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ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ОПТИМАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ ЗАКЛАДАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
СИСТЕМИ ДЕРЖРЕЗЕРВУ УКРАЇНИ
Головну увагу приділено розробленню обгрунтованих рекомендацій щодо оптимальних термінів зак6
ладання та реалізації матеріальних цінностей з використанням методів економічного аналізу, теорії імо6
вірності та методу Сааті. Проведено аналіз ринку продовольчої групи матеріальних цінностей системи
Держрезерву України: виробництво, динаміка цін, імпорт, експорт за 2009, 2010, 2011 роки. У статті про6
понуються результати дослідження, які підтвердили, що для ефективного управління процесами закупівлі
та збуту матеріальних цінностей системи Держрезерву України необхідно враховувати як досвід та особ6
ливості системи Держрезерву України, так і внутрішні та зовнішні чинники розвитку економіки Украї6
ни.

Ключові слова: ціна, ринкове ціноутворення, система Держрезерву України (СДРУ), продовольча група
товарів, оптимальні терміни реалізації, матеріальні цінності (МЦ).

зерв потрібно розуміти особливий державний запас
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідно до Закону України "Про державний матеріальних цінностей (МЦ), призначених для ви%
матеріальний резерв", під поняттям державний ре% користання в цілях і в порядку, передбачених цим
Законом [1]. Згідно з ним у складі системи Держре%
зерву України (СДРУ) повинно бути створено незни%
ɉɨɱɚɬɨɤ
жувальний запас МЦ із постійно підтримуваним об%
сягом зберігання. Зважаючи на стратегічні напрями
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɧɨɠɢɧɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɋȾɊɍ
розвитку СДРУ [2; 3], серед головних завдань необ%
хідно відзначити: стабілізацію цін на внутрішньому
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɧɨɠɢɧɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɋȾɊɍ
продовольчому ринку, створення запасу стратегіч%
но важливих і найнеобхідніших товарів та ін. Тобто
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɿ ɩɟɪɟɜɚɝ (ɦɚɬɪɢɰɹ ɩɚɪɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ)
СДРУ має стати ефективним інструментом, за допо%
Ɉɰɿɧɤɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ
могою якого держава ринковими методами зможе
впливати на економіку країни. Наразі держава по%
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɡɚ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ
винна працювати з тією ж ефективністю, що й бізнес,
ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ (ɈɉɊ)
забезпечуючи при цьому якість та безпечність МЦ.
Актуальність створення такого підходу зумовлена
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɞɟɤɫɭ ɿ
потребою удосконалення існуючих методів роботи
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ (ȱɍ ɿ ȼɍ)
[4—6], які мають бути адаптовані до потреб сучас%
ної національної та світової економіки.
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ. ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɨɰɿɧɤɢ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɦɧɨɠɟɧɧɹɦ ɦɚɬɪɢɰɶ ɨɰɿɧɨɤ
ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɧɚ ɜɟɤɬɨɪ ɜɚɝɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ
ȼɢɛɿɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ
Ʉɿɧɟɰɶ

Рис.1. Алгоритм прийняття рішень

54

МЕТА РОБОТИ
Ефективне управління МЦ СДРУ потребує чіткої
стратегії, націленої на конкретний економічний ре%
зультат. В Україні розроблено та вже впроваджуєть%
ся така стратегія [2]. При цьому вкрай важливим для
реалізації її напрямів є розроблення обгрунтованих
рекомендацій щодо оптимальних термінів закладан%
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Рис. 2. Багаторівнева модель вибору оптимальних термінів
закладення/відвантаження МЦ СДРУ

ня та реалізації МЦ. На
думку авторів, вони по%
винні грунтуватися на
основі методів економіч% A1
ного аналізу та теорії …
імовірності, які викорис% An
тані в дослідженні, та
описувати залежність
факторів виробництва, динам%
іки цін, імпорту, експорту МЦ
СДРУ. При цьому повинен бути
створений прозорий ринковий
механізм ціноутворення при
закупівлі Держрезервом та
його підприємствами МЦ до
державного матеріального ре%
зерву.
ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ
СДРУ практично не зазна%
ла змін з 1991 року і функціо%
нує за принципами, сформова%
ними колишнім СРСР. Принци%
пи закладення, відпуску, замі%
ни та освіження номенклатури
МЦ, які певною мірою задо%
вольняли потреби радянської
економіки та оборони, стали
непридатними для застосуван%
ня в сучасній Україні, яка ще на
початку 90%х років минулого
століття приступила до фор%
мування ринкової економіки,
що базується на багатоуклад%
ності форм власності, розвит%
ку конкуренції, інтеграції у
світовий простір. Діючий ме%
ханізм освіження МЦ СДРУ є
збитковим для країни, оскіль%
ки для освіження продукції не%
обхідно залучати додаткові
кошти для покриття різниці
між ціною реалізації МЦ та
ціною закупівлі аналогічних за
номенклатурою виготовлених
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Таблиця 1. Матриця парних порівнянь для критеріїв
A1
1
…
Wn/W1

…
…
1
…

An
W1/Wn
An
1

ȼɥɚɫɧɢɣ ɜɟɤɬɨɪ, ci
c1=(1·(W1/W2)·…·(W1/Wn))1/n
…
cn=((Wn/W1)·…·(Wn/Wn-1)·1)1/n
ɋɍɆȺ(ci)

ȼɟɤɬɨɪ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, bi
BȺȽȺ(A1)=c1/ɋɍɆȺ(ci)
…
BȺȽȺ(An)=cn/ɋɍɆȺ(ci)

Таблиця 2. Середні значення
узгодженості для випадкових матриць різного
порядку
Ɋɨɡɦɿɪ ɦɚɬɪɢɰɿ, n
ȼɢɩɚɞɤɨɜɢɣ
ɿɧɞɟɤɫ, ȼȱ

1

2

0

0

3

4

5

6

7

8

9

10

…

15

0.58

0.9

1.12

1.24

1.32

1.41

1.45

1.49

…

1.59

Таблиця 3. Розрахункові формули для оцінки
альтернатив щодо прийняття рішень закупівлі та збуту
МЦ СДРУ
ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ,
ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ
ɈɌɆɐ
ɋɟɪɟɞɧɽ ɡɜɚɠɟɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ
(ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɞɭɦɤɚ)
ȼɟɤɬɨɪ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ

Ɏɨɪɦɭɥɚ
ɈɌɆɐɿ = { ɆɆȱɇɿ,
ɆɆȺɄɋɿ, ɐɆȱɇɿ,
ɐɆȺɄɋɿ, Ɍɿ, ȱɿ ɋɬɿ },
k

k

i =1

i =1

x = ¦ xi μ i / ¦ μ i

ci = n Ai1 Ai 2 .. Ain ,
n

bi = ci / ¦ ci
i =1

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ
ɜɥɚɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ȱɧɞɟɤɫ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ

λ max
ȱɍ =

1 n c
≈ ¦ i
n i =1 bi

λmax − n
n −1

ȱɍ
ȼɍ =
ȼȱ
n

V (c) = ¦ Wi Vi (ci )
i =1

ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɮɨɪɦɭɥ
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɦɿɫɹɰɶ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɰɿɧɢ Ɇɐ; ɦɿɫɹɰɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɰɿɧɢ Ɇɐ;
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɰɿɧɚ Ɇɐ; ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɰɿɧɚ Ɇɐ; ɬɟɪɦɿɧ
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ Ɇɐ; ɿɧɮɥɹɰɿɹ Ɇɐ.
ɯɿ – ɨɰɿɧɤɚ ɿ-ɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ;
μɿ – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɿ-ɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ; k – ɱɢɫɥɨ
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ.
A1…An – ɦɧɨɠɢɧɚ ɡ n ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɚɛɨ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɚɛɨ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ), W1…Wn – ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ
ɨɰɿɧɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ;
ci – ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ (ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ) ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ c ɩɨ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɿ.

&

&

ɫɿ – ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɜɟɤɬɨɪɚ c = Ab (Ⱥ – ɦɚɬɪɢɰɹ ɨɰɿɧɨɤ).
Ȝmax – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɥɚɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, Ȝmax  n.
ȼȱ – ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ, ɬɨɛɬɨ ɿɧɞɟɤɫ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ,
ɹɤɢɣ ɝɟɧɟɪɭɽɬɶɫɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ 1–9
ɨɛɟɪɧɟɧɨ ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɦɚɬɪɢɰɿ.
Wi – ɨɰɿɧɤɚ i-ɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ (ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɚɛɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ,
ɚɛɨ ɚɬɪɢɛɭɬɭ); ɫi – ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɫ ɩɨ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ i; Vi(ɫi) – ɜɚɝɚ ɫi.
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МЦ. Першим кроком до розв'язан%
ня зазначеної проблеми є удоско%
налення процедури закупівлі та ре%
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ
Ɂɦɿɫɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ
алізації МЦ СДРУ шляхом розроб%
ɨɩɟɪɚɰɿɣ
лення та впровадження економіч%
Ⱦɚɧɨ: ɉɁȼ = {ɉɁȼi}, i = (1,n) = (ɉɁȼ1, ɉɁȼ2, ɉɁȼ3) – ɦɧɨɠɢɧɚ ɬɟɪɦɿɧɿɜ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
но ефективних рекомендацій щодо
ɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ/ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ Ɇɐ ɋȾɊɍ;
ɜɯɿɞɧɢɯ ɿ
оптимальних термінів закладання
S = {Sj}, j = (1,m) = (ɆɆȱɇɿ, ɆɆȺɄɋɿ, ɐɆȱɇɿ, ɐɆȺɄɋɿ, Ɍɿ, ȱɿ) – ɦɧɨɠɢɧɚ
ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɉɁȼi;
та реалізації МЦ. З цією метою ав%
Z={sj1, …, sjz}, z = (1,y) – ɦɧɨɠɢɧɚ ɡɧɚɱɟɧɶ ɤɨɠɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ;
торами використано математичну
G={Gq}, q=(1,u) – ɦɧɨɠɢɧɚ ɜɢɦɨɝ ɿ ɩɟɪɟɜɚɝ ɈɉɊ (ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ).
модель оптимального терміну зак%
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ:
ладення та реалізації кожної МЦ
ɉɁȼi max ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ ɿ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦ Gq
та проведено економічний аналіз
ɈɉɊ.
продуктової групи МЦ СДРУ.
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚ
ɉɁȼ1
ɉɁȼ2
ɉɁȼ3
bi
Ȝ
У ході дослідження використа%
max = 3,0183
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ (ɐ)
ɉɁȼ1
1
1/3
1/4
0.121957
ȱɍ = 0.0091
но методологію аналізу ієрархій
ɉɁȼ2
3
1
1/2
0.319618
ȼɍ = 1.58%
[7], адаптовану до потреб сфери
ɉɁȼ3
4
2
1
0.558425
державного резервування. Алго%
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚ
ɉɁȼ1
ɉɁȼ2
ɉɁȼ3
bi
Ȝmax = 3,0858
ритм прийняття рішень у сфері
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ (Ɇ)
ɉɁȼ1
1
1/2
1/5
0.108836
ȱɍ = 0.04288
СДРУ наведено на рис. 1.
ɉɁȼ2
2
1
1/6
0.162579
ȼɍ = 3.83%
Адаптація методу аналізу
ɉɁȼ3
5
6
1
0.728584
ієрархій до потреб сфери держав%
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚ
ɉɁȼ1
ɉɁȼ2
ɉɁȼ3
bi
Ȝmax = 3,0092
ного резервування здійснювалась
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ (Ɍ)
ɉɁȼ1
1
1/2
1/3
0.163424
ȱɍ = 0.0046
шляхом визначення комплексу по%
ɉɁȼ2
2
1
1/2
0.296961
ȼɍ = 0.79%
казників на основі методу експер%
ɉɁȼ3
3
2
1
0.539615
тної оцінки та побудови відповід%
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚ
ɉɁȼ1
ɉɁȼ2
ɉɁȼ3
bi
Ȝmax = 3,0092
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ (ȱ)
ɉɁȼ1
1
4
1
0.457934
ної ієрархічної моделі. Ієрархічна
ȱɍ = 0.0046
ɉɁȼ2
1/4
1
1/3
0.126005
модель раціонального вибору пе%
ȼɍ = 0.41%
ɉɁȼ3
1
3
1
0.416061
ріоду закладення та відвантажен%
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚ
ɉɁȼ1
ɉɁȼ2
ɉɁȼ3
bi
ня МЦ до СДРУ має вигляд, наве%
Ȝ
=
3,039
max
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ (ɋɬ)
ɉɁȼ1
1
1/3
3
0.258285
дений на рис. 2.
ȱɍ = 0.019
ɉɁȼ2
3
1
5
0.636986
До альтернатив вибору нале%
ȼɍ = 1.72%
ɉɁȼ3
1/3
1/5
1
0.104729
жать місяці з січня по грудень.
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɐ
Ɇ
Ɍ
ȱ
ɋɬ
bi
Вибір здійснюється за такими
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ
ɐ
1
3
1/5
1/6
1/8
0.051
критеріями: термін зберігання від
94
дати виготовлення, (Т і ); місяць
Ɇ
1/3
1
1/6
1/8
1/9
0.029
мінімальної ціни i%тої МЦ
76
Ȝmax = 5,3458
(ММІН і ); місяць максимальної
ȱɍ = 0.0865
Ɍ
5
6
1
1/3
1/5
0.143
ціни i%тої МЦ (ММАКС і );
ȼɍ = 7.72%
31
мінімальна ціна i%тої МЦ (ЦМІН і);
ȱ
6
8
3
1
1/3
0.270
максимальна ціна i%тої МЦ
60
(ЦМАКС і ); інфляція (І і), вимоги
ɋɬ
8
9
5
3
1
0.504
39
чинних ДСТУ, ТУ, інструкцій
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɜɟɤɬɨɪɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ: ɉɁȼ1 = 0.2872; ɉɁȼ2 = 0.4194; ɉɁȼ3 = 0.2934;
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ
(Ст і). Кожний із зазначених кри%
– ɜɢɛɪɚɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ: ɉɁȼi max = ɉɁȼ2
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ
теріїв має декілька своїх підкри%
(ɜɢɫɧɨɜɤɭ)
теріїв.
У загальному вигляді опти%
мальний термін закладання та реалізації кожної МЦ
можна представити у вигляді кортежу, який і буде
його математичною моделлю:
ОТМЦі = { ММІН і, ММАКС і, ЦМІНі, ЦМАКСі,
Т і, І і, Ст і },
де ОТМЦ і — оптимальний термін закладення та
реалізації i%тої МЦ, що відображає загальні риси
різних властивостей i%тої МЦ для їх порівняння;
ММІН і — місяць мінімальної ціни i%тої МЦ;
ММАКСі — місяць максимальної ціни i%тої МЦ;
ЦМІНі — мінімальна ціна i%тої МЦ; ЦМАКСі — мак%
симальна ціна i%тої МЦ; Т і — термін зберігання від
дати виготовлення i%тої МЦ; Іі — інфляція i%тої МЦ.
Модель дозволяє визначити оптимальний термін
закладення та реалізації кожної МЦ та оцінити її
властивості. Оцінка компонентів вектора пріоритетів
виконується за схемою в табл. 1, де c i — важливість
(значимість) альтернативи c по відношенню до кри%
Рис. 3 Динаміка цін на консерви м'ясні "М'ясо тушковане. терію і.
Свинина", 500 г, 2010—2011 рр.
ВІ — індекс узгодженості, який генерується ви%
падковим чином за шкалою 1—9
обернено симетричної матриці,
Таблиця 5. Мінімальні, максимальні ціни на консерви м'ясні "М'ясо тушковане.
визначається з табл. 2.
Свинина", 500 г
Прийнятною є величина
ВУ≤0.1÷0.15, коли оцінки вважа%
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɰɿɧɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ
ɋɟɪɟɞɧɹ ɪɿɱɧɚ
Ɋɿɤ
Ɇɿɫɹɰɶ
Ɇɿɫɹɰɶ
ються узгодженими. У деяких ви%
(ɝɪɧ)
ɰɿɧɚ (ɝɪɧ)
ɰɿɧɚ (ɝɪɧ)
падках допускається ВУ≤20%, але
2010
19,7
ɥɢɫɬɨɩɚɞ
23,6
ɱɟɪɜɟɧɶ
21,4
2011
19,9
ɬɪɚɜɟɧɶ
31,2
ɜɟɪɟɫɟɧɶ
24,2
не більше, інакше експерти повинні

Таблиця 4. Розрахунки для оцінки альтернатив щодо термінів закупівлі та збуту
МЦ СДРУ
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Рис. 4. Динаміка цін на консерви м'ясні "М'ясо тушковане.
Яловичина", 500 г, 2010—2011рр.

Рис. 5. Динаміка цін на консерви молочні "Молоко
незбиране згущене з цукром" 8,5%, 400 г,
2010—2011 рр.

Таблиця 6. Мінімальні та максимальні ціни на консерви м'ясні "М'ясо
перевірити свої судження (оцінки).
тушковане. Яловичина", 500 г
В табл. 3 наведено розрахункові
формули для реалізації алгоритму
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɰɿɧɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ
ɋɟɪɟɞɧɹ ɪɿɱɧɚ
прийняття рішень закупівлі та збу%
Ɋɿɤ
Ɇɿɫɹɰɶ
Ɇɿɫɹɰɶ
(ɝɪɧ.)
ɰɿɧɚ (ɝɪɧ.)
ɰɿɧɚ (ɝɪɧ.)
ту МЦ СДРУ.
ɫɿɱɟɧɶ
22,3
ɜɟɪɟɫɟɧɶ
20,3
Отже, для здійснення раціо% 2010 18,1
ɫɿɱɟɧɶ
29,6
ɜɟɪɟɫɟɧɶ
23,7
нального вибору термінів закупівлі 2011 19,9
та збуту МЦ СДРУ за відповідними
критеріями (рис. 2) було виконано
Таблиця 7. Мінімальні, максимальні ціни на консерви молочні
наступні розрахунки (див.табл. 4).
"Молоко незбиране згущене з цукром" 8,5% 400 г.
З метою визначення показників
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ
ɋɟɪɟɞɧɹ ɪɿɱɧɚ
ММІН і, ММАКС і, ЦМІН і, ЦМАКСі
Ɋɿɤ
Ɇɿɫɹɰɶ
Ɇɿɫɹɰɶ
ɰɿɧɚ (ɝɪɧ.)
ɰɿɧɚ (ɝɪɧ.)
ɰɿɧɚ (ɝɪɧ.)
було використано метод економіч%
ɬɪɚɜɟɧɶ
13,1
ɝɪɭɞɟɧɶ
10,9
ного аналізу. Фрагмент результатів 2010 8,4
ɜɟɪɟɫɟɧɶ
15,4
ɝɪɭɞɟɧɶ
12,6
щодо продовольчої групи МЦ 2011 10,8
СДРУ: м'ясні консерви: "М'ясо туш%
коване. Яловичина" та "М'ясо тушковане.
Таблиця 8. Оптові ціни на цукор
Свинина"; консерви молочні "Молоко незби%
білий кристалічний грн./кг
ране згущене з цукром"; чай чорний байхо%
вий; м'ясо яловичини I категорії замороже%
ɋɟɪɟɞɧɹ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
Ɋɿɤ
не, в напівтушах; цукор білий кристалічний;
ɪɿɱɧɚ
ɰɿɧɚ
ɰɿɧɚ
масло солодковершкове селянське фасоване 2009
3,20
ɫɿɱɟɧɶ
6
ɝɪɭɞɟɧɶ
4,6
монолітом; консерви рибні "Сардина атлан% 2010
6,35
ɬɪɚɜɟɧɶ
7,64
ɝɪɭɞɟɧɶ
7
тична натуральна з добавленням олії" наве% 2011
5,98
ɝɪɭɞɟɧɶ
8,75
ɥɢɩɟɧɶ
7,36
дено нижче.
Аналіз ринку м'ясних консервів показав, що в
2011 році середня річна ціна на консерви тушонки
свинини 500 г підвищилася на 12% у порівнянні з 2010
роком. Мінімальні ціни є характерними для листо%
пада і травня, а максимальні для червня і вересня
(табл. 5).
У 2011 році середня річна ціна на консерви м'ясні
"М'ясо тушковане. Яловичина" 500г зросла на 15% в
порівнянні з 2010 роком. Мінімальна ціна на консер%
ви характерна для січня, а максимальна — для верес%
ня (табл. 6).
Аналіз ринку консервів молочних "Молоко нез%
биране згущене з цукром" продемонстрував, що у
2011 році середня річна ціна на молоко згущене 8,5%
зросла на 14% в порівнянні з 2010 роком. Максималь%
на ціна на товар характерна для грудня (табл. 7).
Аналіз ринку цукру білого кристалічного щодо
максимальних та мінімальних цін наведено в табл. 8.
Рис. 6. Динаміка цін на цукор білий кристалічний
Аналіз ринку масла солодковершкового селянсь%
2009—2011 рр.
кого фасованого монолітом показав, що в 2011 році
середня оптова річна ціна на масло солод%
ковершкове селянське фасоване моно%
Таблиця 9. Мінімальні та максимальні оптові ціни на масло
літом підвищилася на 21% у порівнянні з
солодковершкове селянське фасоване монолітом грн./кг
2009 роком, і не змінилася відносно 2010
року(табл. 9).
ɋɟɪɟɞɧɹ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ
Ɇɿɫɹɰɶ
Ɇɿɫɹɰɶ
Ɋɿɤ
Зважаючи на проведений аналіз та
ɪɿɱɧɚ ɰɿɧɚ
ɰɿɧɚ
ɰɿɧɚ
відповідні розрахунки, пропонуються 2009 27
ɫɿɱɟɧɶ
35
ɤɜɿɬɟɧɶ
31
такі терміни закладання, що наведені у 2010 33
ɫɿɱɟɧɶ
45
ɠɨɜɬɟɧɶ
39
2011
33
ɥɢɩɟɧɶ
45
ɥɸɬɢɣ
39
табл. 10.
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теорії імовірності та Сааті можуть забезпечити знач%
не покращення роботи СДРУ. На практиці вони до%
поможуть виконати стратегічні завдання, що став%
ляться Президентом та Урядом України щодо удос%
коналення процедури закупівлі та реалізації МЦ
СДРУ.
Питання управління МЦ потребують подальшо%
го вивчення та дослідної апробації в процесі розв'я%
зання окремих економічних завдань державного зна%
чення.
Література:
1. Закон України від 24 січня 1997 року. № 51/
97%ВР "Про державний матеріальний резерв"// Відо%
мості Верховної Ради України. — 1997. — № 21. —
Рис. 7. Динаміка оптових цін на масло солодковершкове
С.144.
селянське фасоване монолітом 2009—2011 рр.
2. Програма Президента України В.Ф. Янукови%
ча "Заможне суспільство, конку%
Таблиця 10. Рекомендований період закладення
рентоспроможна економіка,
та відвантаження МЦ до СДРУ
ефективна держава".
3. Закон України від 01 черв%
ɉɟɪɿɨɞ
Ɍɟɪɦɿɧ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
ня 2010р. № 2289 — IV "Про
ʋ
ɇɚɡɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɡɚɤɥɚɉɟɪɿɨɞ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɜɢɝɨɬɨɜздійснення державних закупі%
ɞɟɧɧɹ
ɥɟɧɧɹ
вель".
18 ɦɿɫɹɰɿɜ (1,5
1
Ɇ’ɹɫɨ ɹɥɨɜɢɱɢɧɢ ȱ ɤɚɬɟɝɨ- ɀɨɜɬɟɧɶ- ɇɚ 6 ɦɿɫ. ɪɚɧɿɲɟ
4. Тарасюк О., Кардаш О.
ɪɨɤɢ)
ɪɿʀ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɟ ɜ ɧɚɩɿɜɬɭɲɚɯ
ɥɸɬɢɣ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ
Обеспечение качества продуктов
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
Ɍ - ɦɿɧɭɫ 25°ɋ
2
Ʉɨɧɫɟɪɜɢ ɦ’ɹɫɧɿ «Ɇ'ɹɫɨ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɇɚ 8 ɦɿɫ. ɪɚɧɿɲɟ
48 ɦɿɫɹɰɿɜ (4 ɪɨɤɢ)
питания, закладываемых в госре%
ɬɭɲɤɨɜɚɧɟ. ɋɜɢɧɢɧɚ»
ɪɨɤɭ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ
Ɍ - ɜɿɞ 0°ɋ ɞɨ 25°ɋ
зерв с учетом цепи создания про%
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
дукта / О. Кардаш, О. Тарасюк /
48 ɦɿɫɹɰɿɜ (4 ɪɨɤɢ)
ɇɚ 8 ɦɿɫ. ɪɚɧɿɲɟ
3
Ʉɨɧɫɟɪɜɢ ɦ’ɹɫɧɿ «Ɇ'ɹɫɨ
ȱȱȱ – ȱV
/ Международная научно%прак%
Ɍ - ɜɿɞ 0°ɋ ɞɨ 25°ɋ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ
ɬɭɲɤɨɜɚɧɟ. əɥɨɜɢɱɢɧɚ»
ɤɜ.
тическая конференция. Сборник
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
докладов. — 2011. — Часть І.
ɋɟɪɩɟɧɶ – ɇɚ 4 ɦɿɫ. ɪɚɧɿɲɟ
12 ɦɿɫɹɰɿɜ (1ɪɿɤ)
4
Ʉɨɧɫɟɪɜɢ ɦɨɥɨɱɧɿ «Ɇɨɥɨɤɨ
5. Тарасюк О. Державний ре%
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