить від типу знижки: оптової чи
диференційованої. Диференційована знижка
поширюється на кожну наступну одиницю то�
вару, яка перевищує повний обсяг замовлення.

Виділяють також моделі управління запа�
сами з обмеженим строком зберігання товару,
(де оптимальний розмір замовлення визна�
чається з урахуванням витрат на зберігання,
дефіцит і списання застарілих товарів), моделі
з обмеженнями на складські приміщення, (як
правило, багатопродуктові) та інші.

ВИСНОВКИ
На сучасному етапі економічного розвит�

ку застосування економіко�математичних
методів та моделей в логістиці дає змогу кер�
івникам підприємств ефективно управляти
процесами руху матеріальних, інформацій�

Q*  

  

 

Рис. 2. Визначення оптимального розміру замовлення
Джерело: побудовано автором на основі [5].
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них, фінансових, трудових і правових потоків
в економічних системах. У результаті дослі�
дження було розкрито методи управління
рівнем запасів, а саме: еврестичні методи, ме�
тоди техніко�економічних розрахунків й еко�
номіко�математичні методи. Показано мо�
дель взаємозв'язку логістичних потоків та
запасів.

За останні роки значно зросла роль
оптимізації логістичних процесів. Розвиток
обчислювальної техніки, програмного за�
безпечення дозволили впровадити моделі,
які колись були занадто громіздкими, для
швидкого вирішення логістичних завдань.
Не зважаючи на те, що роль оптимізації в
логістиці значно виросла, існують певні об�
ласті, які ще потрібно вивчити. Це дозво�
лить компанії досягти ще більшого успіху в
управлінні.
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