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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
Становлення та вдосконалення сфери товарного обігу

є об'єктивною передумовою стабільного й динамічного роз.

витку країни. Важливу роль у цьому процесі відіграють

підприємства оптової торгівлі, які є активними, економічно

вигідними комерційними посередниками як для товарови.

робників (передусім вітчизняних), так і для роздрібних тор.

говців, забезпечуючи баланс усіх учасників ринку та ство.

рює сучасну систему товароруху орієнтовану на максималь.

не задоволення потреб кінцевих споживачів.

Відповідно до Програми розвитку внутрішньої торгівлі

стратегічними цілями для Укріїни є:

— запровадження сучасних стандартів торговельного і

побутового обслуговування;

— розвиток конкуренції у сфері оптової та роздрібної

торгівлі;

— оптимізація і структурна перебудова торговельної

мережі;

— удосконалення системи показників статистичного

спостереження за діяльністю підприємств торгівлі. [1].

Проблема підвищення ефективності торгового проце.

су перебуває у полі зору дослідників давно, вона знайшла
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Низка проведених досліджень з управління запасами

створила міцну основу, що успішно застосовується торго.

вими підприємствами. Проте сучасні способи ведення бізне.

су вимагають розробки механізмів взаємодії між кількома

незалежними учасниками процесу, які прагнуть задоволь.

нити власні інтереси і в той же час працюють над спільною

метою. Сьогодні діяльність підприємства розглядаєтся не

тільки з позиції прибутковості, а в рамках концепції збалан.

сованого розвитку фінансів, клієнтів, внутрішніх процесів

та персоналу.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Об'єктом дослідження є процесс управління запасам на

підприємстві в рамках концепції збалансованих показників.

Метою написання даної статті є дослідження сутнісних

характеристик управління запасами підприємства, визначен.

ня методів їх оптимізації та управління.

У процесі дослідження було використано діалектичний,

аналітичний, синтетичний методи, методи класифікації та

наукової абстракції, системний підхід, принципи економічної

теорії, теорія ієрархічних систем, векторний аналіз.

Завдання статті було проаналізувати сутність класичних

і новітніх концептуальних підходів, математичних моделей
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та систем управління запасами; дослідити структуру та ме.

ханізми функціонування сучасного розгалуженого торгово.

го підприємства на підгрунті адекватних математичних мо.

делей з метою підвищення ефективності управління запа.

сами; розробити концептуальні положення та побудувати

збалансовану систему показників діяльності торгового

підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Потрібно зазначити, що процес планування попиту,

розмірів закупок, ланцюгів поставок у середніх та великих

компаніях автоматизований і реалізується за допомогою

програмних пакетів що забезпечують управління товарни.

ми запасами (Inventory Management) — спеціаліні модулі в

корпоративних інформаційних системах SAP, Oracle, Cisco,

Sun. Існують також вузьконаправлене програмне забезпе.

чення InventoryPower, MRP Inventory Assessment (http://

www.kanban.com), 3PL Warehouse Manager (http://

www.3plcentral.com), DistributionPlus (http://www.cp.

techinc.com), In.Control (http://www.vorex.com), Inventory

and Warehouse Management (http://www.slingshot.

software.com) та багато інших основними, завданнями яких

є:

— аналіз історії для виявлення темпів споживання та

побудови поделі поповнення запасів;

— оптимізація інвенторії;

— визначення страхового запасу, основаного розподілі

ймовірності споживання;

— визначити постачальників, які можуть надатине.

обхідні товари негайно;

— аналіз "а що, якщо" за рахунок скорочення строків

та розміру партії для оптимізації процесу постачання товарів.

Різноманіття реальних ситуацій викликало необхідність

розгляду величезної кількості варіантів задач управління

запасами, які систематизовані лише частково. Використан.

ня матеріалу, накопиченого теорією управління запасами

(Inventory Control), потребує впорядкування моделей в рам.

ках єдиної класифікації як уже зазначалось. На наш погляд,

для аналізу напрацьованих моделей управління запасами

найбільш вдалою є класифікація, наведена в [7]. Основни.

ми є Just In Time (JIT) [8], MRP (Materials requirements

planning) [8], MRP2, KANBAN і MRP, ERP (Enterprise resource

planning), CSRP (Customer Synchronized Resource Planning),

інші.

Сьогодні такі міжнародні корпорації, гіганти виробниц.

тва товарів широкого вжитку, як P&G, Unilever, Colgate.

Palmolive, Bondualle, British American Tobacco, Campina,

Danone, Coca.cola, Ferrero Roche, Kraft

foods та інші, реалізують свої товари

через мережу дистрибьюторів. В ком.

паніях, дистрибьюторах, в свою чергу,

працюють торгові команди, діяльність

яких спрямована на реалізацію товарів

торгового підприємства. Сукупність

описаних агентів є ієрархічною струк.

турою, де виробник та посередники

діють як одна, єдина система. Посеред.

ницькі структури займають проміжне

становище між виробниками і спожи.

вачами. Дистрибьюторам вигідно, щоб

виробники доводили матеріальні пото.

ки до них і не втручалися в логістичні

процеси на подальших етапах пере.

міщення цих потоків. З іншого боку, ви.

робники продукції проводять марке.

тингові дослідження — вивчають спо.

живачів, поведінку ринку у якому фун.

кціонують, розробляють відповідні

способи залучення нових клієнтів і хо.

чуть бачити дистрибьюторів реалізаторами своїх споживаць.

ких активностей. Отже, запити, мотивація і очікування кінце.

вих споживачів вивчаються, а ступінь їх задоволення прямо

залежить від взаємодії у ланці виробник.дистрибьютор, яка

знаходиться в сфері юридичного регулювання. Таким чи.

ном, залишається питання, як організувати взаємовигідну

роботу між цими ланками, щоб враховувалися потреби про.

міжних структур.

Організаційна структура збутового каналу торгової

фірми наведена на рис. 1.

Для подолання таких проблем необхідна побудова ба.

гаторівневої ієрархічної системи, де виробник і посередни.

ки об'єднані однією ціллю, разом працюють на загальний

результат, але мають певну свободу дій. Також важливим

моментом є те, щоб "загальний результат" оцінювався з по.

гляду довгострокової перспективи розвитку, включав у себе

оцінку не тільки рентабельності співпраці реалізатора та

дистрибьютора, а і задоволеність кінцевих споживачів, тор.

гових представників, банківських установ. Всебічна оцінка

дільності дистрибьютора може бути реалізована сбалансо.

ваною системою показників, що відображає діяльність

фірми в розрізі певних ключових показників в динаміці.

Для створення системи ефективного управління запа.

сами на підприємстві необхідно, в першу чергу, зрівнова.

жити позитивні сторони наявності запасів — забезпечення

більшої надійності в роботі, вираженій у безперервності

виробничого процесу чи задоволенні потреб покупців, та

негативні — витрати на зберігання запасів і вилучення з обо.

роту капіталу, інвестованого в запаси. Витрати на зберіган.

ня запасів можуть регулюватися впровадженням одного з

вищеперерахованих програмних пакетів. Проте в них поки

що не знайшла відображення оцінка ефективності роботи

дистрибюторів, а керування інвенторією обмежується про.

дажем товарів зі складу торгівельної фірми.

Розглянувши структуру сучасного торгового під.

приємства, стає очевидним важливість ефективної взаємодії

між центром та агентами. Але взаємодія може відбуватися

лише за рахунок спільних поступок.

У [6] формалізовано представлення діяльності тор.

гової фірми як ієрархічної структури. А саме, розгля.

дається система, що складається з центру (компанії.реа.

лізатора) і n  активних елементів (дистрибьюторів). Інте.

реси активних елементів визначаються їх цільовими фун.

кціями: цільова функція центру Ф(х,у); цільова функція

агента f
i
(x

i
, y

i
, r

i
), i=1,2,..., n, де r

i i
 — параметр, що впо.

рядковує клас допустимих цільових функцій і.го елемента;

x=(x
1
, ..., x

n
) — вектор планів, що призначаються елемен.

Рис. 1. Організаційна структура збутового каналу торгової
фірми
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там; )y,,(y=y n...1  — вектор дій, що вибираються елемента.

ми.

Нехай система складається з центру і n  активних еле.

ментів. Центр володіє 0R  одиницями ресурсу, в якості якого

виступають знижки (компенсації, прибуток дистриб'ютора,

гроші). Цінність ресурсу для і.го елемента визначається його

функцією корисності )r,(x iiiU . Припустимо, що в торговій

діяльності як параметр виступає прогнозований ринковий

попит на цей ресурс (товар), тобто, функція корисності виз.

начає прибуток активного елемента від продажу товарів у

кількості ix .

Про функцію корисності активного елемента центр

може не мати інформації, за винятком того, що вона нале.

жить певному класу однопікових функцій з точкою піку

iir Ω , і однозначно визначається значенням цього парамет.

ра. Тобто у разі отримання ресурсу в кількості ii r=x  дося.

гається максимум функції корисності і.го активного елемен.

та.

Задачею центру є завдання процедури розподілу ресур.

су (s)π  з метою, наприклад, максимізації сумарної корисності

всіх елементів за наявності ресурсного (бюджетного) обме.

ження:

Ii
i

Ii

,

xiii

Rx

)r,(x

.

U

0

axm
0

(1)

Кожен активний елемент повідомляє центру оцінку

Ii,s ii Ω , параметра своєї функції корисності )r,(x iiiU  і

одержує ресурс в обсязі (s)=x ii π , де  (s)),(s),(s),(=(s) nπ...πππ 21 .

У [6] показано, що функція )(H  доходу центру — ввігну.

та (властивість спадаючої граничної корисності), функція )(c
витрат агента — опукла (граничні витрати збільшуються зі

зростанням дії), стимулювання не може перевищувати дохід,

який одержує центр від діяльності агента. Отже, допустиме

рішення знаходиться нижче графіка функції )(yH . З точки

зору агента стимулювання ))(( Uyc  не може бути меншим,

ніж сума витрат, і буде більшим, ніж в разі альтернативного

вибору варіанту його дій. Тому точка, яка відповідає допус.

тимому рішенню, лежить вище графіка функції  ))(( Uyc .

У найпростішому випадку 0U . Множина дій агента і відпо.

відних значень винагороджень, що задовольняють як вимо.

гам центру, так і агента, заштрихована на рис 2. Назве.

мо цю область — областю компромісу, а допустимі дії

агента будемо розглядати як елементи множини

.0)()(, UycyHAyS
Відмітимо, що у разі незмінних функцій доходу і витрат

зі зростанням величини  U , область компромісу вирод.

жується у пусту множину [9].

Враховуючи зв'язки дистрибуції з іншими системами

підприємства (виробничою, фінансовою, маркетинговою,

системою контролінга), характеристики ефективності стра.

тегії розвитку даної системи не можна розглядати відокрем.

лено. В сучасних ринкових умовах цільова функція компанії

не може відображати лише фінансову складову її діяльності.

Для всебічної оцінки роботи фірми та її довгострокового

стратегічного розвитку була розроблена збалансована си.

стема показників.

Передумовою виникнення cистеми збалансованих по.

казників було прагнення керівництва західних компаній по.

силити управлінську функцію за рахунок органічного узгод.

ження інтересів різних груп: акціонерів, споживачів, парт.

нерів, кредиторів. Для того, щоб реалізувати подібну багато.

векторну політику управління бізнесом, необхідно мати ком.

плексну систему стратегічних цілей і ключових показників,

добре збалансовану систему стратегічного вимірювання. Як

і традиційні системи, BSC містить фінансові показники як

одні з основних критеріїв оцінки результатів діяльності

організації, але підкреслює важливість показників не.

фінансового характеру, що оцінюють задоволеність по.

купців і акціонерів, ефективність внутрішніх бізнес.процесів,

потенціал співробітників з метою забезпечення довгостро.

кового фінансового успіху компанії. Отже, система Норто.

на і Каплана дозволяє менеджерам представити бізнес у

чотирьох проекціях [10] рис. 3.

У стратегічному (довгостроковому) управлінні підприє.

мством використовується система збалансованих показ.

ників, що враховує параметри процесу дистрибуції на різних

рівнях управління, агрегує показники і данні по ним від ниж.

нього рівня до верхнього, і в напрямках Клієнти і Внутрішні

бізнес.процеси [11].

Отже, цільова функція ієрархічного торгового підприє.

мства )(YH  повинна відображати сукупність показників

ЗСП. Причому в залежності від того, на якому етапі розвит.

ку вона знаходиться пріоритетність цих показників може

змінюватися. Математично, це може формалізуватися різни.

ми згортками [12].

Рівняння, які описують трирівневу систему для розпод.

ілу одного виду ресурсу, мають вигляд:
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де )(Y  — функція прибутку центру;

)(YH  — згортка цільової багатовекторної функції цен.

тру;
iY  — вектор замовлення і.го агента;

)( jj y  — функція прибутку центру від діяльності j.го

агента;

)( jij yf  — цільова функція і.го агента, яка залежить від

діяльності j.го підпорядкованого йому агента;

)( ijij yc    — затрати агента нижнього рівня ієрархії.

ЗСП значно розширює можливості стратегічного управ.

ління, роблячи його більш реальним. З цієї причини розроб.

ки щодо формування і використання цієї концепції в систе.

мах управління українських підприємств мають велике пер.

спективне значення і заслуговують на увагу з боку науковців

Рис. 2. Область компромісу в задачі
стимулювання  U.
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і практиків.

Враховуючи зв'язки дистрибуції з іншими системами

підприємства (виробничою, фінансовою, маркетинговою,

системою контролінга), характеристики ефективності стра.

тегії розвитку даної ситеми не можна розглядати відокрем.

лено. А отже, потрібно перейти до категорії внеску (корис.

ності) системи дистрибуції у забезпечення ефективності та

результативності підприємства в цілому.

Так, в напряму, де Клієнти ключовими показниками (KPI)

дистрибуції можуть бути показники, що відображають ви.

могу "швидка та вчасна покупка", оптимальність асортименту

продукції та інше. "Внутрішні бізнес.процеси" відобража.

ють вимоги постійного вдосконалення і підвищення ефек.

тивності процесів дистрибуції, показником в яких може бути

частота, тривалість та складність проблемних ситуацій, що

виникають в роботі компанії.

Використання СЗП спирається на моніторинг системи ди.

стрибуції. Метод моніторингу має бути динамічним, таким, що

дозволяє виявити внутрішні та зовнішні зміни. Для цього по.

казники ефективності, що відображають статичний стан сис.

теми, доповнюються індексами вихідних показників, що пока.

зують структурні зсуви у роботі системи, середніми та прогноз.

ними значеннями, що відображають тенденції. Маючи повні та

точні дані про динаміку системи дистрибуції, підприємство от.

римує більш аргументовані висновки про стан системи.

Оскільки маркетингова складова в оцінці ефективності

дистрибуції виражається критерієм якості обслуговування і

має слабоформалізовані показники, то виникає потреба ви.

користання якісних показників, що отримуються в резуль.

таті обробки експертних і рейтингових оцінок. Особливе

місце займають методи порівняльного аналізу однорідних

об'єктів з метою їх ранжування і вибору найкращого. В

оцінці ефективності функціонування системи дистрибуції

також проводяться співставлення та ранжування каналів

розподілу, їх ланок, дистриб'юторів, перевізників і т.д з ме.

тою виявлення розривів в ефективності роботи між ними.

Отже, систему дистрибуції товарів варто розглядати як ба.

гаторівневу систему, структура якої може змінюватися в часі.

Для математичної формалізації доцільно використовувати апа.

рат теорії ієрархічних систем, де компанія реалізатор — є цент.

ром, а дистриб'ютори — агентами. Взаємодія між центром та

агентами відбувається наступним чином — центр стимулює ро.

боту агентів за допомогою розподілу певного ресурсу (грошо.

вої винагороди), агенти забезпечують відповідний наданому ре.

сурсу рівень ефективності функціонування дистриб'юторської

системи центру. Ефективність функціонування центру є комп.

лексним поняття і базується на системі збалансованих показ.

ників. У процесі комерційної діяльності можуть виникати про.

блемні стани (погіршення фінансових показників, мотивованості

і задоволеності персоналу, якості обслуговування клієнтів, лог.

істичних показників), тому важливо забезпечити механізм мон.

іторингу ефектив.

ності роботи центру.

Для вирішення задачі

необхідно розробити

модель, яка б відоб.

ражала описану взає.

модію між центом та

агентами, визначити

ключові показники

для СЗП і побудувати

інструмент моніто.

рингу стану системи,

який би дозволяв от.

римувати інформа.

цію про стан системи

і його можливі стани

у майбутньому, тобто

був системою підтримки прийняття рішення.

ВИСНОВОК
У статті розглянуто проблеми управління запасами на

торговому підприємстві, визначено основні показники діяль.

ності торгового підприємства в рамках концепції збалансо.

ваного розвитку компанії, проаналізована їх класифікація

та основні чинники, що впливають на їх зміну та можуть бути

названі управляючими та використовуватися з метою покра.

щення роботи підприємства. Запропонована математична

формалізація діяльності торгового підприємства в контексті

збалансованої системи показників. Подальшого розвитку

потребує представленя окремих частин ЗСП в моделі, їх об.

числення та моніторинг на практиці.
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Рис. 3. Формалізація концепції збалансованої системи показників


