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«ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА (теорія управління запасами) 
 

МЕТА РОБОТИ: Засвоїти методику визначення оптимального розміру 

замовлення матеріальних запасів підприємства та періодичності 

поновлення запасів. 

 

1. ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ. 

1.1 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ. 

1.1.1 З’ясувати основні проблеми обґрунтування запасів. 

1.1.2 Визначити класифікацію витрат, пов'язаних зі створенням та 

зберіганням запасів. 

1.1.3 Ознайомитись з основами теорії управління запасами. 

1.2 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ. 

1.2.1 Детерміновані моделі оптимізації запасів без дефіциту та з 

дефіцитом. 

1.2.2 Постановка задачі оптимізації поточних запасів за різних умов 

постачальника. 

1.2.3 Побудова моделі Уїльсона, обґрунтування складових частин моделі. 

1.2.4 Модель виробничих поставок. 

1.2.5 Приклади розрахунку економічного обсягу партії товару, витрат на 

зберігання запасів, обґрунтування штрафу за дефіцит. 

1.2.6 Використання методу статистичного моделювання для визначення 

множин варіантів поставок. 

1.2.7 Практика застосування моделей управління запасами. 

1.3 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА. 

1.3.1 Автоматизированные информационные технологии в экономике: 

Учебник / Под ред. Г.А.Титаренко.- М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998.- 400 с. 

1.3.2 Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: 

Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 400с. 
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1.3.3 Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посібник / За 

редакцією В.С. Пономаренка – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 542с.  

1.3.4 Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и 

управлении: Учебник. – М.: Изд-во Михайлова, 2005. – 448 с. 

1.3.5 Ситник В. Ф. та інші. Основи інформаційних систем: Навч. 

Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 420с. 

1.3.6 Ситник В.Ф., Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі: Навч.-метод. 

посібник для самост. вивчення дисц. - К.: КНЕУ, 1999. - 204 с. 

1.3.7 Ситник В. Ф. та інші. Системи підтримки прийняття рішень. – К.: 

Техніка, 1995. – 162с. 

 

 

2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 ПРОГРАМА РОБОТИ. 

 

2.1.1 Засвоїти вихідні дані необхідні для визначення оптимального 

розміру замовлення матеріальних запасів підприємства та періодичності 

оновлення запасів. 

2.1.2 Обґрунтувати критерії визначення оптимального розміру 

замовлення матеріальних запасів підприємства та періодичності поновлення 

запасів. 

2.1.3 Визначити оптимальний розмір замовлення матеріальних запасів. 

2.1.4 Визначити періодичність поновлення запасів. 

2.1.5 Зробити комплексній висновок за результатами розрахунків, 

обґрунтувати можливі варіанти вибору. 
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2.2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Інформаційні системи з реалізацією економіко-математичних моделей 

управління запасами (УЗ) дозволяють визначити оптимальний момент 

розміщення замовлень, знайти оптимальний рівень запасів деякого товару, що 

мінімізує сумарні витрати на купівлю, оформлення й доставку замовлення, 

зберігання товару, а також втрати від його дефіциту. 

Необхідність оптимізації моменту розміщення замовлень викликана 

вимогою до усунення можливих затримок у поставках сировини, матеріалів і 

комплектуючих, пов'язаних з кінцевим часом виконання цих поставок. 

Ріст витрат через недостатній рівень (дефіцит) запасів на складах 

підприємства викликаний простоєм виробничого обладнання, відмовою 

підприємства від нових замовлень на його готову продукцію. З іншого боку, 

надмірні запаси збільшують витрати на їхнє зберігання, перевантаження, 

страхування, псування і крадіжку, а також приводять до зв'язування оборотних 

коштів підприємства. 

Таким чином, метою використання моделей управління запасами є 

зведення до мінімуму цих негативних наслідків і витрат, пов'язаних із запасами 

підприємства. 

Найпростішою моделлю УЗ є модель Уілсона, яка описує ситуацію 

закупівлі продукції в зовнішнього постачальника з наступними допущеннями: 

- інтенсивність споживання запасу є апріорно відомою й постійною 

величиною; 

- замовлення доставляється зі складу, на якому зберігається раніше 

вироблений товар (немає проміжного переміщення товару між 

складами); 

- час поставки замовлення є відомою й постійною величиною; 

- кожне замовлення поставляється у вигляді однієї партії; 

- витрати на здійснення замовлення не залежать від розміру замовлення; 

- витрати на зберігання запасу пропорційні його розміру; 

- відсутність запасу (дефіцит) є неприпустимим. 
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Вхідними параметрами моделі Уілсона є: 

1) V – інтенсивність (швидкість) споживання запасу, 

[од.товару/од.часу]; 

2) S – витрати на зберігання запасу, [грн./(од.товару * од.часу)]; 

3) K – витрати на здійснення замовлення, що включають оформлення 

й доставку замовлення, [грн.]; 

4) T – час доставки замовлення, [од.часу]. 

Вихідні параметри моделі Уілсона: 

1) Q – розмір замовлення, [од.товару]; 

2) L – загальні витрати на управління запасами в одиницю часу, 

[грн./од.часу]; 

3) ТД – період поставки, тобто час між подачами замовлення або між 

поставками, [од.часу]; 

4) h0 – точка замовлення, тобто розмір запасу на складі, при якому 

треба подавати замовлення на доставку чергової партії, [од.товару]. 

 

Формули моделі Уілсона наступні: 

 

S
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2
 ,                                                         (1) 

де QW – оптимальний розмір замовлення в моделі Уілсона; 
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Графік витрат на УЗ у моделі Уілсона представлений на рис. 1.  

 

 

 

Рис. 1. Графік витрат на УЗ в моделі Уілсона 

 

Як бачимо, крива загальних витрат L має мінімум, що відповідає 

оптимальному розміру замовлення QW. 
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2.3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

РОБОТИ 

 

2.3.1 Розглянемо приклад розв'язання задачі оптимального управління 

запасами відповідно до моделі Уілсона. 

 

Нехай об'єм продажу магазину запчастин становить у рік 10000 

ремонтних комплектів до різноманітної сільськогосподарської техніки. 

Величина попиту рівномірно розподіляється протягом року. За доставку 

замовлення власник магазину повинен заплатити 10 грн. Час доставки 

замовлення від постачальника становить 12 робочих днів (при 6-денному 

робочому тижні). За оцінками фахівців, витрати зберігання в рік 

становлять 40 коп. за один ремонтний комплект. 

Необхідно визначити: 

- скільки ремонтних комплектів повинен замовляти власник 

магазину для однієї поставки; 

- частоту замовлень; 

- точку замовлення. 

Відомо, що магазин працює 300 днів протягом року. 

 

2.3.2 Методичні рекомендації до розв’язання задачі. 

 

Побудуємо модель управління запасами відповідно до формул (1) - (4), а 

також вихідних даних. 
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2.3.3 Можливе рішення задачі в редакторі Excel. 

 

Побудуємо в Excel модель управління запасами відповідно до формул (1) 

- (4), а також введемо вихідні дані, як показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Модель управління запасами Уілсона  
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У списку поточних днів для визначення динаміки і побудови графічних 

циклів зміни об'ємів запасу повинні бути зазначені всі робочі дні року, з 1-го 

по 300-й (комірки А22:А321). Оскільки число замовлених ремонтних 

комплектів повинне бути цілим, то в моделі використана математична 

функція округлення до цілого числа. Крім того, для зручності за одиницю 

виміру часу обрано дні, а не роки. 

Результати моделювання показані на рис. 3, де розрахована динаміка 

зміни запасів, а також в індексі замовлення відображено поточний стан 

замовлення: 0 – замовлення відсутнє або вже відпрацьоване, 

«Відпрацьовування замовлення» – замовлення оформлене і відпрацьовується. 
 

 

Рис. 3. Результати моделювання 
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2.3.4 Як бачимо, згідно розрахункам, замовлення варто подавати при 

рівні запасу, рівному 400 ремонтних комплектів, і саме ця кількість 

ремонтних комплектів буде продана протягом 12 днів, поки буде 

доставлятися замовлення. 

Графічні цикли зміни рівня запасу в моделі Уілсона у вигляді діаграми 

представлені на рис. 4.  

 

 

 

Рис. 4. Графік циклів зміни запасів у моделі Уілсона 

 

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В 

ЗАПАСІ, ЗБІГАЄТЬСЯ З РОЗМІРОМ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

QW  ПЛЮС ЗАЛИШКИ ПРОДУКЦІЇ НА СКЛАДІ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ 

ПЕРІОД СПОЖИВАННЯ. ТОЧКА ЗАМОВЛЕННЯ ВІДМІЧЕНА 

СУЦІЛЬНОЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ЛІНІЄЮ. 
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Додаток 1 

ПРАВИЛО ПАРЕТТО В УПРАВЛІННІ 

МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ, 
ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ 
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