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АНОТАЦІЯ. У статті представлено класифікацію методів, що ви-
користовуються для визначення потреб у сировині на перспективу
для ефективного управління матеріальними потоками на мебле-
вому підприємстві. Проаналізовано підприємство «Біличанка» з
п’яти основних сфер діяльності, а також показано, що розмір ре-
зерву сировини для меблевого підприємства залежить від встано-
вленого коефіцієнту ризику.
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ANNOTATION. The classification of methods which is used to
determine the needs for raw materials in the future for the effective
material flows management in the furniture production is presented in
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analyzed and also was shown that the size of raw materials reserve
for the furniture company depends of the established risk factor.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлена классификация методов,
используемых для определения потребностей в сырье на перспе-
ктиву для эффективного управления материальными потоками на
мебельном предприятии. Проанализировано предприятие «Бели-
чанка» по пяти основным сферам деятельности, а также показа-
но, что размер резерва сырья для мебельного предприятия зави-
сит от установленного коэффициента риска.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Логистика запасов, резерв сырья, нормаль-
ний закон распределения, функция Лапласа.

Перехід до ринкової економіки визначає роль і зростаюче зна-
чення закупівельної логістики в суспільному виробництві, що
викликає ряд істотних змін у сфері матеріально-технічного за-
безпечення виробництва [1]:

— тиск швидко зростаючого асортименту продукції;
— скорочення часу впровадження у виробництво нової проду-

кції, що прискорює розширення асортименту;
— скорочення тривалості виробничого циклу;
— загострення конкуренції між виробниками на тлі насичення

ринку потрібними товарами.
Усі ці зміни призвели до того, що різні види діяльності під-

приємства — виробництво, економіка, фінансова діяльність —
стали все більше залежати від стану матеріально-технічного по-
стачання [2]. З’ясувалося, що в системі постачання є великі зони
неефективності, раціоналізація яких може дати велику еконо-
мію. Виникла необхідність реалізації нових підходів до органі-
зації та управління процесів матеріального забезпечення вироб-
ництва [3].

Своєчасне забезпечення виробництва матеріальними ресурса-
ми залежить від величини і комплектності виробничих запасів на
складах підприємства. Виробничі запаси — це засоби виробницт-
ва, що надійшли на склади підприємства, але ще не залучені у
виробничий процес. Створення таких запасів дозволяє забезпечу-
вати відпуск матеріалів у цехи і на робочі місця відповідно до
вимог технологічного процесу. Слід зазначити, що на створення
запасів відволікається значна кількість матеріальних ресурсів.
Зменшення запасів скорочує витрати по їх утриманню, знижує
витрати, прискорює оборотність оборотних коштів, що, в кінце-
вому рахунку, підвищує прибуток і рентабельність виробництва.
Тому дуже важливо оптимізувати величину запасів. Резерв на
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випадок перебоїв у постачанні та збільшення випуску продукції
характеризується відносно постійною величиною і відновлюється
після отримання чергової партії матеріалів. Норматив страхового
запасу матеріалів визначається по інтервалу відставання поставок
або за фактичними даними про надходження матеріалів. Розра-
хунок оптимального розміру такого резерву являється актуаль-
ною проблемою.

Необхідною умовою ефективного управління матеріальними
потоками є знання потреби на перспективу. Методи, використо-
вувані для її визначення, представлено на рис. 1 [4].

Рис. 1. Класифікація методів визначення потреб [4]

Детерміновані методи розрахунку застосовуються при розра-
хунку вторинної потреби у матеріалах за відомою первинною.
При аналітичному методі розрахунок іде від специфікації виробу.
Синтетичний метод передбачає проведення розрахунків для кож-
ної групи деталей виходячи зі ступеня їхньої застосовності на
окремих сходинках ієрархії. Стохастичні методи розрахунку до-
зволяють встановити очікувану потребу на основі числових да-
них, які характеризують її зміни протягом певного проміжку ча-
су. З цією метою використовують апроксимацію середніх значень
(використовується в умовах, коли потреба в матеріалах колива-
ється по місяцях при стійкому середньому значенні), метод екс-
поненціального згладжування (в розрахунки вводиться постійний
коефіцієнт згладжування а, значення якого підбирається таким
чином, щоб звести помилку прогнозу до мінімуму) і регресійний
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аналіз (передбачає наближення відомих тенденцій споживання
матеріальних ресурсів за допомогою математичних функцій, які
можуть бути екстрапольовані на майбутній період).

Розглянемо меблеву фабрику «Біличанка», що спеціалізується
на виробленні м’яких, корпусних та офісних меблів. Виробницт-
во має рентабельність близько 35 %. Кількість робітників 63 чол.
Аналізуючи підприємство «Біличанка» з п’яти основних сфер ді-
яльності (маркетинг, організація, кадри, виробництво, фінанси),
можна відмітити, що:

1) по маркетингу.
До сильних сторін можна віднести:
— середнє знання меблевого ринку та споживачів меблевої

продукції,
— участь у виставках з ціллю розширення ринкової частки;
— вчасний аналіз мікро- і макросередовища підприємства;
—  розробка вдалої довгострокової економічної стратегії,
— ефективність збутової діяльності, що стоїть на високому рі-

вні через наявність власних каналів збуту.
До слабких сторін можна віднести:
— нерівномірний розподіл знання меблевого ринку та спожи-

вачів меблевої продукції, іноді невміння аналізувати середовище,
в якому знаходиться підприємство,

— відсутність експертів з оцінки конкурентоспроможності
продукції,

— невдалий та несвоєчасний підбір нових матеріалів,
— недостатність концентрації реклами;
2)  по організації виробництва.
До сильних сторін можна віднести:
— якісне ознайомлення персоналу з моніторингом нововве-

день і досягнень у галузі,
—  високу ефективність менеджменту.
До слабких сторін можна віднести:
— низьку ефективність логістичного менеджменту,
— відсутність ефективної мотивації персоналу;
3) по кадрах.
До сильних сторін можна віднести:
— значний досвід практичної діяльності управлінського складу,
—  достатній рівень професійної підготовки керуючого персо-

налу та його високе мистецтво конкурентної боротьби.
До слабких сторін можна віднести:
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— незначний або недостатній досвід практичної діяльності
робітників через високу плинність кадрів;

4) по виробництву.
До сильних сторін можна віднести:
— виробничі можливості, які достатні для ритмічного забезпе-

чення виробленої стратегії на початковому етапі,
—  висока мобільність виробництва для короткого періоду часу,
—  матеріально-технічна забезпеченість знаходиться на серед-

ньому рівні.
До слабких сторін можна віднести:
— недостатню економію в масштабах виробництва
— відсутність розрахунків запасів і закупок сировини, що ви-

магає більшої, ніж потребує використання ресурсної бази, і, отже,
збільшує собівартість виробленої продукції;

5) по фінансах.
До сильних сторін можна віднести:
— високу рентабельність у процесі виготовлення тільки одно-

го виду м’яких меблів,
—  стійку фінансову стабільність протягом короткого терміну.
До слабких сторін можна віднести:
— наявність власного капіталу, що не задовольняє потреби

підприємства для швидкого зростання прибутку;
— відсутність вибору оптимальної стратегії росту.
Підкреслимо, що меблеве підприємство має деякий резерв

сировини (брус, дошки, листи ДСП і ДВП, деталі кріплення,
тканину різних видів) у деякому розмірі, а потім закуповує ос-
новну сировину. Якщо запас сировини зменшується до розмі-
рів резерву, то закуповується нова партія сировини. Неперед-
бачувані потреби в сировині покриваються із резерву.
Актуальною задачею являється визначення оптимального роз-
міру резерву по різним видам сировини. Безумовно значний
резерв сировини покриває всі випадкові відхилення, що пере-
вищують очікувану витрату сировини, проте це пов’язано з ви-
тратами на зберігання резерву.

Позначимо через V розмір потреби в сировині між двома чер-
говими закупівлями сировини, S — розмір закупівельної партії
сировини, R — резерв сировини. Необхідно визначити розмір ре-
зерву, щоб ризик того, що резерв виявиться недостатнім, був би
рівний заданій величині ймовірності, наприклад, р = 0,01. Таким
чином, резерв R повинен бути таким, щоб ймовірність того, що
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значення випадкової змінної V буде більшою від суми R + S, тоб-
то величини закупівельної партії сировини плюс резерв:

( ) ( ) pRSVPRSVP =>−=+> . (1)

Таким чином, події, що характеризує стан недостатнього резе-
рву, відповідає ймовірність р.

Відомо, якщо диференціальна функція ( )xf  має вигляд [5]:

( )
( )

2

2

2

2
1 σ

−−

πσ
=

ax

exf , Ra∈>σ ,0  (2)

то розподіл випадкової величини Х називається нормальним,
який визначається двома параметрами (позначається ( )σ,aN ):

( )XMa = ; ( )XD=σ .
Нехай випадкова величина розміру потреби в сировині між

двома черговими закупівлями сировини має нормальний закон
розподілу з математичним сподіванням, що дорівнює розміру за-
купівельної партії сировини (середнє значення загально можли-
вого витрати сировини) та дисперсією, що дорівнює коливанням
потреб у сировині:

( ) ( )σ= ,SNVP , ( )
( )

2

2

2

2
1 σ

−−
⋅

πσ
=

SV

eVP . (3)

Введемо заміну: 
σ
−= SVu .

Формула (3) набуде вигляду:

( ) 2

2

2
1 u

euP
−

⋅
π

= .  (4)

На рис.1 зображено гаусівську крива, причому площа заштри-
хованої області для ( )∞+∈ puu  повинна дорівнювати ймовірності
р, що характеризує стан недостатнього резерву та обчислюється
за формулою функції Лапласа:

∫
∞ −
⋅

π
=

pu

u

duep 2

2

2
1  (5)
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Рис. 1. Графічний розв’язок рівняння (5)
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За таблицею значень функції Лапласа для р = 0,05 або для
р = 0,01 знаходимо аргумент функції Лапласа, значення якої до-
рівнює 0,5 – 0,05 = 0,45, або 0,5 – 0,01 = 0,49:

( )
( ) .34,249,001,0

,65,145,005,0

=⇒=⇒=

=⇒=⇒=

рр

рр

ииФр

ииФр
 (7)

Вважаючи на те, що

σ⋅=⇒σ⋅=−=⇒
σ
−= ppp uRuSVRSVu , (8)

маємо, наприклад, якщо

.34,234,201,0

,65,165,105,0

σ⋅=⇒=⇒=

σ⋅=⇒=⇒=

Rup

Rup

p

p  (9)

На практиці розрахунки ґрунтуються на деякій, заздалегідь уста-
новленої ймовірності того, що потреба в сировині не перевищить
наявного резерву. Ця ймовірність називається довірчим коефіцієн-
том, величина якого дорівнює наприклад, 95 % або 99 %. Замість
довірчого коефіцієнта можна використовувати ймовірність проти-
лежної події, тобто так званий коефіцієнт ризику, що дорівнює від-
повідно 5 % або 1 %, який виражає ймовірність того, що резерв ви-
явиться недостатнім для покриття потреби в сировині.
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Таким чином, розмір резерву сировини для меблевого підпри-
ємства залежить від встановленого коефіцієнту ризику (чим
менший ризик, тим більше резерв). Крім того, розмір резерву
прямо пропорційний середньому квадратичному відхиленню, т.
б. коливанням потреб у сировині. Величину середньо квадратич-
ного відхилення можна визначити на основі коливань потреб си-
ровини в попередні періоди з урахуванням можливих змін, що
мали місце останнім часом.
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МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ
РЕКЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА З МАКСИМАЛЬНИМ ОХОПЛЕННЯМ

ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

АНОТАЦІЯ. Вивчено питання про оптимальне розміщення рекла-
ми підприємства з максимальним охопленням цільової аудиторії.
Розглянуто проблему відбору оптимальної кількості реклами в рі-
зних ЗМІ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Розподіл рекламного бюджету, досяжність до
цільової аудиторії, метод визначення пріоритетів , метод аналізу
ієрархій, лінійне програмування.
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