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Постановка проблеми. Необхідною умовою існування якісного 

сервісу є ефективна організація його матеріально-технічного 
забезпечення підприємств технічного сервісу (ПТС). З великої 
кількості підсистем матеріально-технічного забезпечення необхідно 
виділити наступні підсистеми: забезпечення оптимальних запасів 
запасних частин і матеріалів та методів їх поповнення, вдосконалення 
процесів замовлення, придбання та доставки комплектуючих виробів і 
матеріалів. 

Основні матеріали дослідження. Загальна методика розрахунку 

і прогнозування потреби в запасних частинах виражається у вигляді 

блок-схеми (рис. 1) складається з двох основних напрямків: 

1 - прогнозування за допомогою регресійної моделі; 

2 - прогнозування за допомогою адаптивної моделі. 

Для відбору чинників при складанні моделі прогнозу виконується 

кореляційно-регресійний аналіз їх зв’язків з витратою запасних частин. 

В ході аналізу обчислюються парні коефіцієнти кореляції і проводиться 

перевірка мультіколлінеарності факторів. З відібраних таким чином 

факторів складається багатофакторна регресійна модель 

прогнозування. 

Далі проводиться перевірка значущості моделі. У разі, якщо вона 

визнається значущою, в неї підставляються прогнозні значення 

факторів і розраховуються прогнозні значення потреби в запасних 

частинах. 

Якщо крива витрати запасних частин не має виражених 

періодичних коливань, для розрахунку потреби в запасних частинах 

може бути використана адаптивна модель прогнозування. Для цього 

обчислюються коефіцієнти рівняння і проводиться їх підстановка для 

отримання прогнозу. Необхідно відзначити, що після отримання 

прогнозу за допомогою адаптивної моделі прогнозування на один крок 

вперед, для прогнозування потреби на наступному інтервалі 

необхідний обов'язковий перерахунок коефіцієнтів моделі. 

Розроблену методику пропонується використовувати для 

прогнозування потреби в запасних частинах на сервісному 



підприємстві «Паритет СП». В каталозі запасних частин підприємства 

накопичується статистична інформація про витрату запасних частин за 

попередні роки його роботи, а статистика зміни факторів, що 

впливають на потребу в запасних частинах, отримана з бази даних про 

продаж автомобілів і архіву замовлення-нарядів. 

 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема розрахунку і прогнозування потреби сервісних 

підприємств в запасних частинах 
 

За результатами досліджень будуються графіки розподілу 

фактичної і прогнозованої витрати, повітряних фільтрів, 

паливопроводів високого тиску та форсунок впорскування за місяцями 

року (рис. 2 - 4). 

 



 
Рис. 2. Розподіл витрат та потреби в повітряних фільтрах за місяцями 

року 

 

Рис. 3. Розподіл витрат та потреби в паливопроводах високого тиску 

за місяцями року 
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Рис. 4. Розподіл витрат та потреби в форсунках впорскування за 

місяцями року 

 

Якщо інформація про фактори відсутня, то прогнозування 

відбувається на основі аналізу кривої витрати запасних частин. Якщо 

зміна витрат відбувається без різких сезонних коливань, розрахунки 

здійснюються за допомогою адаптивної моделі прогнозування. 

Висновки.  

1. Розроблена методика прогнозування потреб в запасних 

частинах , за якою на основі обсягу вихідних даних та характеристики 

кривої витрати запасних частин вибирається необхідна модель для 

прогнозування. Відповідно до даної методики, якщо на підприємстві 

існує інформація про фактори, що впливають на потребу в запасних 

частинах, прогнозування потреб здійснюється за допомогою побудови 

багатофакторної регресійної моделі. 
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