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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування дієвої системи логістики повинно

враховувати усі переваги і недоліки існуючих моде-
лей організації постачання (традиційної та з зосе-
редженням постачання в компетенції одного підроз-
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Дана стаття досліджує сучасні підходи до формування дієвої системи логістики з метою впровад-
ження її основних принципів і підходів у практику українських підприємств. При цьому були вико-
ристані загальнонаукові та спеціальні методи: структурно-генетичного аналізу й синтезу — для ви-
явлення взаємопов'язаних складових організаційної структури; економіко-математичного прогно-
зування — для побудови кореляційно-регресійної моделі. Виявлено, що на цей час існує дві принци-
пово різні моделі організації постачання (традиційна та з зосередженням постачання в компетенції
одного підрозділу). Доведено, що концептуально парадигма логістики полягає в інтеграції виробниц-
тва, матеріально-технічного постачання та збуту. Аналіз існуючих підходів до формування системи
логісти, показав, що його використання сприяє скороченню та економії загальних витрат у системі
постачання. В управлінні логістичними запасами важливе значення має науково-обгрунтоване виз-
начення необхідного їх розміру і раціональне розміщення коштів між структурними підрозділами.
Була виявлена залежність між залишками запасів матеріалів на складі на кінець місяця і обсягом
виручки від реалізації, що дозволяє більш оперативно управляти логістичним процесом. Отримана
кореляційно-регресійна модель показала високу адекватність, що дозволяє використовувати дану
методику іншим виробничим підприємствам.

The study examines current approaches to establishing efficient logistics system to implement its basic
principles and approaches in practice at the Ukrainian enterprises. General and special scientific methods
have been applied in the study: structural and genetic analysis and synthesis were used to identify interrelated
components of the organizational structure; economic-mathematical forecasting was used to develop a
correlation-regression model. It has been revealed that today there are two fundamentally different models
of supply (traditional and that with the supply concentrated within the competence of a single department).
It has been proved that the conceptual paradigm of logistics is the integration of production, logistics and
sales. An analysis of existing approaches to the formation of the logistics system showed that its application
will reduce overall costs in the supply chain. The management of logistic supplies needs an evidence-based
assessment of their required amount and rational distribution of funds between the structural units.
Dependence between the in-stock balance at the end of the month and the amount of sales proceeds has
been revealed, which allows more efficient operational management of the logistics process. The resulting
correlation-regression model showed high adequacy, allowing the use of this technique by other production
enterprises.
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ділу). За логістичного підходу до управління запа-
сами необхідне узгодження всіх ланок ланцюга ма-
теріального потоку, пов'язаного з відповідними
інформаційним і фінансовим потоками. При цьому
на функціонуючих у сучасних умовах підприємствах
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існує необхідність оперативного прийняття рішення
щодо закупівлі сировини й матеріалів ще в момент
прийняття планів виробництва, оскільки в залеж-
ності від коливань виробництва змінюється і матері-
альний потік.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями формування логістичних систем зай-
малися такі зарубіжні вчені-економісти, як В.І.
Сергєєв, Ю.М. Неруш, Ю.Г. Лебедєв, Д. Бушер і Г.
Тиндол та інші. Особлива увага оптимізації логісти-
ки постачання відводилася у роботах вітчизняних на-
уковців. Цьому питанню були присвячені праці І.М.
Карпа, Р.Р. Ларіної, М.А. Окландера, О.В. Мороза,
О.В. Музики та І.С. Луценка.

Однак і на цей час залишається недостатньо дос-
лідженою методика оперативного управління запа-
сами при формуванні дієвої системи логістики поста-
чання.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Враховуючи результати вищезазначених дослід-
жень в галузі формування системи логістики, необ-
хідно підкреслити, що залишається недостатньо дос-
лідженим використання методики управління мате-
ріальними потоками, що і визначило мету даної
статті — формування дієвої системи логістики по-
стачання з використанням методики оперативного
управління виробничими запасами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для сучасних підприємств питання ефективного

управління постачанням стають все більш актуаль-
ними. Удосконалюватися цей процес може лише в
умовах посилення логістичної інтеграції та скоор-
динованої взаємодії як з зовнішніми партнерами, так
і між різними підрозділами всередині підприємства
[10, с. 166].

У даний час на вітчизняних підприємствах мож-
на спостерігати дві принципово різні моделі орган-
ізації постачання. Перша модель, традиційна, по-
лягає у тому, що завдання постачання виконують-
ся різними функціональними підрозділами. На-
приклад, перелік і кількість матеріальних ресурсів,
визначаються дирекцією з виробництва, а завдан-
ня вибору постачальника, укладання договорів та
організація доставки вирішуються фахівцями
служби закупок. В результаті функція управління
постачанням розділена між підрозділами підприє-
мства. Недостатньо оперативні дії служб постачан-
ня можуть негативно відбитися на роботі вироб-
ничо-координаційного відділу, безвідповідальність
якого, у свою чергу, дезорганізує діяльність служ-
би збуту [20, с. 68]. За традиційного підходу до
організації процесу постачання використовується
організаційна структура підприємства, яка зобра-
жена на рисунку 1. Отже, традиційний підхід роз-
глядає запас як локальне явище. За термінологією
логістики, цей підхід замикається на окремій ланці
логістичної системи, ігноруючи взаємодію ланок
на всьому шляху руху матеріального потоку [21,
с. 25].

Джерело: [7, с. 85].

Рис. 1. Організаційна структура підприємства за традиційного підходу організації процесу постачання
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Таблиця 1. Основні етапи традиційного підходу організації процесу постачання

Джерело: розроблено автором за [6, с. 51].

Етапи Характеристика 
Визначення характеристик 
споживання 

Дає змогу оцінити характеристики споживання в майбутньому періоді. Якщо 
не налагоджена аналітична робота щодо споживачів запасу, можна 
використовувати стандартний пакет обробки статистичних рядів 

Вибір можливих методичних 
прийомів і попередній розрахунок 
характеристик поставок 

За значенням характеристик споживання можна вибрати метод розрахунку 
запасу. Запас можна розраховувати у відносних або абсолютних одиницях 
вимірювання. Моделі розрахунку також можуть бути різноманітними 

Узгодження з постачальником 
характеристик поставок 

Попередні розрахунки запасу приводять до необхідності узгодити з 
постачальником умови поставки. Фактично це самостійна частина роботи, 

пов’язана з вибором постачальника і визначенням умов договору з ним 

Визначення характеристик поставок Знання конкретних умов роботи з постачальниками допомагає перейти до 
остаточного розрахунку параметрів системи управління запасами 

Проектування системи управління 
запасами 

Повинне закінчитися розробленням методики та інструкцій для кожного 
рівня працівників, з урахуванням принципу розмежування повноважень 
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Основні етапи традиційного підходу, опрацьовані
за [6, с. 51] та наведені у табл. 1.

Друга логістична модель передбачає зосереджен-
ня всіх процедур з постачання матеріальних ресурсів
в компетенції одного підрозділу. Така структура
дозволяє більш ефективно організувати просування
матеріального потоку від постачальників, а також
керувати процесом постачання, та створює широкі
можливості логістичної оптимізації матеріального
потоку на стадії закупівель предметів праці [22, с.
22].

Підвищенню зацікавленості логістичним підхо-
дом в управлінні процесом постачання сприяють такі
чинники [22, с. 40]:

— широке використання автоматизованих систем
управління запасами, у сфері постачання;

— розвиток економіко-математичного моделю-
вання;

— підвищення надійності й оперативності отри-
мання даних за допомогою сучасних інформаційних
систем;

— розвиток методів прогнозування;
— підвищення кваліфікації персоналу, що зай-

мається управлінням запасами;
— інтеграція й автоматизація багатьох логістич-

них операцій і функцій;
— розвиток корпоративних інформаційних сис-

тем (MRP, ERP);
— удосконалення систем управління якістю, що

знижують потребу в запасах для виправлення бра-
кованої продукції;

— зменшення тривалості циклу виробництва;
– широке застосування логістичної технології.
Слід наголосити, що логістика націлена на відмо-

ву від заходів, що покращують функціонування ок-
ремих ланок у ланцюгу поставок продукції, а її ви-
користання спрямоване на раціоналізацію всієї сфе-
ри кругообігу та виробництва. Інакше кажучи, кон-
цептуально парадигма логістики полягає в інтеграції
виробництва, матеріально-технічного постачання,
збуту тощо [8, с. 30].

У логістичному підході застосовують такі основні
положення логістичної концепції [20, с. 176]. По-
перше, реалізація принципу системного підходу, тоб-
то оптимізація матеріального потоку в межах як
підприємства, так і його підрозділів, від первинного
джерела сировини до кінцевого споживача або ок-
ремих значних його ділянок. Але всі ланки матері-

ального ланцюга, тобто всі елементи макро- та
мікрологістичних систем, повинні працювати як єди-
ний злагоджений механізм. По-друге, відмова від ви-
користання універсального технологічного та
підйомно-транспортного обладнання, застосування
обладнання, яке б відповідало конкретним умовам.
Оптимізація потоків за допомогою використання
обладнання, що відповідає конкретним умовам ро-
боти, можлива лише у разі випуску і масового вико-
ристання широкої номенклатури різних засобів ви-
робництва. Застосовувати логістичний підхід до уп-
равління матеріальними потоками можна лише за ви-
сокого рівня науково-технічного розвитку підприє-
мства, тобто використання обладнання, яке відпові-
дає конкретним поставленим умовам. По-третє, ло-
гістичний підхід підвищує суспільне значення діяль-
ності у сфері управління матеріальними потоками,
створює об'єктивні передумови для залучення в га-
лузь кадрів з вищим потенціалом праці. Адекватно
досвідченому персоналу, який відповідально та фа-
хово виконує свої функції, повинні вдосконалюва-
тись і умови його праці. По-четверте, облік логістич-
них витрат упродовж усього логістичного ланцюга.
Як вже згадувалось, одним з основних завдань логі-
стики є мінімізація витрат на доведення матеріаль-
ного потоку від первинного джерела до кінцевого
споживача. Це можливо лише за умов, коли система
обліку витрат виробництва та обігу дає змогу виок-
ремити витрати на логістику. В-п'ятих, можливість
логістичних систем до адаптації в умовах ринку.
Поява величезної кількості різноманітних товарів та
послуг призводить до невизначеності попиту на них,
зумовлює різкі коливання якісних і кількісних харак-
теристик конкретних матеріальних потоків, що про-
ходять через логістичні системи. В цих умовах спро-
можність логістичних систем адаптуватись до змін
зовнішнього середовища є важливим чинником
стійкого становища на ринку.

За логістичного підходу до організації процесу
постачання використовується організаційна струк-
тура підприємства, що зображена на рисунку 2, яка
грунтується на зосередженні основних функцій по-
стачання в одному підрозділі (зазвичай це відділ
матеріально-технічного постачання).

При організації логістичного управління поста-
чанням важливу роль відіграють координація дій, а
також внутрішня і зовнішня інтеграція компаній. До-
могтися зовнішньої інтеграції, тобто тісної взаємодії

Рис. 2. Організаційна структура підприємства за логістичного підходу організації
процесу постачання

Джерело: [7, с. 86].
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з іншими компаніями можна через розвиток довгос-
трокових партнерських відносин, розробки спільних
стандартів, врахування вимог споживача до якості,
термінів виконання замовлення, а також необхідно-
го рівня сервісу. Зовнішня інтеграція відбувається та-
кож при залученні постачальника в процеси проек-
тування нових виробів і розробку спільних ринкових
стратегій. Характерними особливостями такої інтег-
рації є:

— проведення моніторингу з подальшим інтен-
сивним обміном інформацією;

— введення єдиної системи знижок, надбавок і
тарифів;

— розробка універсальних схем оцінки витрат і
результатів;

— постійна координація, яка має на меті підви-
щення якості.

При внутрішній інтеграції на підприємстві до
обов'язків відділу постачання також входить конт-
роль і аналіз кількості і якості товарів, що замовля-
ються, для задоволення потреб підприємства, участь
у проектуванні нових виробів і тощо.

Комплексне виконання всіх цих дій дозволяє
значно удосконалити роботу відділу постачання,

виявити або запобігти непродуктивним витратам і
істотно підвищити, таким чином, прибутковість
підприємства [23, с. 195].

Використання логістичного підходу сприятиме
скороченню та економії загальних витрат у системі
постачання порівняно із застосуванням традиційно-
го підходу до організації процесу постачання. Еко-
номія досягається за рахунок [24, с. 132]:

— зниження рівня товарних запасів до обгрун-
тованого оптимального рівня (вивільнення "заморо-
жених" оборотних коштів) з одночасним підвищен-
ням ритмічності відвантажень;

— зниження питомих транспортних витрат;
— оптимізація використання ресурсів складсько-

го й автотранспортного господарств;
— підвищення погодженості дій постачальників,

підрозділів виробництва, постачання, збуту й транс-
портно-експедиторських компаній;

— скорочення часу від замовлення до поставки.
Механізми закупівельної логістики на підприємстві

підпорядковується таким цілям [26, с. 72]:
— розширення номенклатури продукції;
— зниження загальних витрат ресурсів і виклю-

чення збитків;

Рис. 3. Класифікація результативної ознаки (залишки сировини і матеріалів)

Рис. 4. Класифікація факторної ознаки (виручка від реалізації за видами продукції)

Таблиця 2. Аналіз адекватності кореляційно-регресійної моделі
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Рис. 5. Вихідні данні для розрахунку кореляційно-регресійної моделі логістичного управління запасами
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— позбавлення від застарілих і повільно реалі-
зованих запасів продукції;

— контроль над спеціальними замовленнями;
— контроль над втраченими продажами;
— збільшення частки закупівель, що здійснюють-

ся за процедурою стандартного замовлення.
За логістичного підходу до управління запасами

інструментарій роботи із запасами може залишити-
ся колишнім, але повинен принципово змінитися по-
гляд на сам запас. Запас як форму існування матері-
ального потоку не можна розглядати ізольовано у
межах окремої ланки (підрозділу). Необхідне узгод-
ження всіх ланок ланцюга матеріального потоку, по-
в'язаного, крім того, з відповідними інформаційним
і фінансовим потоками [6, с. 176].

Тому нами було проведено дослідження можли-
востей визначення рівня виробничих запасів та стра-
хового запасу на стадії планування обсягів вироб-
ництва за допомогою лінійної моделі регресійного
аналізу.

В управлінні логістичними запасами важливе
значення має науково-обгрунтоване визначення не-
обхідного їх розміру і раціональне розміщення
коштів між структурними підрозділами. Кількість
запасів повинна бути економічно доведена, та за-
безпечувати оптимальний їх розмір. При недо-
статній кількості запасів у підприємства виникають
фінансові труднощі, а надлишок — використовуєть-
ся, як правило, не за призначенням. Тобто розмір
запасів повинен бути мінімальним і в той же час
достатнім для стабільного, ритмічного і налагодже-
ного виробництва.

Розглядаючи балансове рівняння (1), що харак-
теризує рух матеріальних потоків і вказує на взає-
мозв'язок та пропорції окремих елементів цього про-
цесу, виявляється певне співвідношення між надход-
женнями і видатками, а якщо воно порушується, тоді
різко змінюється питома вага запасів на кінець пер-
іоду порівняно із початком періоду:

З
кп

 = З
пп

 + Н - В (1),
де З

кп
 — залишок сировини й матеріалів на кінець

періоду, тис. грн.;
З

пп
 — залишок сировини й матеріалів на початок

періоду, тис. грн.;
Н — надходження сировини й матеріалів протя-

гом періоду, тис. грн.;
В — витрати сировини й матеріалів протягом пе-

ріоду, тис. грн.

Нами була виявлена залежність між залишками
запасів матеріалів на складі на кінець місяця і обся-
гом виручки від реалізації, що дозволяє більш опе-
ративно управляти логістичним процесом. Таким чи-
ном, знаючи обсяг реалізації, ми зможемо планува-
ти залишки.

Дослідження було проведено у ПАТ "Дніпро-
важмаш", що випускає доменне, прокатне, стале-
плавильне, гірничорудне, агломераційне, коксохім-
ічне, транспортно-розвантажувальне обладнання.
Асортимент продукції підприємства дуже великий
і весь час розширюється. Він включає: вагонопере-
кидачі, засувки газові, інструменти для залізнично-
го транспорту, клапани гарячого дуття для домен-
них печей, ковші для розливу чавуну й сталі, насо-
си, насоси багерні, обладнання для гірничо-збага-
чувальних комбінатів, устаткування для нафтопе-
реробної промисловості, обладнання для електро-
станцій тощо.

У процесі виробництва усіх видів обладнання, що
пропонує підприємство, використовуються такі види
сировини та матеріалів: чавун, периклазовий поро-
шок i вогнеупори, феросплави, формувальний пісок,
промислові гази, вогнетривка цегла, осьова заготов-
ка i заготовка коліс діаметром 850 мм та 650 мм.

Усі залишки сировини і матеріалів були класифі-
ковані як результативна ознака і поділені за такими
групами (рис. 3).

В якості факторної ознаки обрана виручка від ре-
алізації за основними видами продукції (рис. 4).
Вплив факторів, між якими існують складні взаємоз-
в'язки, на результативну ознаку є комплексним, а не
просто сумою ізольованих впливів.

Завдяки використанню багатофакторної кореля-
ційно-регресійної моделі типу Y = f(X

1
,X

2
,X

3
,..., X

n
),

нам вдалося оцінити міру впливу на досліджуваний
результативний показник кожного із введених у мо-
дель факторів при фіксованому положенні на серед-
ньому рівні  інших факторів.  Важлива умова є
відсутність функціонального зв'язку між фактора-
ми. Кількість спостережень дорівнює 20. Данні для
розрахунку представлені на рис.5.

Були отримані такі рівняння лінійної шестифак-
торної регресії:

Y1= 8997,599 — 0,12Х1 — 0,485Х2 — 0,253Х3 +
0,826Х4 + 0,135Х5 + 0,216Х6;

Y2= 6322,637 — 0,084Х1 — 0,341Х2 — 0,178Х3 +
0,58Х4 + 0,095Х5 + 0,151Х6;

Види продукції 
Прогнозований обсяг 
виручки від реалізації 

Х1 (доменне обладнання) 133798,0 

Х2 (сталеплавильне обладнання) 53758,2 

Х3 (прокатне обладнання) 175610,0 

Х4 (транспортно-розвантажувальне обладнання) 140342,0 

Х5 (тюбінги) 118029,0 

Х6 (інші) 81059,8 

Всього 702597,0 

 

Таблиця 3. Запланований обсяг виручки від реалізації за видами продукції,
тис. грн.

Види ТМЦ Рівняння регресії 
Прогнозовані 
витрати 

Чавун ливарний Y1= 8997,599 – 0,12Х1 – 0,485Х2 – 0,253Х3 + 0,826Х4 + 0,135Х5 + 0,216Х6; 35902,56 

Феросплави Y2= 6322,637 – 0,084Х1 – 0,341Х2 – 0,178Х3 + 0,58Х4 + 0,095Х5 + 0,151Х6; 35400,04 

Формувальний 

пісок 
Y3= 3647,675 – 0,049Х1 – 0,197Х2 – 0,102Х3 + 0,335Х4 + 0,055Х5 + 0,088Х6; 14614,21 

Периклазовий 

порошок 
Y4= 2918,14 – 0,039Х1 – 0,157Х2 – 0,082Х3 + 0,268Х4 + 0,044Х5 + 0,07Х6; 11669,54 

Інші Y5= 2431,784 – 0,032Х1 – 0,131Х2 – 0,068Х3 + 0,223Х4 + 0,036Х5 + 0,058Х6; 9706,61 

Всього 107292,96 

Таблиця 4. Прогнозовані витрати на закупівлю основних ТМЦ,
тис. грн.
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Y3= 3647,675 — 0,049Х1 — 0,197Х2 — 0,102Х3 +
0,335Х4 + 0,055Х5 + 0,088Х6;

Y4= 2918,14 — 0,039Х1 — 0,157Х2 — 0,082Х3 +
0,268Х4 + 0,044Х5 + 0,07Х6;

Y5= 2431,784 — 0,032Х1 — 0,131Х2 — 0,068Х3 +
0,223Х4 + 0,036Х5 + 0,058Х6.

Перевірка адекватності кореляційно-регресійної
моделі за допомогою критерію Фішера (F-критерій),
критерію Стьюдента (t-тест) та коефіцієнта детерм-
інації наведено у таблиці 2.

Щільність зв'язку оцінювалася за допомогою ко-
ефіцієнта детермінації (R2). Для усіх Y регресія виз-
нана значимою (68,5% варіації Y пояснюється варіа-
цією Х). Істотність зв'язку перевірялася з викорис-
танням критерію Фішера.

Для цього порівнювалося розрахункове значен-
ня F з табличним для рівнів 0,05. Оскільки розрахун-
кове значення F більше табличного значення Fтабл,
рівняння регресії адекватно описує залежність між
залишками сировини й матеріалів та виручкою від ре-
алізації за видами продукції.

Кожний коефіцієнт рівняння перевірявся за
критерієм Стьюдента (t-тест). Перевірка значимості
полягала в тому, щоб виявити, які t-статистики є
більшими за 2,16. Високе значення t-тесту свідчить
про значну значимість незалежного члену а. Мате-
матичний зміст цього показника складається із зна-
чення результативної ознаки, якщо виробництво
кожного виду продукції відсутнє; значення неза-
лежного члену а це і є страховий, або резервний за-
пас.

Відтак, на підставі проведеного дослідження
можна стверджувати, що у ПАТ "Дніпроважмаш"
можливе формування дієвої системи логістики по-
стачання за рахунок оперативного управлінні вироб-
ничими запасами, яке буде залежати від основного
фактора — запланованих обсягів реалізації. За до-
помогою використання кореляційно-регресійних мо-
делей, ПАТ "Дніпроважмаш" має можливість більш
гнучко управляти виробничими запасами, визначати
рівень резервного запасу в залежності від змін асор-
тиментної політики.

На закінчення нами наведені розраховані витра-
ти на закупівлю сировини й матеріалів на прогнозо-
ваний період за допомогою даної моделі.

ПАТ "Дніпроважмаш" має замовлення на вироб-
ництво основних видів обладнання, своєчасне вико-
нання яких дозволить отримати заплановану вируч-
ку від реалізації, що наведена в таблиці 3.

На підставі кореляційно-регресійної моделі лог-
істичного управління запасами сировини й матеріалів
та даних про обсяги виручки від реалізації на про-
гнозований період, розрахуємо витрати на закупів-
лю основних товарно-матеріальних цінностей (табл.
4).

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи проведене дослідження, можна

зробити такі висновки. На цей час існує дві принци-
пово різні моделі організації постачання (традицій-
на та з зосередженням постачання в компетенції од-
ного підрозділу). Концептуально парадигма логісти-
ки полягає в інтеграції виробництва, матеріально-
технічного постачання та збуту. Використання сис-
теми логістики сприяє скороченню та економії за-
гальних витрат у системі постачання. В управлінні
логістичними запасами важливе значення має науко-
во-обгрунтоване визначення необхідного їх розмі-
ру і раціональне розміщення коштів між структур-
ними підрозділами. Існуюча залежність між залиш-
ками запасів матеріалів на складі на кінець місяця і
обсягом виручки від реалізації дозволяє більш опе-
ративно управляти логістичним процесом. Отрима-
на кореляційно-регресійна модель показала високу

адекватність, що дозволяє використовувати дану
методику іншим виробничим підприємствам.
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