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скохозяйственной продукции, обеспечивая тем самым эффективное
управление современным предприятием.

Таким образом, экономически обоснованное планирование
процесса реализации сельскохозяйственной продукции в значи-
тельной мере определяет успех организации на рынке, а пра-
вильно организованный бухгалтерский учет позволяет получить
необходимую информацию для заполнения отчетности и анализа
реализации сельскохозяйственной продукции с целью определе-
ния наиболее эффективных каналов реализации.
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто сутність процесу управління запа-
сами. Охарактеризовано систему планування потреб матеріалів
(MRP I), наведено алгоритм її роботи, ключові переваги та недолі-
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ки. Окреслено структурно-логічну схему роботи MRP-системи на
виробничих підприємствах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: запаси, планування, управління витратами, си-
стеми управління запасами, MRP-система.

ANNOTATION. The essence of the process of inventory management
is examined in the article. It characterizes of material requirement
planning (MRP I), present the algorithm of its work, key strengths and
weaknesses. Outlined structural and logical scheme work MRP-
system in manufacturing enterprises.

KEY WORDS: inventory, planning, cost management, inventory
control systems, MRP-system.

Постановка проблеми. Ключове місце в системі управління
процесом виробництва у займає питання управління запасами.
Адже успішне функціонування підприємств не можливе без форму-
вання необхідного запасу сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

Визначення ефективної моделі управління запасами дає змогу
суттєво зменшити витрати, підвищити ефективність виробництва
та збільшити конкурентоспроможність підприємства. Вибір моделі
залежить від таких чинників, як характер попиту, вид запасів, тер-
мін виконання замовлення, умови постачання, розміри складських
приміщень тощо. Проблема оптимізації запасів досить актуальна і
особливо на підприємствах харчової промисловості, де матеріальні
витрати складають від 50 до 80 % виробничої собівартості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням управління
запасами присвячені праці таких учених, як Голов С.Ф., Гевко І.Б.,
Олейник П.П., Оснач О.Ф., Капінос Г.І., Грещак М.Г., Стерлигова
А.Н., Череп А.Г., Дашков Л.П., Гуняков Ю.В., Марущак Л.І., Бланк
І.А., Смирнов І.Г Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. тощо.

Науковці по різному підходять до визначення поняття «управ-
ління запасами». О.Ф. Оснач визначає систему управління запа-
сами як сукупність правил і показників, які визначають момент
часу на обсяг закупівлі продукції для поповнення запасів [1,
с.266]. І.Б. Гевко акцентує увагу на тому що управління запасами
— це група функцій управління, що підтримують повний цикл
потоку матеріалу від закупки та внутрішнього контролю за пере-
творенням матеріальних запасів на готовий продукт і контролю в
процесі здачі на склад, до доставки та розповсюдження закінче-
ного продукту» [2, с. 126].
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На думку С.Ф. Голова, головною метою управління запасами
є своєчасні поставки запасів і мінімізація витрат, пов’язаних із
замовленням і зберіганням їх [3, с. 241]. В.В. Смирчинський роз-
глядає управління запасами як вид виробничої діяльності, який
систематизує роботу пов’язану із запасами [4, с.145].

Однак, незважаючи на наявність значної кількості наукових
праць з питань систем управління запасами підприємства, в т.ч. сис-
теми планування потреб матеріалів (Material Requirement Planning,
MRP I), дана система потребує подальшого удосконалення.

Метою статті є з’ясування сутності поняття «управління за-
пасами» та продовження досліджень науково-методичних основ
систем планування потреб матеріалів.

Виклад основного матеріалу. При управлінні запасами, за-
лежно від складності системи постачання, постає завдання вирі-
шення таких питань: які запаси слід зберігати на складах, скільки
потрібно замовляти, коли необхідно замовляти, яку систему кон-
тролю використовувати тощо.

Основними елементами управління запасами є: система по-
стачання, попит на предмети постачання, можливість поповнення
запасів, функції витрат, обмеження, які впливають на обсяги за-
пасів, прийнята стратегія управління запасами [5, c. 25].

Метою використання моделей управління запасами є зведення
до мінімуму негативних наслідків і витрат, що пов’язані із запа-
сами підприємства [6, с.110].

На практиці найпоширенішою системою є MRP, яку класифі-
кують за 4 категоріями, які часто позначають як ABCD, виходячи
з точки зору її використання та організаційного забезпечення.

Клас A — повне виконання системи. MPR-система пов’язана з
фінансовою системою підприємства, і включає в себе планування
потужностей, виробництва, постачання, людських ресурсів. Пе-
редбачає безперервний контроль за продуктивністю, записом за-
лишків запасів і побудову графіків на основі отриманих даних.

Клас B — менш повне використання системи. Основою сис-
теми є виробнича потужность, тим не менше передбачає плану-
вання виробництва.

Клас C — класичний MRP підхід, у якому система обмежуєть-
ся управлінням запасів;

Клас D — додаток для обробки даних системи. Призначена
для простежування даних системи, але не є інструментом для
прийняття рішень [7, c. 6].
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MRP I — це система організації запасів на основі прогнозу-
вання попиту покупців, її основна ідея полягає в тому, що будь-
яка облікова одиниця матеріалу чи комплектуючого виробу, що
необхідна для виробництва продукції має бути в наявності в по-
трібний час і в необхідній кількості. В моделі MRP визначають:
1) потребу в готовій продукції; 2) потребу в матеріалах, комплек-
туючих виробах; 3) кількість матеріалів, комплектуючих виробів,
готової продукції та запасів, які необхідні для запланованого ви-
пуску на кожній стадії виробничого процесу [8, с. 841]. Схему
планування потреб у матеріалах (MRP I) наведено на рис. 1.

ГП1 ГП2

К3

К2

М1

К1

М2 М3

К1

М2 М4

Рис. 1. Система планування потреб у матеріалах (MRP I)

З рис. 1 видно, що для виготовлення готової продукції (ГП1,
ГП2) необхідні компоненти (К1, К2, К3), які відповідно потребу-
ють інших матеріалів (М1,...,М4.

Поруч із системою MRP I може застосовуватися модель опти-
мального розміру замовлення (Economic Order Quantity, EOQ).
EOQ — це модель, яка дозволяє розрахувати оптимальну кіль-
кість запасів для замовлення з урахуванням певного ряду допус-
ків [8, с. 825].

Оптимальний розмір замовлення (S) можна знайти за такою
формулою [9, с. 278]:

i
nC
ACS 02

= , (1)

де C0 — витрати на виконання одного замовлення, грн; A — по-
треба в продукті, що замовляється, за даний період, од.; Cn — ці-
на одиниці продукції, що зберігається на складі, грн; i — доля від
ціни Cn, що доводиться на витрати по зберіганню.
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Для ефективного використання системи MRP I на вітчизняних
підприємствах необхідна така інформація: виробнича програма
(графік виробництва), в якому зазначено яка продукція та в які
терміни має бути виготовлена; відомості специфікації виробниц-
тва, в якій наведено перелік необхідної сировини, напівфабрика-
тів, матеріалів; тривалість виробничого циклу (production cycle
times); час виконання замовлення (lead time); нормативний рівень
запасів — розрахункова величина запасів, яка досягається під час
чергової закупівлі; частота здійснення закупівель — тривалість
інтервалу між двома можливими закупівлями продукції, тобто
періодичність поповнення запасів продукції [10, с. 165].

Момент розміщення замовлення (reorder point) — мінімальний
рівень запасів продукції, за умови досягнення якого необхідно їх
поповнення визначається за формулою:

Момент
розміщення
замовлення

= Час виконання
замовлення ×

Витрачання
запасів за оди-
ницю часу

(2)

Резервний запас (safety stock) — буферний запас, що створю-
ється на випадок збільшення попиту або часу виконання замов-
лення. Слід зазначити, що резервні запаси будуть економічно ви-
гідними лише тоді, якщо витрати на їх створення та зберігання не
перевищують очікуваних втрат від нестачі [3, с. 249].
Приклад. Пристимо, що річна потреба підприємства в сирови-

ні складає 50200 кг, витрати на виконання одного замовлення —
102 грн, ціна одиниці продукції — 200 грн, відсоток від ціни, що
припадає на витрати по зберіганню — 2,5 %. На виконання замо-
влення необхідно 3 дні. У 2014 році — 251 робочий день.

Використовуючи формули (1) і (2) знайдемо оптимальний
розмір замовлення та момент розміщення:

кг11950004281
5

0001407
025,0200

000351022
===

×
××

=S

кг6003
251

20050замовленнярозміщенняМомент =×=

Отже, для безперебійного виробництва підприємству необхід-
но розміщати замовлення на 1195 кг, коли залишок матеріалу
знижується до 600 кг. Графічно це наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Графік розміщення замовлення

Припустимо, що підприємство повинно мати резерв сиро-
вини в розмірі 40 кг. Тоді, момент розміщення замовлення збі-
льшиться на величину резерву, і становитиме 640 кг, що наве-
дено на рис. 3.

Час, дні

Запаси, кг
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750
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150
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600
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900

300

1050

Момент замовлення

Рис. 3. Графік розміщення замовлення
з урахуванням резервного запасу

Оскільки MRP-система являє собою комп’ютерну програму, її
спрощений алгоритм роботи наведено на рис. 4.
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Виробнича програма

База даних потреб в
матеріальних ресурсах
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Програмний комплекс

системи MRP I

Вихідні машино - та відеограми

Рис. 4. Блок-схема системи MRP I

Система MRP автоматично розраховує чисту потребу на осно-
ві розрахованої потреби та враховуючи залишок запасів:

Чиста
потреба = Потреба – Наявно

на складі – Страховий
резерв – В ре-

зерві (3)

Якщо чиста потреба більше нуля, то праграма автоматично
створює замовлення на матеріал.

Основними перевагами використання MRP-системи у вироб-
ництві такі: гарантована наявність необхідних матеріалів і ком-
плектуючих виробів у виробництві, зменшення тимчасових за-
тримок у їх доставці, а отже, забезпечення ритмічного випуску
продукції; наскрізне планування і диспетчеризація виробництва
за рахунок формування збалансованого за ресурсами плану; без-
перервний контроль витрат і собівартості продукції; упорядку-
вання виробництва через контроль статусу кожного матеріалу;
зменшення виробничого браку, що виникав через використання
матеріалів, які не відповідають стандартам якості [11, с. 174-175].

Незважаючи на наявність ряду переваг, MRP-системі прита-
манні й недоліки, а саме: значний обсяг необхідних обчислень і
попередньої обробки даних; стрімке зростання логістичних ви-
трат на обробку замовлень, за умов зменшення запасів або при
переході на роботи з невеликими за обсягом замовленнями, але з
високою частотою їх виконання; нечутливість до короткочасних
змін попиту [12, c. 44—45; c. 53—54].

Висновки та напрямки подальших досліджень. MRP — це
система, що слугує основою при розробці передових систем пла-
нування та управління запасами. Наступниками системи є MRP IІ
та ERP. Їх використання у практичній діяльності забезпечується
такими програмними продуктами, як «1С:Предприятие», My
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SAP Business Suite, Oracle E-Business Suite, Галактика, Business
Control, Terrasoft, MYOB, Quick Books та ін.

MRP-система має як переваги, так і суттєві недоліки. Застосуван-
ня даної системи на підприємствах харчової промисловості, завдяки
вбудованій у ній функції автоматичного створення проектів закупівлі
та внутрішнього виробництва необхідних виробничих запасів значно
підвищує ефективність виробництва в цілому, що є безперечною пе-
ревагою. Стосовно недоліків, то основним є нездатність точно при-
стосуватися до потреб та особливостей підприємства. Тому завдан-
ням розробників є удосконалення системи та створення програм
нового покоління. Подальші дослідження полягають у адаптації даної
системи на окремо взятому підприємстві, що можливе лише з вико-
ристанням певного інформаційного забезпечення.
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