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ВСТУП
Однією з основних проблем, що стоять сьогодні перед

українськими машинобудівними підприємствами, є їх успі'

шна адаптація до умов посткризової економіки, які багато в

чому відрізняються від стандартних ринкових умов діяль'

ності в силу загального зниження ділової активності у сере'

довищі основних споживачів продукції підприємств маши'

нобудівного комплексу.

 Вирішення цієї проблеми — необхідна умова для вижи'

вання і подальшого розвитку підприємств українського ма'

шинобудівного комплексу. Освоєння передової технології і

техніки вимагає реалізації ефективних управлінських систем,

які забезпечують оптимальну координацію взаємозалежних

потокових процесів на машинобудівному підприємстві.

У сучасній науці під координацією розуміється "спів'

відношення, погодженість", "приведення у відповідність"
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(понять, дій і т.п.), а координувати — "встановлювати пра'

вильні співвідношення елементів певного процесу для до'

сягнення загальної мети" [6, с. 612].

 Встановлення даного виду відносин у структурі управ'

ління грунтується на використанні різних виробничих схем

або, точніше, систем, які забезпечують взаємодію різнома'

нітних логістичних потоків, що об'єктивно функціонують в

середині машинобудівного підприємства.

Такі логістичні системи повинні мати власну теоретичну

базу, що містить не тільки формальний опис їхньої структу'

ри, але і набір інструментів і методів оптимального функці'

онування. У цьому зв'язку метою статті є аналіз та розроб'

ка теоретико'методичних рекомендацій з використання па'

раметрів логістичної координації продукції, ресурсів і про'

цесів, які призводять до оптимізації кількісних і якісних по'

казників потокового процесу підприємства.

ОСНОВНІЙ МАТЕРІАЛ
За результатами аналізу розвитку наукової

думки [1; 2; 4; 5; 7; 8] на предмет концепції лог'

істичного управління можна стверджувати, що

існує безліч визначень її сутності.

Західні економісти [9—12], позиція яких

близька автору, сходяться в тому, що логістика

— це управлінська концепція, яка охоплює всі

сфери діяльності підприємства: фінанси та

облік, менеджмент і маркетинг, інтегрує і коор'

динує проходження матеріального потоку по

всім стадіям виробництва.

На нашу думку, таке визначення "логісти'

ки" дає підставу говорити про неї не як про сис'

тему певних знань, а, скоріше, як про філосо'

фію або про концепції управління матеріальни'

ми потоками підприємства, під якою варто ро'

зуміти сукупність різних за своїм змістом

підходів до управління, зумовлених специфікою
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Рис. 1. Логістична сфера діяльності
машинобудівних підприємств
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роботи машинобудівних підприємств.

Основну роль у логістиці грає дос'

лідження економічної сфери підприє'

мства або сфери його логістичної

діяльності (рис. 1).

Саме ця ( логістична) сфера діяль'

ності машинобудівних підприємств є

тим середовищем, де здійснюється ко'

ординація поточного стану "є" по

відношенню до стану "має бути".

 При такому підході, узагальнюю'

чи трактування терміна, логістика

може бути визначена як система пла'

нування і контролю, яка забезпечує

інтеграцію, системну організацію і координацію фаз про'

цесу управління матеріальними потоками в сукупності з уп'

равлінням іншими функціональними сферами (фінансами,

інформацією, трудовими ресурсами), що забезпечують про'

ходження всіх видів ресурсів через логістичну систему ма'

шинобудівного підприємства.

Таке "філософське" трактування терміна, вірніше —

сутності, логістичного управління в машинобудівній галузі

промисловості дають можливість констатувати, що основна

проблема координації в сфері управління матеріальними

потоками машинобудівних підприємств зосереджена в сфері

управління ресурсним забезпеченням. У цьому зв'язку ав'

тор вважає, що під управлінням і координацією параметра'

ми логістичної системи слід розуміти управлінський вплив

на логістичну сферу з метою забезпечення машинобудівно'

го підприємства необхідною кількістю ресурсів, що входять

у логістичну систему в необхідному обсязі і відповідно до

тимчасових параметрів, обумовлених технологічним проце'

сом.

Звідси випливає, що рівень координації повинен вста'

новлюватися, забезпечуватися і підтримуватися відповідно

до технологій машинобудівного виробництва і, якщо не вра'

ховувати ці технологічні особливості, то саме логістичне

управління губить зміст.

На думку автора, найбільш ефективним засобом коор'

динації матеріальних потоків на підприємствах машинобуд'

івної промисловості є АБС' і ХУZ'аналіз, описані в роботах

[2; 3; 7].

По суті, ABC'аналіз — це ранжирування асортименту

за різними параметрами. Ранжувати у такий спосіб можна і

постачальників, і складські запаси, і покупців, і тривалі пер'

іоди продажів — усе, що має достатню кількість статистич'

них даних. Результатом АВС'аналізу є угрупування об'єктів

за ступенем впливу на загальний результат.

АВС'аналіз грунтується на принципі дисбалансу, при

проведенні якого складається графік залежності сукупного

ефекту від кількості елементів. Такий графік називається

кривою Парето, кривою Лоренца або ABC'

кривою. За результатами аналізу асорти'

ментні позиції ранжируються і групуються

залежно від розміру їхнього внеску в сукуп'

ний ефект. У логістиці ABC'аналіз звичай'

но застосовують із метою відстеження об'

сягів відвантаження певних артикулів і час'

тоти звертань до тієї або іншої позиції асор'

тименту, а також для координації логістич'

них потоків (рис. 2).

Отже, аналіз застосовувався з метою

координації проходження матеріальних

потоків, яким чином це відбувається, мож'

на дослідити на прикладі діяльності маши'

нобудівного підприємства ПАТ Запорізький

автомобілебудівний завод (ПАТ "ЗАЗ").

Результати проведеного АВС'аналізу

матеріалів, які зберігаються на складі ПАТ

"ЗАЗ", підтвердили принцип Парето, який свідчить про те,

що невелика кількість найменувань деталей і матеріалів має

велику частину вартості, а для великої кількості наймену'

вань ця частина вартості досить низька.

Графічна інтерпретація АВС'аналізу для матеріалів, що

купуються управлінням для виробничо'господарської діяль'

ності ПАТ "ЗАЗ", наведена на рис. 3.

Таким чином, проведення АВС'аналізу придбаних ма'

теріалів дає змогу зробити висновок, що для підприємства

купуються матеріали, які представляють всі три групи АВС'

аналізу, при цьому співвідношення між групами підтверд'

жує закон Парето. Для ефективного управління матеріала'

ми необхідно враховувати, що матеріалам кожної групи

АВС'аналізу властиві свої характерні риси й особливості

обліку їх на складі, видачі виробничим підрозділам, за'

купівлі, а також своя система управління запасами. Для ма'

теріалів групи А найбільш прийнятна система управління

запасами з фіксованим розміром замовлення, для групи В

— система управління запасами з фіксованим інтервалом

часу між замовленнями, для групи С — система "мінімум'

максимум".

Для матеріалів групи А найбільш доцільне застосуван'

ня системи управління запасами з фіксованим розміром за'

мовлення. Ґрунтовний параметр системи з фіксованим роз'

міром замовлення — розмір замовлення. Він жорстко заф'

іксований і не змінюється ні за яких умов роботи системи.

Тому визначення розміру замовлення є першим завданням,

яке вирішується при роботі з даною системою управління

запасами. У реальності часто виникає ситуація, коли розмір

замовлення визначається організаційними міркуваннями

(зручність транспортування, можливість завантаження

складських приміщень).

Тим часом у системі з фіксованим розміром замовлен'

ня обсяг закупівлі має бути не тільки раціональним, а й оп'

тимальним. Критерієм оптимізації в даному випадку пови'

нен виступати мінімум сукупних витрат на зберігання запасів

і повторення замовлення. Цей критерій враховує три чинни'
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Рис. 2. Схема координації логістичних потоків на основі
АBС" і ХУZ"аналізу (складено автором)
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Рис. 3. Графік АВС"аналізу за даними управління
закупівель матеріалів (УЗМ) ПАТ "ЗАЗ" у 2011 р.
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ки названих сукупних витрат, що діють на величину: 1) ви'

користовувана площа складських приміщень; 2) витрати на

зберігання запасів; 3) вартість оформлення (подачі) замов'

лення.

Ці чинники тісно взаємопов'язані між собою, але напрям

їх взаємодії неоднаковий в різних випадках. Бажання мак'

симально заощадити на зберіганні запасів викликає зрос'

тання витрат на оформлення замовлень. А економія витрат

на повторення замовлення призводить до втрат, пов'язаних

із утриманням зайвих складських приміщень і, крім того,

погіршує рівень обслуговування споживача. При максималь'

ному завантаженні складських приміщень значно збільшу'

ються витрати на зберігання запасів, найімовірніший ризик

появи неліквідних запасів.

Оптимальний розмір замовлення за критерієм

мінімізації сукупних витрат на зберігання запасу і повторення

замовлення розраховується за формулою Вільсона. Оскіль'

ки витрати подачі замовлення є умовно постійними, то, вра'

ховуючи складові цих витрат, отримаємо вартість подачі

одного замовлення УЗМ ПАТ "ЗАЗ", що дорівнює 41,2 грн.

За досліджуваний матеріал взятий комплект прокладок з

класу А. Що стосується витрат зберігання запасу, то, згідно

з проведеним дослідженням, в середньому вони становлять

15% від вартості запасу і, відповідно, рівні 5,46 грн. Згідно

з отриманими даними, визначаємо оптимальний розмір за'

мовлення для комплекту прокладок:

q  = 
46,5
1030402,412  = 1247 .

Основними параметрами системи з фіксованим розмі'

ром замовлення є наступні.

1. Гарантійний (страховий) запас дає змогу забезпечу'

вати потребу на час передбачуваної затримки постачання.

Заповнення гарантійного запасу проводиться в ході подаль'

ших постачань через використання другого розрахунково'

го параметра даної системи — порогового рівня запасу.

2. Пороговий рівень запасу визначає рівень запасу, до'

сягши якого проводиться чергове замовлення. Величина

порогового рівня розраховується таким чином, що надход'

ження замовлення на склад відбувається у момент знижен'

ня поточного запасу до гарантійного рівня. При розрахунку

порогового рівня затримка постачання не враховується.

3. Максимальний бажаний запас. На відміну від попе'

редніх двох параметрів, він не справляє безпосередньої дії

на функціонування системи в цілому. Цей рівень запасу виз'

начається для відстеження доцільного завантаження площ

з погляду критерію мінімізації сукупних витрат.

1. Порядок розрахунку всіх параметрів системи управ'

ління запасами з фіксованим розміром замовлення наведе'

ний у табл. 1.

Графічна ілюстрація функціонування системи з фіксо'

ваним розміром замовлення наведена на рис. 4.

З рисунку видно, що за відсутності збоїв у постачаннях

надходження замовлення відбувається тоді, коли розмір

запасу досягає гарантійного рівня. При оптимальному

розмірі замовлення запас поповнюється до максимального

бажаного рівня. Проте система з фіксованим розміром за'

мовлення не орієнтована на врахування збоїв в обсязі по'

стачань. У ній не передбачені параметри, що підтримують в

таких випадках систему в бездефіцитному стані. Збої в по'

стачаннях можуть бути пов'язані з такими моментами: зат'

римка у постачаннях; передчасне постачання; неповне по'

стачання; постачання завищеного обсягу.

На рис. 5 показано, що друге постачання проводиться

із затримкою, яка дорівнює максимально можливій, тобто

один день. Це призводить до використання гарантійного

запасу і виникає необхідність в його поповненні. Перше за'

мовлення, що надійшло, поповнює запас до рівня менше по'

рогового, що вимагає введення в цю систему додаткової

умови видачі замовлення: якщо замовлення, що надійшло,

не поповнює систему до порогового рівня, то нове замов'

лення проводиться в день надходження замовлення. Інакше

система не може працювати за наявності затримки в поста'

чаннях.

2. Для матеріалів групи В найбільш доцільне застосу'

вання системи управління запасами з фіксованим інтерва'

лом часу між замовленнями. У цій системі замовлення про'

водяться в чітко визначений час, через однакові

інтервали, наприклад, 1 раз на місяць, 1 раз в

тиждень і т. д. Визначити інтервал часу між за'

мовленнями можна з урахуванням оптимально'

го розміру замовлення. Оптимальний розмір за'

мовлення дає змогу мінімізувати сукупні витра'

ти на зберігання запасу і повторення замовлен'

ня, а також досягти якнайкращого поєднання

взаємодіючих чинників, таких як використову'

вана площа складських приміщень, витрати на

зберігання запасів і вартість замовлення. Роз'

рахунок інтервалу часу між замовленнями мож'

на проводити таким чином:

I = N :
.

S
q (1),

де N — кількість робочих днів у році, дні;

S — потреба в матеріалі, що замовляється, шт.;

q
опт

 — оптимальний розмір замовлення, шт.

Отриманий інтервал часу між замовлення'

ми не може розглядатися як обов'язковий до

застосування. Він може бути скоректований на

  
, . 103040 

  , . 1247 
 ,  2 

  ,  1 
  , ./  467

  ,  3
    , . 934 

    , . 1401 
 , . 467 

  , . 1401 
  , . 1714 

     , 1 

Таблиця 1. Розрахунок параметрів системи
управління запасами з фіксованим розміром

замовлення
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Рис. 4. Графік руху запасів у системі управління
запасами з фіксованим розміром замовлення без

збоїв у постачаннях
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основі експертних оцінок. Наприклад, при от'

риманому розрахунковому результаті 4 дні

можна використовувати інтервал 5 днів, щоб

проводити замовлення один раз на тиждень.

Для матеріалів групи С найбільш доцільне

застосування системи управління запасами

"мінімум'максимум". Ця система орієнтована

на ситуацію, коли витрати на облік запасів і вит'

рачання на оформлення замовлення настільки

значні, що є порівнянними з втратами від деф'

іциту запасів. Тому в цій системі замовлення

проводяться не через кожен заданий інтервал

часу, а тільки за умови, що запаси на складі у

цей момент дорівнюють встановленому

мінімальному рівню або менші за нього. Якщо

у встановлений момент часу мінімальний рівень

пройдений, тобто наявний запас дорівнює по'

роговому рівню або не досягає його, то замовлення офор'

млюється. Інакше замовлення не видається, і відстеження

порогового рівня, а також видача замовлення будуть

здійснюватися тільки через заданий інтервал часу. У разі

видачі замовлення його розмір розраховується так, щоб

постачання поповнило запаси до максимально бажаного

рівня. Основними параметрами цієї системи є наступні:

1. Гарантійний (страховий) запас дає змогу забезпечува'

ти споживача у разі передбачуваної затримки постачання,

використовується для розрахунку порогового рівня запасу.

2. Пороговий рівень запасу в системі "мінімум'макси'

мум" виконує роль "мінімального" рівня. Якщо у встановле'

ний момент часу цей рівень пройдений, тобто наявний за'

пас дорівнює пороговому рівню або не досягає його, то за'

мовлення видається. Інакше замовлення не видається, і

відстежування порогового рівня, а також видача замовлен'

ня буде проведена тільки через заданий інтервал часу.

3. Максимально бажаний запас в системі "мінімум'мак'

симум" виконує роль "максимального" рівня. Його розмір

враховується при визначенні розміру замовлення. Він по'

бічно (через інтервал часу між замовленнями) пов'язаний з

найбільш раціональним завантаженням площ складу при

врахуванні можливих збоїв у постачаннях і необхідності

безперебійного постачання підприємства.

Таким чином, визначивши найбільш ефективну систему

управління запасами для матеріалів кожної групи АВС'ана'

лізу і провівши обчислення основних параметрів кожної си'

стеми, можна зробити такі висновки:

— прогнозування потреби матеріалів групи А має

здійснюватися ретельніше, тому що вартість цих матеріалів

значна порівняно з витратами на зберігання й оформлення

замовлення, тому для них бажано застосовувати систему

управління запасами з фіксованим розміром замовлення.

Для цих матеріалів розраховується оптимальний розмір за'

мовлення, а повторна подача замовлення проводиться у міру

витрачання запасу. Проте недосконалість транзитних норм,

вживаних на промислових підприємствах, призводить до

закупівлі підприємством більшої кількості матеріалів, ніж

необхідно. У цьому полягає проблема використання цієї си'

стеми на вітчизняних підприємствах, зокрема на ПАТ "ЗАЗ";

— матеріали групи В мають меншу вартість, але їх кількість,

що купується, набагато більша, тому для цієї групи недоцільно

розраховувати оптимальний розмір замовлення. Для цих ма'

теріалів найбільш ефективною є система управління запасами

з фіксованим проміжком часу між замовленнями, тобто роз'

раховується оптимальний проміжок часу, після закінчення яко'

го проводиться замовлення. Розмір замовлення визначаєть'

ся, виходячи з наявної кількості даного матеріалу. Проте не'

досконалість транзитних норм накладає відбиток і на цю сис'

тему, оскільки підприємство щоразу вимушене купувати

кількість матеріалу, що перевищує розрахункову;

— для матеріалів групи С витрати на облік запасів і витра'

чання на оформлення замовлення настільки значні, що є по'

рівнянними з втратами від дефіциту запасів, тому для них не'

обхідно оцінювати оптимальну кількість замовлень, при цьо'

му повинна визначатися величина потреби за тривалий період

часу. Тому в даному випадку найбільш ефективною є система

"мінімум'максимум", у якій замовлення проводяться не через

кожен заданий інтервал часу, а тільки за умови, що запаси на

складі у цей момент дорівнюють встановленому мінімальному

рівню дорівнюють за нього. Ця система найбільш застосовна

на вітчизняних підприємствах, оскільки округлення замовлен'

ня до транзитної норми не призведе до збоїв у системі.

Використовувати АВС' і XYZ'аналіз в логістичному уп'

равлінні запасами необхідно не тільки для їх ретельного

контролю, а й для формування найбільш ефективної стра'

тегії розподілу матеріалів.

Література:

1. Гордон М.П., Карнаухов С.П. Логистика товародви'

жения / М.П. Гордон, С.П. Карнаухов. — М.: Центр эконо'

мики и маркетинга, 1998. — 102 с.

2. Дыбская В.В. Управление складом в логистической

системе / В.В. Дыбская. — М.: КИА центр, 2000. — 129 с.

3. Климова І.Г. Особливості управління та характерис'

тика виробничої ланки логістичного ланцюга / І.Г. Климо'

ва// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємниц'

тво. — 2006. — № 5. — С. 132—134.

4. Окландер М.А. Маркетинг и логистика в предприниматель'

стве / М.А. Окландер. — Одесса: АП НТ и ЭИ, 1996. — 235 с.

5. Сидоров И.И. Логистическая концепция управления

промышленным предприятием / И.И. Сидоров. — СПб.:

СПбГИЭА, 1999. — 239 с.

6. Словарь экономических терминов. — М.: ИНФРА'М.,

1997. — 608 с.

7. Справочник по функционально'стоимостному анали'

зу / Под ред. М.Г. Карпунина, Б.И. Майданчика. — М.: Фи'

нансы и статистика, 1988. — 431 с.

8. Щербаков В.В. Современные системы хозяйственных

связей и логистика / В.В. Щербаков, С.А. Уваров. — СПб.:

СПбГУЭФ, 1997. — 209 с.

9. Harrington, L. H. Logistics assets: Should you own or

manage? / L.H. Harrington // Transportation & Distribution.

— 1996. — Vol. 37. — № 3. — P. 51—54.

10. Minahan, T. Want to outsource logistics? Here's what

you should know / T. Minahan // Purchasing. — 1997. —

Vol. 123. — №5. — P. 59—60.

11. Nicosia, J. A. 1999. Case for honest behavior in logistics /

J.A. Nicosia // Traffic World. — 1999. — Vol. 257, № 6. — P. 46.

12. Pagonis, W.G. Moving Moutons:Lessons in Leadership

and Logistics from the Gulf War / W.G. Pagonis, J. Gruikshank,

J.L. Cruikshank. — Cambridge, Massachusetts: Harvard

Business School Press, 1992.

Стаття надійшла до редакції 30.12.2011 р.

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

0 1 2 3 4 5 6 7 8
 , 

 
, 

Рис. 5. Графік руху запасів у системі управління
запасами з фіксованим розміром замовлення з однією

затримкою в постачаннях


