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КОНЦЕПЦІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЯК ЗАСІБ ОБІГУ ЕКОНОМІЧНИХ 

РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ  ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ  

МЕТОДИК УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 
 

В даній статті обґрунтовується концепція рухомого складу як засіб економії 
матеріальних і товарних ресурсів через розкриття технологічних процесів по 
можливості їх оптимізації, визначення економічного ефекту складського гос-
подарства та застосування методик управління запасами. 

Ключові слова: рухомий склад, технологічні процеси, оптимізація, складське 
господарство, управління. 

 

В данной статье обосновывается концепция подвижного состава как средство 
экономии материальных и товарных ресурсов через раскрытия технологиче-
ских процессов по возможности их оптимизации, определения экономическо-
го эффекта складского хозяйства и применения методик управления запаса-
ми. 

Ключевые слова: подвижной состав, технологические процессы, оптимиза-
ция, складское хозяйство, управление.  
 

In these article conception of movement warehouse as means of economy materials 

and goods recourses over come of technological process in possible optimization 

them, determined economical effect of warehouse enterprises and application 

methodic of management inventories is validated. 

Keywords: movement warehouse, processes, optimization, warehouse, 

management.  

 

На кожному вітчизняному підприємстві є склад, де зберігаються запаси: си-

ровина, матеріали, напівфабрикати, готова продукція та інші. Але на експлуатацію 

складів вносяться значна кількість грошових коштів та енергетичних ресурсів, що 

включаються до витрат підприємства від його основної діяльності, внаслідок чого 

відбувається підвищення вартості виготовленої продукції. Також слід зазначити 

тривалий час постачання готової продукції споживачам, на що також вносяться 

певна частина матеріальних і грошових витрат. 

Для обґрунтування досліджень, що пов’язані із діяльністю на складах підпри-

ємств, слід віднести праці таких вчених: Т.В. Грицай, З.С. Каїра, Е.І. Жуковський, 

Ю.В. Мездриков, І.А. Гончаров, О.С. Бондаренко та ін. Але досі не розглянуті пи-
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тання щодо економії матеріальних і фінансових ресурсів у процесі зберігання си-

ровини та готової продукції, а також їх переміщення. 

В недостатній мірі проведені наукові дослідження витрат щодо переміщення 

матеріалів від постачальників до споживачів, а також способи і терміни їх викори-

стання, враховуючи зарубіжний досвід. 

Постановка завдання полягає у застосуванні концепції рухомого складу для 

своєчасного постачання споживачів готовою продукцією, а також для економії та 

раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів, тобто має зна-

чення зберігання і водночас переміщення запасів. 

На складах промислових підприємств і підприємств оптової торгівлі (базах) 

виконується великий комплекс робіт, пов'язаних з підготовкою до приймання та 

передавання матеріалів, розміщенням їх по місцях зберігання, організацією збері-

гання, підготовкою до виробничого споживання, доставкою їх споживачам. Окрім 

цих операцій на складах виконуються у великих об'ємах навантажувально-

розвантажувальні і транспортні роботи. 

Успішне виконання навантажувально-розвантажувальних, транспортних і вну-

трішньоскладських робіт може бути досягнуте завдяки організованому технологі-

чному процесу. При цьому вирішальна роль належить комплексній механізації і 

автоматизації усіх робіт, виконуваних на складі. Технологічний процес повинен ві-

дповідати передовим методам і прийомам складських робіт. Він передбачає і раці-

ональну систему обліку наявності матеріальних цінностей на складі, не допускаю-

чи перевищення або зниження їх проти встановлених величин запасу. 

Нині розроблені і введені в дію типові технологічні процеси на основні види 

продукції виробничо-технічного призначення: 1) типові технологічні процеси 

складів товарів, матеріалів і виробів; 2) типові технологічні процеси складів това-

рів, матеріалів і виробів згідно класифікації по видах; 3) розроблені і введені в дію 

загальнодержавні норми технологічного проектування складів тарно-штучної про-

дукції. 

Незважаючи на деяку відмінність в облаштуванні окремих складів промисло-

вих підприємств і підприємств оптової торгівлі (баз), характер оперативно-

виробничої роботи в них у більшості своїй однаковий і включає роботи, пов'язані: 

1) з вивантаженням, розсортовуванням і прийманням матеріалів і виробів що над-

ходять на склад; 2) з розміщенням і зберіганням матеріалів і виробів на складах;              

3) з відпуском матеріалів споживачам; 4) з доставкою матеріалів споживачам. 

Орієнтовна схема технологічного процесу складу приведена на рис. 1. Вказані 

на схемі окремі види складських робіт повинні виконуватися в певній послідовнос-

ті, з тим щоб уникнути зайвих нераціональних операцій. 

Для правильної організації робіт на великих складах рекомендується складати 

спеціальні технологічні карти. Окрім технологічної карти необхідно в усіх випад-

ках складати змінний (добовий) графік, який дає можливість за часом планувати 

усю роботу складу, пов'язану з прийомом матеріалів, їх зберіганням і відпуском. 
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Технологічний процес роботи складу повинен передбачати спеціалізацію місць 

вантаження і вивантаження матеріалів. Кожен склад, як правило, повинен мати з 

одного боку залізничний, а з іншого – автомобільний під'їзди. У тих випадках, коли 

який-небудь склад не має залізничного під'їзду, вантаження і вивантаження матері-

алів повинні здійснюватися в місцях, найменш віддалених від складу. Правильна 

організація робіт навантажувально-розвантажувальних механізмів, повніше їх ви-

користання істотно впливають на підвищення продуктивності складських праців-

ників і зниження собівартості складських робіт [3]. 
 

Рис. 1. Схема технологічного процесу роботи складу 

 

На нашу думку, роботу звичайного складу треба організувати згідно конце-

пції рухомого складу, тому що його ідея полягає не лише у зниженні витрат і 

термінів зберігання запасів в процесі матеріалообігу шляхом створення пересу-

вних установок для їх переміщення, але й має комплексне значення для здійс-

нення маркетингових, логістичних і аналітико-дослідницьких процесів (рис. 2). 
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Тобто, склад згідно концепції рухомого складу представляє не лише процес 

зберігання товарно-матеріальних цінностей у будівлі, але й у причепах автомо-

білів, спеціальних устаткуваннях виготовлених з ізоляційних та герметичних 

матеріалів, із залізних листів, пластмаси й полімерів, поролонів, на спеціальних 

стелажах, де підтримується відповідний температурний баланс, дотримуються 

вимоги з пожежної безпеки, забезпечується відповідний рівень вологи. 

Поряд із застосуванням на практиці запропонованим варіантом технологіч-

ного процесу роботи складу із застосуванням концепції рухомого складу слід 

також здійснювати розрахунки переміщення матеріалів від постачальника до 

споживача згідно його замовлення. 

Економічна ефективність складського господарства – це співвідношення 

корисного результату (ефекту) до витрат на його утримання. Оцінюється вона 

за допомогою загальної (абсолютної) і порівняльної ефективності [4]. Загальна 

ефективність відбиває співвідношення витрат і ефекту (доходу або прибутку) 

на 1 грн вкладень, що складається при реалізації вибраного до впровадження 

варіанту складської системи. 

Рис. 2. Схема технологічного процесу роботи складу із застосуванням  

концепції рухомого складу 
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ефекту від інтенсифікації діючих складів. Основним показником порівня-

льної економічної ефективності є мінімум приведених витрат, визначува-

них для кожного варіанту системи як сума експлуатаційних витрат і капі-

тальних вкладень, приведених до однакової розмірності. 

Для оцінки економічної ефективності, окрім вартісних показників, ви-

користовуються також натуральні кількісні і якісні показники (приріст мі-

сткості складу, прискорення оборотності запасів, підвищення рівня меха-

нізації і автоматизації складських операцій, скорочення часу обслугову-

вання споживачів, поліпшення якості обслуговування та ін.). 

Важливим показником оцінки роботи діючих складів промислових пі-

дприємств і підприємств оптової торгівлі є безперебійність постачання 

товарів та матеріалів для споживачів. Склад (база) зобов'язаний відповід-

но до затвердженого плану постачання споживачів забезпечувати їх у 

встановлені терміни усіма необхідними матеріалами і виробами. Якість 

роботи складу або бази, таким чином, характеризується своєчасністю, 

безперебійністю і комплектністю постачання матеріалами і виробами 

споживачів з найменшою витратою матеріальних і грошових засобів. Не-

обхідно також розширювати послуги з централізованої доставки матеріа-

лів по замовленнях споживачів. 

Первинна мета запасів – розділення різних фаз основної діяльності. 

Запас сировини відділяє виробника від своїх постачальників, запас неза-

вершеного виробництва – різні стадії виробництва, запас готової продук-

ції – виробника від споживачів цієї продукції.  

У системі запасів існують невизначеності при постачаннях матеріалів, 

відвантаженнях готової продукції, а також в циклі виробництва. На складі 

підтримується певний рівень запасів, щоб захиститися від подібних неви-

значеностей. Якби купівельний попит був відомий, було б можливо (хоча 

і не обов'язково економічно) робити продукцію із швидкістю споживання. 

В цьому випадку не була б потрібна наявність складу готової продукції. 

Проте будь-яка зміна попиту негайно відбилася б на системі виробництва 

[5, С. 54]. 

У зарубіжних країнах підприємства взагалі не застосовують склади, а 

процес виробництва продукції починається із глибоких маркетингових 

досліджень та збору замовлень на неї. Проте в найбільшій мірі застосову-

ються методики, що відображають системи управління запасами на базі 

логістичних процесів. 

Система «Just-In-Time» (JIT) зорієнтована на сумісну оптимізацію яко-

сті, витрат виробництва, пунктуальність і ретельність виконання робіт.  

Система «JIT» веде до ефективних дій із доставки лише необхідних това-

рів або послуг у «визначеній» кількості, «встановленому» часі й місці. 

Кожна стадія виробництва в системі «JIT» закінчується виготовленням 

потрібної деталі саме в той момент, коли вона потрібна для наступної 
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операції. Усі невикористані запаси є непродуктивними витратами і стано-

влять витрати виробника. Складування запасів – це додаткові витрати і 

нераціональне використання засобів виробництва [6]. 

Система своєчасного виробництва є найбільш узгодженою з попитом. 

Покладений у її основу принцип полягає в необхідності виготовляти  про-

дукцію лише тоді, коли в ній є потреба, і лише в тій кількості, яка необ-

хідна покупцям. Виробничий процес не починається до того часу, поки з 

місця наступної операції не надійде сигнал про необхідність подальшого 

виробництва. Деталі, сировина і матеріали постачаються лише на момент 

їх використання у виробничому процесі (рис. 3). 

 

 

                                 

                   величина                                  прийняті до 

                   замовлення                                виконання 

                                                                         замовлення 
          

          потік виконаних замовлень 
Рис. 3. Логістична модель збуту без втрат [7] 

 

Розглядаючи особливості системи «Just-In-Time» стосовно аналітично-

го інструментарію, необхідно відмітити, що ця система, з однієї сторони, 

дозволяє підприємству знизити собівартість готової продукції за рахунок 

зниження витрат за змістом запасів, з іншої – примушує покупця готової 

продукції чекати певний час, поки буде виконано його замовлення. 

Необхідно розглянути додаткові вигоди і витрати при застосуванні си-

стеми управління «Just-In-Time». Доцільно відмітити, що сукупні витрати 

підприємства при впровадженні і використанні системи «Just-In-Time» та-

кож необхідно розділити на одномоментні і постійні. Під одномоментни-

ми витратами підприємства при впровадженні і використанні системи 

«Just-In-Time» слід приймати витрати по реформуванню системи управ-

ління запасами, вживаною на підприємстві для досягнення характеристик 

цієї системи управління, порівнянних з критеріями системи «Just-In-

Time». 

Таким чином, методика дозволяє зіставити витрати і вигоди від засто-

сування оновлених систем управління запасами на підприємстві,а також 

зробити висновок про економічну доцільність застосування таких схем 

[8]. 

Система корпоративного управління виробництвом і постачанням 

«Канбан» (Kanban), що упроваджена в корпорації «Тоуоtа Моtоrs», дозво-

лила скоротити виробничі запаси на 50%, а товарні – на 8% [9]. У цій сис-

темі конкретний зразок продукції виготовляється тоді, коли на неї є пев-

ний замовник (споживач). Ця система базується на наступних принципах: 

Джерело 

 замовлень 

(споживчий 

попит) 

Портфель  

замовлень  

(накопичувач) 

Служба 

збуту 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 85 

– посилений контроль якості; 

– постачання продукції замовникові точно в час;  

– налагодження засобів виробництва, що виключають дефекти; 

– скорочення числа постачальників і комплектувальників; 

– максимальне наближення суміжників до принципів діяльності фірми. 

Ця система дозволяє істотно знизити виробничі запаси, прискорює обі-

говість оборотних засобів, покращує якість продукції, що випускається. У 

даному випадку центральна система управління не втручається в обмін 

матеріальними потоками між різними стадіями виробництва, не встанов-

лює для них поточних виробничих завдань. Виробнича програма окремої 

технологічної ланки визначається розміром замовлення наступної ланки. 

Центральна система управління ставить задачу лише перед кінцевою лан-

кою виробничого технологічного ланцюга. Підвищення ефективності дія-

льності підприємств означає скорочення непродуктивних витрат, що 

впливає на надходження і зберігання запасів – сировини, напівфабрикатів, 

готової продукції, пакувальних матеріалів та ін. Тому виникає необхід-

ність мінімізувати тривалість перебування сировини й матеріалів у проце-

сі виробництва і на складах. При цьому доцільно розглядати логістичну 

систему «Канбан», що являє собою застосування сировини й матеріалів у 

процесі виробництва залежно від отриманих замовлень від покупців. 

В управлінні запасами широко використовується логістичний термін 

«рівень сервісу», що представляє в даному випадку відсоток задоволеного 

споживчого попиту з запасів. Рівень сервісу 100%, таким чином, предста-

вляє задоволення споживчого попиту цілком із запасів. Відсоток недоста-

чі запасів дорівнює 100 мінус рівень сервісу. Є декілька способів для ви-

раження рівня сервісу при управлінні запасами: 

1. Рівень сервісу – це ймовірність того, що всі замовлення будуть задо-

волені впродовж часу поповнення запасів в одному циклі повторного за-

мовлення. 

2. Рівень сервісу – це процентне вираження попиту, задоволеного з за-

пасів впродовж даного періоду часу (наприклад, впродовж року). 

3. Рівень сервісу – це процентне вираження часу, коли в системі є ная-

вний запас [10]. 

Застосування системи АВС у зарубіжній практиці управління запасами 

означає, що запаси ділять на три класи; А, В і С. Клас А звичайно містить 

біля 20 % товарів і 80 % – у грошовому обігу. Отже, він представляє най- 

істотнішу меншість, інша крайність – клас С, утримує 50% товарів і тіль-

ки 5% – у грошовому обігу. Ці товари роблять вельми невеличкий внесок 

у грошовому виразі запасів. Посередині знаходиться клас В, із 30% това-

рів і 15% грошового обігу. Така класифікація запасів часто називається 

аналізом ABC, або правилом 80/20. 

Концепція управління запасами ABC ґрунтується на істотності меншо-
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сті і незначності більшості. Застосовуючи цю концепцію, варто уважно 

контролювати важливі товари класу А, приділяючи менше зусиль і видат-

ків контролю товарів класу В і С. Сутність її полягає в тому, що вона пе-

редбачає упорядкування запасів за ступенем їх значимості для підприємс-

тва. Поділ запасів здійснюється за трьома групами (таблиця). 

Найбільшого розповсюдження набула модель економічно обґрунтова-

ного розміру замовлення (Economic Ordering Quantity model, EOQ model). 

В основі цієї моделі лежить визначення оптимальної величини замовлен-

ня, яка характеризується найменшими витратами на обслуговування запа-

сів (витратами на збереження та витратами на оформлений замовлення). 

Дана модель передбачає застосування двох способів визначення оптима-

льної величини замовлення графічного та аналітичного. 

 

Таблиця 

Групи запасів відповідно до системи АВС 

Група Вид  

запасів 

Характеристика 

 

А Найбільш 

цінні 

запаси 

- включає найбільш дорогоцінні запаси з тривалим циклом 

замовлення та нестача яких призведе до тяжких фінансових 

наслідків для підприємства; 

- вимагає систематичного обліку та контролю (щотижня); 

- вимагає застосування різних моделей оптимізації запасів; 

- передбачає обов'язково наявність страхового запасу. 

 

В Менш  

важливі 

запаси 

- включає запаси, які мають меншу значимість для забезпе-

чення безперервного процесу виробництва; 

- контролюється та аналізується шляхом щомісячної інвента-

ризації; 

- вимагає застосування різних моделей оптимізації запасів; 

- передбачає формування страхового запасу. 

 

С Малоцінні 

запаси 

- включає запаси з низькою вартістю та які не відіграють зна-

чної ролі в формуванні фінансових результатів; 

- періодично контролюються (щокварталу); 

- закуповуються а великій кількості; 

- завжди є в наявності. 

 

 

Модель економічно обґрунтованого розміру замовлення може застосо-

вуватися як для виробничих, так і збутових запасів. Деякі економісти [11, 

12] обґрунтовуючи процес управління збутовими запасами, називають її 

моделлю економічного розміру партії виготовленої продукції. На їх дум-

ку, проблеми, пов'язані з визначенням оптимального розміру замовлення, 

аналогічні проблемам визначення оптимального розміру партії виготов-

леної продукції, а витрати на оформлення замовлень відповідають вартості 
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організації процесу виробництва партії продукції. Тобто використовувати 

дану модель можуть суб'єкти господарювання, які мають незмінний попит 

на продукцію, постійно формують запаси, купують сировину та матеріали 

однаковими партіями в одного і того ж постачальника. 

Однак в ході діяльності підприємств, досить часто виникають ситуації, 

коли змінюються обсяги продажу продукції, час виробництва, термін дос-

тавки сировини та матеріалів. Враховуючи такі фактори, вченими запро-

поновано розширений варіант EOQ-моделі. Концепція розширеного варі-

анту EOQ-моделі полягає в тому, що вона передбачає формування підпри-

ємством мінімально допустимого обсягу запасів на складі підприємства – 

«безпечного обсягу запасів» (буферних, резервних, страхових). В резуль-

таті, підприємства повинні поповнювати свої запаси щоразу, коли їх обсяг 

понизиться не до нуля, як при звичайній ЕОQ-моделі, а до критичного їх 

обсягу. Такий варіант EOQ-моделі дозволяє мінімізувати ризик підприєм-

ства зупинитися без запасів у випадку несвоєчасної поставки сировини та 

матеріалів чи збоїв у процесі виробництва. Складним завданням цієї мо-

делі є визначення оптимального розміру резервних запасів, оскільки вони 

тісно пов'язані з витратами на збереження. Для цього необхідно врахову-

вати фактори, від яких залежить обсяг резервних запасів. А саме: 1) роз-

мір витрат на збереження додаткових запасів; 2) організацію процесу ви-

робництва; 3) коливання обсягу попиту на продукцію; 4) рівень невизна-

ченості в термінах виконання замовлень та ін. 

Тому впровадження концепції рухомого складу на вітчизняних підпри-

ємствах являтиме собою не лише складське приміщення у звичайному ви-

гляді, але й матиме комплексне значення, що складатиметься з маркетин-

гового відділу, відділу постачання і забезпечення матеріалами, відділу ав-

томобільного транспорту і перевезення вантажів тощо, що в подальшому 

спонукатиме вітчизняні підприємства до підвищення ефективності і ре-

зультативності використання матеріальних цінностей і економії витрат, 

пов’язаних із зберіганням і просуванням товарно-матеріальних цінностей. 

Отже, впровадження концепції рухомого складу, на нашу думку, 

спрямоване на реформування складського господарства підприємств 

України, що призведе до підвищення ефективності обігу, зберігання і пос-

тачання запасів та мінімізації використання матеріальних і фінансових ре-

сурсів, що також є процесом досягнення економічного ефекту виробничих 

процесів. 
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