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Анотація. У статті розглянуті процес управління запасами й стохастична модель підприємства торгів-

лі, яка може застосовуватися для прогнозування рівня запасів товару, враховуючи його імовірнісний характер.
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Постановка проблеми. Оскільки ресурси кож-

ного підприємства обмежені, то воно вирішує, 

як і коли поповнювати запаси і в якому розмірі. 

Управління запасами має бути як на виробничих 

підприємствах, так і на торговельних. Якщо в пер-

шому випадку рівень запасу вибирається таким 

чином, щоб забезпечити безперебійне виробни-

цтво між двома поставками, то в другому — мова 

йде про те, як забезпечити максимальне задово-

лення попиту й мінімізувати витрати на зберіган-

ня й незадоволений попит.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першо-

основи теорії управління запасами були закладені 

в працях таких зарубіжних дослідників, як Ф. Хар-

ріс (1915), К. Стефаник-Алмейєр (1927), К. Анд-

лер (1929) та Р. Уїлсон (1934). Із ім’ям останнього 

пов’язують формулу для розрахунку оптимального 

розміру замовлення за критерієм мінімізації сукуп-

них витрат на зберігання продукції й повторення 

замовлення, що отримало всесвітню популярність.

Формування теорії управління запасами як 

наукової дисципліни почалося з середини 50-х 

років. Увагу вітчизняних дослідників: математи-

ків, економістів, військових, практиків — теорія 

запасів залучила на початку 60-х років.

Дослідженнями в галузі управління ланцю-

гом поставок займалися такі вчені, як В. І. Сер-

гєєв, Д. Дж. Бауєрсокс, Д. Дж. Клосс, Д. Уотерс. 

Різні аспекти управління матеріальними за-

пасами розглядаються у працях Ю. І. Рижико-

ва, М. І. Ледіна, Ю. А. Бєляєва, М. М. Голдобі-

ної, Т. М. Первозванського, С. Р. Мікіт’янця, 

О. П. Вожжова, Е. А. Мельникової, Н. Д. Фа-

соляк, С. М. Колєснікова, А. Р. Радіонова. За-

гальним питанням логістики, логістичного ме-

неджменту й управління закупівлями присвячені 

праці А. М. Зєвакова, Б. А. Анікіна, Х. Фіронова, 

М. Ліндерса, О. Д. Проценка, А. М. Гаджинсько-

го, В. А. Козловського, А. А. Колобова, Ю. М. Не-

руша, В. В. Петрова, О. Г. Туровця, А. П. Тяпухіна, 

В. В. Дибського. Питання еволюції моделей і ме-

тодів теорії логістики, системного аналізу отри-

мали подальший розвиток у працях В. С. Лукин-

ського, Л. Б. Міротина, Дж. Хедлі, Г. І. Феклісова, 

Б. А. Геронімуса, Б. М. Кудрявцева. Дослідження 

Д. І. Голенка, К. В. Інютіна, Е. А. Хруцького при-

свячені плануванню, організації й оптимізації в 

галузі управління запасами.

Різноманіття реальних ситуацій викликало 

необхідність у розгляді величезної кількості варі-

антів задач управління запасами, які системати-

зовані лише частково. Використання багатющого 

матеріалу, накопиченого теорією управління запа-

сами, неможливе без його упорядкування у межах 

єдиної класифікації. Однією з найбільш вдалих є 

класифікація, наведена у книзі Ю. І. Рижикова. 

Автор будує класифікацію моделей за основними 

елементами моделі управління запасами.

Опис типових стратегій (моделей) управління 

запасами наведений Б. А. Анікіним та О. Н. Стер-

ліговим. Методи розрахунку параметрів управлін-

ня запасами (поточних і страхових обсягів запасів, 

розмірів замовлення, періодичності замовлень 

тощо) широко вивчені в літературі, зокрема вони 

викладені у працях О. Н. Стерлігова, А. П. Долго-

ва, Д. А. Миронова. Прикладами їхньої реалізації в 

імітаційних моделях можуть бути праці Є. Б. Гри-

банова та М. Ю. Скворцова. Особлива увага нині 

приділяється питанням моделювання динаміки 

попиту й прийняття рішень в управлінні потока-

ми й збутовими запасами в умовах стохастичного 

та нестаціонарного попиту.

Зазначеними авторами розроблено низку ме-

тодів і моделей управління запасами, призначених 

для підприємств і ресурсів різного характеру. Однак 

теорія управління запасами потребує доповнень, 

пов’язаних із питаннями покращення функціону-

вання великих торговельних підприємств, що ма-

ють мережеву структуру. Для таких підприємств, 

що використовують значну номенклатуру товару і 
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мають велику кількість постачальників, необхідна 

конкретизована модель управління запасами, що 

враховує сучасні аспекти інформатизації.

Метою статті є дослідження управління то-

варними запасами підприємства оптової торгівлі 

за допомогою стохастичного моделювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна вже тривалий час знаходиться у стані 

економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах 

найбільш вигідні галузі, де період обороту капі-

талу мінімальний. Торгівля відноситься саме до 

таких галузей і є дуже привабливою за ситуацією 

високої рентабельності. Головною проблемою в 

економіці є брак оборотних коштів. Її рішення 

намагаються знайти за допомогою управління то-

варними запасами, яке спрямоване на підвищен-

ня ефективності їх використання, рентабельності 

та швидкості обертання вкладеного капіталу.

Товарний запас — це сукупність товарної 

маси, що знаходиться у сфері обігу й призначена 

для продажу.

Товарні запаси торговельних підприємств за-

ймають найбільшу питому вагу у вартості акти-

вів та є основним джерелом поповнення власних 

засобів. Разом із тим товарні запаси є основним 

об’єктом щоденного контролю.

Стан формування й використання товарних 

запасів є визначальним для забезпечення конку-

рентоспроможності торговельного підприємства.

Основною задачею аналізу стану товарних ре-

сурсів є знаходження рівня забезпечення товароо-

бігу відповідними розмірами товарних ресурсів за 

передплановий період. Таким чином, для забезпе-

чення управління товарними ресурсами підприєм-

ства виникає необхідність у багатьох економічних 

та аналітичних показниках, які характеризують рух 

товарів та ефективність їх використання.

Склад і структура запасів обумовлюють мож-

ливості підприємства з організації торгово-тех-

нологічного процесу, здійснення певної цінової, 

асортиментної політики.

Ефективність використання запасів впливає 

на стан і динаміку активів підприємства, їх обо-

ротність і рентабельність, а структура джерел та 

умови фінансування запасів — на рівень фінансо-

вої стійкості торговельного підприємства.

Управління товарними запасами — це склад-

ний комплекс заходів, спрямований на забезпе-

чення найвищого рівня обслуговування покупців 

при мінімізації поточних витрат, пов’язаних із 

утримуванням запасів.

Стратегічне управління товарними запаса-

ми — це комплекс заходів, спрямованих на фор-

мування й підтримання їх оптимального розміру, 

виходячи із загальної стратегії підприємства.

Для оперативного управління запасами в 

торговельній мережі адаптовано класичні меха-

нізми розподілу ресурсів у теорії активних систем.

Основним параметром системи керування 

товарними запасами є попит. У реальності попит 

найчастіше має випадковий характер. Викорис-

тання моделей керування запасами, для яких по-

пит — відома величина, обмежене [1].

Аналіз особливостей управління запасами, 

огляд існуючих систем управління запасами та 

відповідних математичних моделей показав, що 

більшості з них притаманний детерміністичний 

підхід. Основні системи регулювання запасів пе-

редбачають відносну незмінність умов функціо-

нування цих систем. На практиці така постійність 

умов не має місця, що спричинюється змінами 

потреби в товарних запасах, умовами їх постачан-

ня тощо. У зв’язку із цим виникає необхідність 

створення комбінованих систем із можливіс-

тю саморегулювання (адаптація до змінюваних 

умов). Отже, створюються системи, які врахову-

ють стохастичні (недетерміновані) умови, зі змі-

нюваними періодичністю й розміром замовлень. 

У кожній такій системі встановлюється певна ці-

льова функція, що слугує критерієм оптимальнос-

ті функціонування системи, у рамках відповідної 

економіко-математичної моделі управління за-

пасами. Тому раціональна система управління 

запасами на базі математичних моделей потребує 

побудови інформаційної системи, яка адекватно 

описує паралельні процеси управління й причин-

но-наслідкові зв’язки її функціонування. Підви-

щення ефективності застосування економіко-ма-

тематичних методів у моделях реалізації систем 

управління базується на широкому використанні 

засобів автоматизованої обробки відповідних ін-

формаційних потоків [2].

В Україні сьогодні питання ефективного 

управління запасами є надзвичайно актуальним, 

адже існує багато проблем, серед яких: недостатня 

координованість окремих управлінських рішень 

різних функціональних служб (операційного, 

фінансового, логістичного менеджменту); недо-

статнє обґрунтування термінів замовлення й до-

ставки товарів на підприємство; низький рівень 

впровадження й використання сучасних методів 

внутрішньої логістики у процесі товароруху; ви-

користання неефективних форм контролю за ста-

ном і рухом товарних запасів тощо. Щоб подола-

ти ці негативні явища, потрібно вести постійний 

контроль за рухом інформаційних і матеріальних 

потоків. Для цього управління товарними запа-

сами має базуватися на використанні потужних 

інформаційних технологій, що дозволять прак-

тично щодня спостерігати їхній стан і динаміку, 

автоматично здійснювати розміщення замовлень 

через комп’ютерну мережу й поповнювати запаси 

до оптимального рівня.

Діяльність підприємств пов’язана із прода-

жем товарів споживачам, тому для їх безперебій-

ного постачання необхідно створювати товарні 



Економіка та управління підприємствами

63

запаси, що є однією з особливостей функціону-

вання підприємств торгівлі. Створення товарних 

запасів — це «заморожування» частини фінансо-

вих коштів. Запаси товарів, які не користують-

ся попитом, не можуть бути цінним вкладенням 

капіталів. Це зумовлює зниження доходів і при-

бутків підприємств. Швидкість обігу товарів є 

якісним показником діяльності підприємства й 

характеризує ефективність використання грошо-

вих коштів, вкладених у товарні запаси. Ці обста-

вини викликають необхідність керувати системою 

створення товарних запасів, враховуючи функцію 

попиту й вимоги недопущення дефіциту товарів.

Отже, модель управління запасами повинна 

дати відповідь на два питання: скільки продук-

ції замовляти і коли замовляти. Проте насправді 

є значна кількість моделей управління запасами, 

для вирішення яких використовується різнома-

нітний математичний апарат — від простих схем 

аналізу до складних алгоритмів математичного 

програмування. Таке явище пояснюється різним 

характером попиту (витрачанням продукції), 

який може бути детермінованим (достовірним) 

або імовірнісним. У свою чергу, детермінований 

попит може бути статичним, коли інтенсивність 

споживання не змінюється в часі, або динаміч-

ним, коли достовірний попит змінюється в за-

лежності від часу. Імовірнісний попит може бути 

стаціонарним, коли щільність імовірності попи-

ту не змінюється в часі, і нестаціонарним, коли 

функція щільності ймовірності попиту змінюєть-

ся в залежності від часу [3].

Основними ознаками класифікації моделей 

управління запасами є: попит (витрата); пара-

метри поповнення запасів; витрати, пов’язані з 

формуванням і підтриманням запасів; обмежен-

ня й стратегія управління. Відповідно до пропо-

нованої класифікації розрізняють детерміновані 

та стохастичні (ймовірні) моделі управління за-

пасами — в залежності від дії випадкових факто-

рів на параметри системи управління. Якщо хоча 

б один параметр є випадковою величиною (про-

цесом), модель буде стохастичною, в іншому ви-

падку — детермінованою.

Найбільш простим є випадок детерміновано-

го статичного попиту. Проте такий вид споживан-

ня продукції зустрічається дуже рідко. Прикладом 

детермінованого статичного попиту може служи-

ти споживання сирої нафти на нафтопереробно-

му заводі. Воно може змінюватися днями, але ці 

зміни будуть, як правило, настільки незначними, 

що припущення статичності попиту несуттєво 

спотворює дійсність.

Найбільш складною з математичної точки 

зору є модель, у якій попит описується за допо-

могою імовірнісних нестаціонарних розподілів. 

Перевагою цієї моделі є найбільш точне відобра-

ження характеру попиту.

Стохастична модель будується за тим же прин-

ципом, що й детерміновані моделі. Однак допуска-

ється незадоволений попит. Крім того, враховуються 

не тільки витрати на зберігання, а й транспортуван-

ня товару. Так як реальні процеси дуже складні, то в 

зазначеній моделі прийняті три припущення:

1) незадоволений протягом строку виконан-

ня замовлення попит накопичується;

2) дозволяється не більше одного невикона-

ного замовлення;

3) розподіл попиту протягом строку виконання 

замовлення є стаціонарним (незмінним) у часі [4].

Для визначення функції, що відображає су-

марні витрати, віднесені до одиниці часу, введемо 

такі позначення:

f(x) — щільність розподілу попиту х протягом 

строку виконання замовлення;

D — очікуване значення попиту за одиницю 

часу;

h — питомі витрати на зберігання (на одини-

цю продукції за одиницю часу);

p — питомі втрати від незадоволеного попиту 

(на одиницю продукції за одиницю часу);

K — вартість розміщення замовлення;

E(x) — функція зміни транспортних витрат 

залежно від обсягу попиту.

Критерієм оптимальності також служить фун-

кція витрат за одиницю часу, яка складається з:

1. Вартості розміщення замовлень. Набли-

жене число замовлень за одиницю часу дорівнює 

/D y , так що вартість розміщення замовлень за 

одиницю часу дорівнює /KD y .

2. Очікуваних витрат на зберігання. Середній 

рівень запасу дорівнює:

 

{ } { }( ) { }
2 2

y M R x M R x y
I R M x

+ − + −
= = + − .

Отже, очікувані витрати на зберігання за оди-

ницю часу дорівнюють hl.

Наведена формула отримана в результа-

ті усереднення очікуваних запасів на початку і 

наприкінці тимчасового циклу, тобто величин 

{ }y M R x+ −  і { }M R x−  відповідно. При цьому 

ігнорується випадок, коли величина { }R M x−  

може бути від’ємною, що є одним із припущень 

цієї моделі, які її спрощують.

3. Вартість транспортних перевезень для за-

доволення попиту споживачів. Функція має сту-

пінчастий вигляд, бо з ростом обсягу замовлення 

зростає вартість його перевезення:

 

( )
( ) ( )
( ) ( )1

, ;

, .

p M x M x q
E x

p M x M x q

⎧ ⋅ <⎪= ⎨
⋅ ≥⎪⎩

4. Очікувані втрати, пов’язані з незадоволе-

ним попитом.

Дефіцит виникає при x R> . Отже, очікува-

ний дефіцит за одиницю часу дорівнює:

 

( ) ( )
R

S x R f x dx
∞

= −∫ .
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У моделі передбачається, що p  очікува-

ні втрати, які пропорційні обсягу дефіциту й 

пов’язані з незадоволеним попитом, за один цикл 

рівні pS . Оскільки одиниця часу містить /D y  

циклів, то очікувані втрати, обумовлені дефіци-

том, складають /pDs y  за одиницю часу.

Результуюча функція загальних втрат за оди-

ницю часу TCU має наступний вигляд.

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

;
2

.
R

DK y
TCU y R h R M x E x

y

pD
x R f x dx

y

∞

⎛ ⎞= + + − + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

+ ⋅ −∫

Оптимальні значення *y  та *R  визначаються 

із наведених нижче рівнянь:

 

( )

2 2
0,

2

0.
R

TCU DK h pD
S

y y y

TCU DK
h f x dx

y y

∞

⎛ ⎞∂
= − + − =⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠

∂ ⎛ ⎞
= − =⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠

∫

Наведена модель дає непогані результати 

і може застосовуватися для прогнозування на 

тому підприємстві, де відбувається безперервний 

контроль рівня запасів товару, оскільки попит на 

товар заданий своєю функцією щільності, тобто 

враховується його імовірнісний характер [5].

Однак точність моделі значно знижується у 

разі застосування моделі для управління запасами 

товарів із сезонними коливаннями попиту, напри-

клад, у галузі пивоваріння. Основною причиною 

неточності моделі є те, що щільність попиту на 

сезонну продукцію неоднорідна. Тому для підви-

щення точності системи управління запасами слід 

ретельно вивчити показники попиту за досить ве-

ликий період часу й виділити ті ділянки часу, на 

які припадає максимальний і мінімальний рівні 

попиту. Потім для кожної ділянки будують свою 

функцію щільності. І вже при безпосередньому за-

стосуванні моделі аналізують період, для якого ви-

значається рівень замовлення й резервного запасу, 

і використовують коректну функцію щільності.

Ця методика у сукупності із методами про-

гнозування допоможе підприємствам більш точ-

но розраховувати рівень замовлення.

Висновки. Отже, правильне управління то-

варними запасами суттєво впливає на фінансовий 

стан торговельного підприємства. Присутність 

або відсутність товарних запасів веде за собою як 

доходи, так і витрати. Кожне підприємство ви-

бирає форму управління товарними запасами, 

виходячи з особистих потреб і поточного стану 

споживчого попиту. Ефективний механізм управ-

ління товарними запасами торговельного підпри-

ємства дає змогу в повному обсязі реалізувати цілі 

й завдання, які стоять перед ним, сприяє резуль-

тативному здійсненню всіх його функцій на під-

приємствах торгівлі.

За допомогою математичних методів можна 

виробити правила управління запасами. Якщо 

для вирішення завдань управління запасами за-

стосовуються математичні методи, то досліджува-

ну систему необхідно описати за допомогою мате-

матичної моделі. Математичні моделі управління 

запасами дозволяють знайти оптимальний рівень 

запасів деякого товару, який допомагає мінімізу-

вати сумарні витрати на покупку, оформлення й 

доставку замовлення, зберігання товару, а також 

збитки від його дефіциту.

У даній статі була розглянута стохастична 

модель управління запасами, яка має не тільки 

теоретичне, а й практичне значення. Ця модель 

може бути корисна як для оперативного плану-

вання, так і для стратегічного, а використовува-

ний інструментарій дозволяє проводити аналіз 

та управління ризиками для процесів формуван-

ня товарних запасів.
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