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за цільову функцію виступає прибуток підприємства, який очікується отримати від реалізації даного
продукту і який, відповідно, необхідно максимізувати, а за керований параметр – величина
замовлення, яке підприємства має подавати виробнику, узгоджуючись із терміном придатності хліба
до реалізації, щоденно. Інші параметри моделі – величина втраченої вигоди від дефіциту продукту і
збитків від утворення нереалізованих надлишків останнього на одиницю розглядаються як незмінні.
Разом із тим, представлена математична модель виходить із конкурентного характеру відносин
між підприємством постачальника хліба (як можна очікувати, який є і виробником останнього) і
підприємством, яке реалізує цей хліб. Відповідно, при різних значеннях параметрів вищезгадуваної
моделі – визначених із позиції виробника або із позиції торгівця – максимальний прибуток виробника
і торгівця буде забезпечувати, в загальному випадку, відмінна величина замовлення. При цьому
ігнорується також і той факт, що інші параметри моделі, які формують прибуток, втрачену вигоду
або збитки розглядуваних учасників ланцюга постачань, який приводить хліб, як продукт, який
швидко псується, на відповідний ринок, також можуть розглядатися як керовані, встановлені
положеннями відповідних угод.
В реальних умовах ведення бізнесу може мати місце ситуація незбалансованості влади між
учасниками ланцюга постачань, наприклад, зумовлена типом ринку – ринок покупців чи ринок
продавців [3, с. 31-41]. Тобто, в контексті даного дослідження, за джерело влади може виступати як
виробник продукту, так і той, хто цей продукт реалізує. При цьому «ступінь» влади одних
підприємств торгівлі, наприклад, мережевих супермаркетів, може бути суттєво вищою ніж інших –
наприклад, маленьких магазинів «крокової» доступності. За даних умов, параметри моделі [2, с. 145147], які можуть бути предметом до обговорення учасників ланцюга постачань, будуть прийматися,
в першу чергу, в інтересах джерел влади, які, як можна очікувати, прагнутимуть до максимізації
власного прибутку. Відповідно, до максимізації буде прагнути й інша сторона, проте вже за умов
прийняття обговорюваних за угодами параметрів на рівні, який відповідає інтересам джерела влади.
Очевидно, що оптимальна величина замовлення (поставки) з позиції кожного учасника, в загальному
випадку, буде різнитися.
Водночас, виходячи з припущення збалансованість влади, або тимчасовий характер дії ситуації
незбалансованості ланку «виробництво – торгівля» ланцюга постачань, який приводить продукт на
ринок, можна розглядати як систему і будувати відповідну модель, виходячі з загальносистемних
уявлень про її параметри. В подальшому, виходячи з вимог доходності галузевих ринків, на яких
працюють виробник і реалізатор, а також можливості прийняття додаткового ризику (або зменшення
«звичайного»), отриманий в системі прибуток може бути раціонально перерозподілено учасниками
відповідної ланки згадуваного ланцюга постачань між собою. Параметри моделі [2, с.145–147], в
свою чергу, визначаються учасниками ланцюга постачань прийняттям рішень відносно продукту
щодо обрання: конфігурації; технології виробництва; логістичного забезпечення (пакування,
зберігання, транспортування); умов контрактів на закупівлю сировини, збут, логістичне
обслуговування, повернення (розпродаж зі знижкою); умов перероблення (утилізації) тощо.
Відносини між виробниками і тими, хто реалізує продукт, можуть вибудовуватись як
відповідно до принципів звичайних ринкових угод (за образним виразом Д. Бауерсокса – «стінка на
стінку»), так і партнерських. Останні, в свою чергу, передбачають різний ступінь інтеграції, який,
зокрема, знайшов відображення в моделі встановлення партнерства [4, с. 165–182].
Метою даної статті є розроблення методичних рекомендацій до вдосконалення процесів
управління постачаннями ШПХ в системах ланцюгів постачань із урахуванням забезпечуваного, в
умовах оптимізації величини поставки ШПХ за критерієм максимізації прибутку даних систем, рівня
задоволення попиту кінцевих споживачів на ШПХ.
Основна частина. В загальному випадку, маючи відмінні значення параметрів цільової
функції для прибутку з позиції підприємства роздрібної торгівлі і з позиції підприємства виробника,
величина поставки ШПХ оптимальна, за критерієм прибутку, для виробничого підприємства
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підприємства роздрібної торгівлі
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можна розглядати, як зазначається в роботі [5], виходячи з двох варіантів підходу до

формування систем – класичного індуктивного і системного. Як відомо, формування системи при
застосуванні класичного підходу відбувається через поєднання компонентів системи, які
розробляються окремо. Впровадження класичного індуктивного підходу до розроблення системи
40

-

    «             »

«виробництво – торгівля» передбачає, що окремо розглядувані підсистеми «виробництво» і
«торгівля» узгоджують такі параметри як: ціна закупівлі підприємством торгівлі у підприємства
виробника, ціна повернення нереалізованого залишку останньому і, беручи до уваги, фактори, які
впливають на дані параметри, узгоджують позиції щодо оптимальної величини партії закупівлі
(постачання). Разом із тим, на відміну від класичного, системний підхід передбачає послідовний
перехід від загального до часткового, коли в основу покладається глобальна ціль, на досягнення якої
спрямовується діяльність системи.
Умови реалізації системного підходу, щодо ланцюгів постачань, відповідно до роботи [5],
можна представити у вигляді:

p (x)
s

gs
f
³
P
xf (x)dx  Us ³ ( x  g s ) f ( x ) dx Cs
s 0
gs

gs
³ ( gs  x ) f (x) dx o max; (1)
0

де PS – прибуток, який забезпечує кожна одиниця реалізованого ШПХ для системи
«виробництво-торгівля», який розглядається як різниця між ціною продажу кінцевому споживачу і
витратами на виробництво та реалізацію одиниці ШПХ в системі «виробництво-торгівля»:

U s – збиток (втрачена вигода), який виникає в системі «виробництво –торгівля» за умов
дефіциту на кожну одиницю ШПХ, якої не вистачило;

Cs

'
''
'''
Cs  Cs  Cs  Vs

– витрати в системі «виробництво – торгівля», пов’язані з
утворенням нереалізованого ШПХ в системі «виробництво –торгівля», які розглядаються як витрати
на виробництво, реалізацію, можливо зі знижкою, і/або перероблення (утилізацію) одиниці
нереалізованого ШПХ;

'

Cs

– витрати в системі «виробництво–торгівля» на виробництво одиниці ШПХ, який виявився
нереалізованим;

'

Cs

– витрати в системі «виробництво–торгівля» на реалізацію одиниці ШПХ, який виявився
нереалізованим;

''

Cs

– витрати в системі «виробництво–торгівля» на перероблення (утилізацію тощо) одиниці
ШПХ, який виявився нереалізованим;

Vs

– ціна, яку можна отримати за нереалізовану одиницю ШПХ (зі знижкою «відносно
звичайної ціни», у переробленому вигляді тощо).
X – випадкова величина попиту на ШПХ у встановленому періоді часу між черговими
поставками;
f(x) – щільність розподілу випадкової величини попиту на ШПХ у встановленому періоді часу
між черговими поставками.
Відповідні логістичні витрати в системі можуть розглядатися, залежно від постановки задачі, як
в складі витрат виробництва, реалізації або перероблення, так і окремо, що, відповідно, потребує
корегування виразу (1).
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можливості повного задоволення попиту при введенні реагування на дефіцит через можливість
здійснення додаткової поставки.
Висновки і подальші напрями досліджень. Вдосконалено, на основі застосування
ймовірнісно-статистичної моделі управління постачаннями продуктів, які мають обмежено малий
термін придатності до реалізації, методичні підходи до формування раціональної величини
замовлення на поставку ШПХ із урахуванням встановлюваного цільового рівня коефіцієнта
задоволення попиту на останні. Дані підходи передбачаються до реалізації, виходячи з припущення
про збалансованість влади між учасниками ланцюгів постачань, які приводять ШПХ на ринок, а
також впровадження в даних ланцюгах функцій і принципів концепції управління ланцюгами
постачань, що передбачає реалізацію системного підходу.
Подальші дослідження мають йти за напрямом вдосконалення формування механізму
раціонального розподілу системного прибутку з урахуванням приймаємого ризику між учасниками
відповідних ланцюгів постачань. Крім того, вдосконалення потребує і механізм забезпечення реалізації
пропонованих в роботі до вирішення проблеми узгодженості між значеннями коефіцієнта задоволення
попиту на ШПХ ̶ тими, який встановлені на цільовому рівні, і тим, який може бути отримано за
умовами оптимізації величини замовлення за критерієм прибутку, відповідно до представленої в роботі
моделі. З точки зору подальшого розвитку теорії і практики логістичного менеджменту останнє
стосується, в першу чергу, умов забезпечення оперативного реагування на виникнення дефіциту ШПХ
у підприємств торгівлі і прямої поставки ШП від виробника до кінцевого споживача.
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У статті розглянуто умови реалізації системного підходу до формування раціональної
величини замовлення на постачання продуктів харчування, які мають обмежено малий термін
придатності до реалізації, в системах ланцюгів постачань за критерієм прибутку із урахуванням рівня
задоволення попиту кінцевих споживачів.
Об’єкт дослідження – процеси постачань швидкопсувних продуктів харчування.
Метою роботи є розроблення методичних рекомендацій до вдосконалення процесів
управління постачаннями швидкопсувних продуктів харчування в системах ланцюгів постачань із
урахуванням забезпечуваного, в умовах оптимізації величини поставки таких продуктів за критерієм
максимізації прибутку даних систем ланцюгів постачань, рівня задоволення попиту кінцевих
споживачів на швидкопсувні харчові продукти харчування.
Методи дослідження − системний підхід, концепція управління ланцюгами постачань, методи
теорії управління запасами, ймовірностей та математичної статистики, транспортних процесів і
систем, а також метод оптимізації.
Результати статті можуть бути використані підприємствами виробників і торгівлі при
формуванні конфігурації ланцюгів постачань для швидкопсувних продуктів харчування, а також
визначення раціональної величини замовлення на поставку останніх.
Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження − формування механізму
раціонального розподілу системного прибутку з урахуванням приймаємого ризику між учасниками
ланцюгів постачань швидкопсувних продуктів харчування, в яких впроваджується відповідна
концепція управління, а також механізму забезпечення оперативного реагування на виникнення
дефіциту в підприємствах торгівлі і прямої поставки від виробника до кінцевого споживача.
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and Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2019. – Issue 2 (44).
The article discribes conditions of the implementation of the system approach to the formation of a
rational size of the order for the supply of food products, which have a limited short shelf life, in supply
chain systems according to the profit criterion, taking into account the level of satisfaction of the demand of
end users.
Object of study − processes of the supply of perishable products.
The purpose of the work is to develop methodological recommendations for improving the processes
of supply management in the supply chain system in the light of the provided, in terms of optimizing the
value of the supply of perishable products (food) on the criterion of maximizing the profit of these systems,
the level of satisfaction of demand of end users on the perishable products (food).
Methods of study ̶ systematic approach, concept of supply chain management, inventory
management methods, probability theory and mathematical statistics, theory of transport processes and
systems, optimization method.
The results of the article can be used both by manufacturers and retailers in the formation and
defined configuration of supply chains for perishable food of a rational size order for the supply of the latter.
Foreseeable assumptions about the development of the research object are the formation of a
mechanism for rational distribution of systemic profit and risk among supply chain participants, in which an
appropriate concept of supply chain management is introduced, as they result in perishable foodstuffs on the
market.
KEY WORDS: «PERISHABLE PRODUCTS (FOOD)», «CONCEPTION OF SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT», «RATIONAL VALUE OF THE ORDER», «PROBABILITY STATISTICAL MODEL
OF SUPPLY CHAIN».
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В статье рассмотрены условия реализации системного подхода к формированию
рациональной величины заказа на поставку продуктов питания, которые имеют ограниченно малый
срок годности к реализации в системах цепей поставок по критерию прибыли с учетом уровня
удовлетворения спроса конечных потребителей.
Объект исследования – процессы поставок скоропортящихся продуктов питания.
Целью работы является разработка методических рекомендаций к совершенствованию
процессов управления поставками скоропортящихся продуктов питания в системах цепей поставок с
учетом обеспечиваемого, в условиях оптимизации величины поставки таких продуктов по критерию
максимизации прибыли данных систем цепей поставок, уровня удовлетворения спроса конечных
потребителей на скоропортящиеся продукты питания.
Методы исследования – системный подход, концепция управления цепями поставок, методы
теории управления запасами, вероятностей и математической статистики, транспортных процессов и
систем, а также метод оптимизации.
Результаты статьи могут быть использованы предприятиями производителями и торговли при
формировании конфигурации цепей поставок для скоропортящихся продуктов питания, а также при
определении рациональной величины заказа на их поставку.
Прогнозные предположения по развитию объекта исследования – формирование механизма
рационального распределения системной прибыли с учетом принимаемого риска между участниками
цепей поставок скоропортящихся продуктов питания, в которых внедряется соответствующая
концепция управления, а также механизма обеспечения оперативного реагирования на
возникновение дефицита на предприятиях торговли и прямой поставки от производителя к
конечному потребителю.
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