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СХЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
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ІСНУЮЧА ОРГАНІЗОВАНА СИСТЕМА ПОСТАЧАНЬ 
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Розподільчий центр 

алкогольних напоїв ЗАТ 

«Оболонь» в м. Харкові 

 

Роздрібне 

підприємство 8. Використання власних 

транспортних засобів 

 
1 2 3 

11 

10 9 

12 

8. Використання власних 

транспортних засобів 

Виробник безалкогольних 

напоїв ПП «Велла» 

 6 7 4 5 

           1. Отримання  вантажу та супроводжувальних документів, здійснення операцій по розвантаженню, маркуванню та 

реєстрація отриманих товарів, оформлення внутрішніх документів стосовно отриманого вантажу. 2. Складування, облік 

та контроль запасів, забезпечення належних умов зберігання, відпуск товарів за принципом «First in – first out». 3. 

Оформлення та обробка отриманих замовлень, формування партій згідно заказів, закріплення за транспортними 

засобами, оформлення відповідної супроводжувальної документації, здійснення операцій по навантаженню транспортних 

засобів, складання маршрутів, облік та контроль запасів. 4. Отримання  вантажу та супроводжувальних документів, 

здійснення операцій по розвантаженню, маркуванню; реєстрація отриманої сировини, оформлення внутрішніх 

документів на отриманий вантаж. 5. Складування, облік та контроль запасів, забезпечення належних умов зберігання, 

відпуск товарів у виробництво за принципом «First in – first out».  6. Здійснення основних виробничих процесів по 

переробці сировини та виготовленні готової продукції. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ, ЩО РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ 
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Розподільчий центр 

алкогольних напоїв ЗАТ 

«Оболонь» в м. Харкові 

 

Роздрібне 

підприємство 8. Використання власних 

транспортних засобів 

 
1 2 3 

11 

10 9 

12 

8. Використання власних 

транспортних засобів 

Виробник безалкогольних 

напоїв ПП «Велла» 

 6 7 4 5 

           7. Оформлення та обробка отриманих замовлень, формування партій згідно заказів, закріплення за транспортними 

засобами, оформлення відповідної супроводжувальної документації, здійснення операцій по навантаженню транспортних 

засобів, складання маршрутів, облік та контроль запасів. 8. Здійснення перевезення продукції в обсязі згідно замовлень. 

9. Отримання  вантажу на складі на постах прийомки та супроводжувальних документів, здійснення операцій по 

розвантаженню, маркуванню та реєстрація отриманих товарів, оформлення внутрішніх документів стосовно отриманого 

вантажу. 10. Складування, облік та контроль запасів на складі, забезпечення належних умов зберігання, відпуск товарів за 

принципом «First in – first out», розміщення товарів за принципом Парето. 11. Роздрібний збут товарів, відпуск товарів 

через каси торговельної зали, облік реалізованої продукції та контроль за допомогою єдиної інформаційної системи 

підприємства, забезпечення отримання інформації для формування наступних замовлень. 12. Отримання та оформлення 

невеликих за розмірами замовлень, формування партій та супроводжувальної документації, навантаження транспортного 

засобу, складання вартості замовлення, формування маршруту, облік та контроль запасів на складі. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ, ЩО РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ 
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Учасник 
NPV за існуючих умов організації 

системи, грн. 
Виробник Х 
Транспортний учасник на ділянці «Виробник – Роздрібна мережа» 556924,32 
Розподільчий центр 10468392,36 
Транспортний учасник на ділянці «Розподільчий центр – Роздрібна мережа» 1051385,59 
Загальна сума NPV системи (без урахування відповідного показника 

роздрібного учасника, що розглядається) 
12076702,28 

Роздрібний учасник 28696355,47 

ПОКАЗНИКИ NPV КОЖНОГО ІЗ УЧАСНИКІВ СИСТЕМИ ЗА 5 РОКІВ ЗА ІСНУЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
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ЦІЛЬОВА ФУНКЦІЯ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖУВАНОЇ СИСТЕМИ: 
Чиста приведена вартість: 

                                                              - відповідно чиста приведена 

вартість проекту транспортного учасника на ділянці «виробник – 

роздрібна мережа», розподільчого центру, транспортного 

учасника на ділянці «розподільчий центр – роздрібна мережа» та 
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Існуюча схема організації руху 

матеріальних потоків 

Пропонована схема організації руху 

матеріальних потоків 

ПОРІВНЯННЯ ІСНУЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ ІЗ 

ПРОПОНОВАНОЮ  
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Qмрц=849 т 

Роздрібна мережа 

Nз=283 од. 

Виробник 

Qмв=431,8 т 
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Показник 

Значення 

Різниця Існуюча 

організація 

З урахуванням 

пропонованих змін 

Середній обсяг однієї поставки, т 1,5 2,1 0,6 

Кількість оборотів, од. 189 304 115 

Кількість пунктів заїзду на маршруті, од. 3 2 -1 

Середній час обороту транспортного засобу, год. 3,72 3,37 -0,35 

Середня довжина маршруту, км 35,2 32,2 -3 

Час навантаження 1 транспортного засобу на складі  

розподільчого центру, год. 
0,94 0,91 -0,03 

Кількість навантажувачів в розподільчому центрі на  

ділянці обслуговування роздрібної мережі, од. 
2 2 - 

Максимальний добовий обсяг матеріалопотоку на ділянці  

«Розподільчий центр – Роздрібна мережа», т 
424,5 638,4 213,9 

Потрібна кількість постів навантаження на складі  

розподільчого центру на ділянці обслуговування роздрібної мережі, од. 
1 1 - 

Кількість навантажувачів в розподільчому центрі на ділянці  

обслуговування роздрібної мережі, що одночасно  

обслуговують 1 пост навантаження, од. 

2 2 - 

Час простою під розвантаженням транспортним засобом при 

обслуговуванні роздрібної мережі, год. 
1,35 1,26 -0,09 

ВИЗНАЧЕННЯ РІЗНИЦІ В РОБОТІ РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ І ТРАНСПОРТНОГО 

УЧАСНИКА НА ДІЛЯНЦІ «РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЦЕНТР – РОЗДРІБНА МЕРЕЖА»  
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Показник 

Значення 

Різниця Існуюча 

організація 

З урахуванням 

пропонованих змін 

Кількість транспортних засобів, од. 10 11 1 

Максимальна кількість оборотів за добу транспортним засобом, од. 4 4 - 

Кількість водіїв навантажувачів в розподільчому центрі, од. 8 10 2 

Кількість інженерно-технічних працівників розподільчого центру, од. 18 27 9 

Кількість водіїв транспортних засобів, од. 6 9 3 

Кількість інженерно-технічних працівників транспортного учасника, од. 6 6 - 

Середня кількість учасників роздрібної мережі, що обслуговуються  

за одну добу, од. 
19 21 2 

Потрібна кількість навантажувачів в розподільчому центрі на ділянці 

обслуговування виробника, од. 
2 3 1 

Потрібна кількість постів навантаження для складу розподільчого центру 

на ділянці обслуговування виробника, од. 
1 1 - 

Кількість навантажувачів в розподільчому центрі на ділянці обслуговування 

виробника, що одночасно обслуговують 1 пост навантаження, од. 
2 3 1 

ВИЗНАЧЕННЯ РІЗНИЦІ В РОБОТІ РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ І ТРАНСПОРТНОГО 

УЧАСНИКА НА ДІЛЯНЦІ «РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЦЕНТР – РОЗДРІБНА МЕРЕЖА»   

          Згідно отриманих результатів пропоновані зміни передбачають введення до складу 

розподільчого центру 1 навантажувача на ділянку обслуговування виробників та 118 додаткових 

місць зберігання в стелажах; 1 додаткового автомобіля до складу транспортного учасника на ділянці 

«Розподільчий центр – Роздрібна мережа». В розвиток системи  залучаються кредитні кошти.  
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Найменування показника 

З урахуванням 

пропонованих 

змін  

Існуюча 

організація 

Місячний обсяг реалізації, т 431,8 431,8 

Час навантаження одного транспортного засобу на складі виробника, год. 0,71 0,93 

Час простою під розвантаженням на складі розподільчого центру на ділянці 

«Виробник - Розподільчий центр», год. 
0,71 1,53 

Облікова кількість транспортних засобів, од. 2 (0,36) 4 

Максимально можлива кількість оборотів за місяць транспортного засобу, од. 286 90 

Тривалість оборотного рейсу на ділянці «Виробник - Розподільчий центр», дн., год. 0,10 4,73 

Загальний час відпочинку водія, год. 0 - 

Загальна кількість водіїв на ділянці, од. 3 5 

Чисельність інженерно-технічного персоналу, од. 2 3 

ВИЗНАЧЕННЯ РІЗНИЦІ В РОБОТІ ТРАНСПОРТНОГО УЧАСНИКА, 

 ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ВИРОБНИКА 

           Пропоновані зміни для цього учасника логістичної системи сприяють скороченню 

показників, які характеризують його потужність, зокрема зменшення середньої довжини маршруту 

до 10 км та поставка одному замовнику дозволяють скоротити кількість існуючих транспортних 

засобів до 2-х одиниць, що в свою чергу вплине на завантаженість ділянки, витрат на 

обслуговування транспортних засобів, включаючи основних працівників, та суму амортизаційних 

відрахувань за рахунок зменшення балансової вартості транспортних засобів.  
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№ Найменування показника Значення 

Для розподільчого центру, грн.: 

1 Величина капіталовкладень у стелажі 472000,00 

2 Величина капіталовкладень у піддони 8425,20 

3 Величина капіталовкладень у навантажувачі на складі розподільчого центру 87560,00 

4 Величина капіталовкладень у пости навантажувальних робіт 0,00 

Загальна сума капіталовкладень учасника, грн.: 567985,20 

Для транспортного учасника на ділянці «Розподільчий центр – Роздрібна мережа», грн.: 

5 Витрати, повязані із оформленням і постановкою на облік транспортних засобів 6279,17 

6 Величина капіталовкладень у транспортні засоби 80000,00 

Загальна сума капіталовкладень учасника, грн.: 86279,17 

НЕОБХІДНІ ВЕЛИЧИНИ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

Місячна потреба в кількості місць зберігання в стелажах для розподільчого центру, од. 

Місячний обсяг основної продукції розподільчого центру, 849 т. 233 
351 

Місячний обсяг продукції виробника, що залучається, 431,8 т.  118 

Потрібна площа складу розподільчого центру, м.кв. 

Місячний обсяг основної продукції розподільчого центру, 849 т. 203 
306 

Місячний обсяг продукції виробника, що залучається, 431,8 т. 103 

РОЗРАХОВАНІ ПОКАЗНИКИ МІСЯЧНОЇ ПОТРЕБИ В КІЛЬКОСТІ МІСЦЬ ЗБЕРІГАННЯ 

В СТЕЛАЖАХ ТА ПОТРІБНОЇ ПЛОЩІ СКЛАДУ РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ 
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Існуюча схема організації руху 

матеріальних потоків 

Пропонована схема організації руху 

матеріальних потоків 

ПОРІВНЯННЯ ОТРИМАНИХ ПОКАЗНИКІВ NPV ЗА 5 РОКІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Межі системи 

Розподільчий центр 
NPV=10468392,36 грн. 

Роздрібна мережа 

Виробник 

 

 

 

 

 

Роздрібна мережа 

Роздрібний 

учасник, що 

розглядається 
NPV=28696355,47 грн. 

 

Транспортний 

учасник РЦ 
NPV=1051385,59 грн. 

 

Транспортний 

учасник виробника 
NPV=556924,32 грн. 

 

NPV=12076702,28 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Межі системи 

Розподільчий центр 
NPV=11454077,86 грн. 

 

 

Виробник 
∆NPV=715108,45 грн. 

 

 

 

 

 

Роздрібний 

учасник, що 

розглядається 
NPV=28685298,53 грн. 

 

Транспортний 

учасник РЦ 
NPV=1690495,94 грн. 

 

Транспортний 

учасник виробника 
NPV=230324,36 грн. 

 
Роздрібна мережа 

NPV=14090006,61 грн. 
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3052546,64

4054710,40

1223438,43

2038118,30

527493,22

586054,78

1099206,48

2042012,79

0,00

2000000,00

4000000,00

6000000,00

8000000,00

10000000,00

За існуючої організації З урахуванням пропонованих змін

5902684,77 (100%) 

8603117,09 (100%) 

1 

4 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

Грн. 

24% 

7% 

22% 

47% 

18% 

52% 

21% 

9% 

2700432,32  (1,46) 

696900,70  (1,57) 

58561,56  (1,11) 

942806,31  (1,86) 

1002163,76  (1,33) 

СКЛАДОВІ ДОХОДУ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО УЧАСНИКА НА ДІЛЯНЦІ 

«РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЦЕНТР – РОЗДРІБНА МЕРЕЖА» ЗА ІСНУЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СИСТЕМИ ТА З УРАХУВАННЯМ ПРОПОНОВАНИХ ЗМІН 

«1» – сума прибутку підприємства, «2» – сума амортизаційних відрахувань,  

«3» – загальна сума податків з учасника, «4» – поточні витрати. 
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СКЛАДОВІ ДОХОДУ ДЛЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ ЗА ІСНУЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СИСТЕМИ ТА З УРАХУВАННЯМ ПРОПОНОВАНИХ ЗМІН 

«1» – сума прибутку підприємства, «2» – сума амортизаційних відрахувань,  

«3» – загальна сума податків з учасника, «4» – поточні витрати. 

 

42960065,89
48581712,98

14143272,36

15264830,77
3142692,13

3558468,3513107569,62

14239147,90

0,00

20000000,00

40000000,00

60000000,00

80000000,00

100000000,00

За існуючої організації З урахуванням пропонованих змін

73353600,00 (100%) 

81644160,00 (100%) 

1 

4 

3 

2 1 

4 

3 

2 

Грн. 

18% 

59% 

19% 

4% 

17% 

60% 

19% 

4% 

8290560,00  (1,11) 

1121558,41 (1,08) 

415776,22  (1,13) 

1131578,28  (1,09) 

5621647,09  (1,13) 
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СКЛАДОВІ ДОХОДУ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО УЧАСНИКА ВІД ВИРОБНИКА ЗА 

ІСНУЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТА З УРАХУВАННЯМ ПРОПОНОВАНИХ ЗМІН 

«1» – сума прибутку підприємства, «2» – сума амортизаційних відрахувань,  

«3» – загальна сума податків з учасника, «4» – поточні витрати. 

 

2078364,24

1166994,80

681714,47

561646,98

311811,77

299401,81

187648,80

166535,64

0,00

1000000,00

2000000,00

3000000,00

4000000,00

За існуючої організації З урахуванням пропонованих змін

3621127,50 

1832991,00 

1 

4 

2 

1 

4 

3 

2 

Грн. 

9% 

64% 

17% 

10% 

16% 

57% 

19% 

8% 

1788136,50  (0,51) 

369902,70  (0,46) 

111753,01  (0,63) 

395111,34  (0,29) 

911369,44  (0,56) 
3 



17 

 

 

10774460,20

12432233,40

14090006,61

15747779,82

17405553,03

19063326,23

20721099,44

22047318,01

8138531,45

9796304,65

11454077,86

13111851,07

14769624,28

16427397,48

18085170,69

19411389,26

5000000,00

10000000,00

15000000,00

20000000,00

25000000,00

-1 4 9 14 19 24 29 34

NPV, грн.

  0                         4                      9                         14                       19                        24                       29                       34 

 34                       29                   23                         18                       13                         8                         4                          0 

Націнка розподільчого центру, % 

Націнка роздрібного учасника, % 

(10) 

(22) 

10468392.36 

12076702,28 

3315546,41 

ЗАЛЕЖНІСТЬ NPV  РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ ТА СИСТЕМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 

ЗМІНИ НАЦІНКИ РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ В СКЛАДІ ЦІНИ ОДИНИЦІ 

МАТЕРІАЛОПОТОКУ, ЯКИЙ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ, БЕЗ УРАХУВАННЯ NPV РОЗДРІБНОЇ 

МЕРЕЖІ 
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28696355,47

28690827,00

28685298,53

28679770,06

28674241,59

28668713,12

28663184,65

28658761,87

28650000,00

28660000,00

28670000,00

28680000,00

28690000,00

28700000,00

-1 4 9 14 19 24 29 34

NPV, грн.

   0                        4                    9                         14                       19                       24                       29                       34 

   34                     29                 23                         18                       13                        8                         4                         0 

Націнка розподільчого центру, % 

Націнка роздрібного учасника, % 

(10) 

(22)   

11056,94 

ЗАЛЕЖНІСТЬ NPV  РОЗДРІБНОГО УЧАСНИКА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗМІНИ НАЦІНКИ 

РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ В СКЛАДІ ЦІНИ ОДИНИЦІ МАТЕРІАЛОПОТОКУ 



19 

 Зміна організації руху матеріального потоку потребує відповідних витрат зі сторони 

учасників, що забезпечують його просування в логістичному ланцюзі.  

 Згідно проведених розрахунків за існуючих умов роботи системи, яка розглядається, 

показник чистої приведеної вартості для: розподільчого центру складає 10468392,36 грн. (при 

поточних витратах 42960065,89 грн., загальній сумі доходів за розрахунковий період 73353600,00 

грн.), транспортного учасника на ділянці «Розподільчий центр – роздрібна мережа» – 1051385,59 

грн. (при поточних витратах 3052546,64 грн., загальній сумі доходів за розрахунковий період – 

5902684,77 грн.), транспортного учасника на ділянці «Виробник – розподільчий центр» – 

556924,32 грн. (при поточних витратах 2078364,24 грн., загальній сумі доходів за розрахунковий 

період – 3621127,50 грн.), роздрібного учасника – 28696355,47 грн. В результаті отримано 

більший показник сукупної чистої приведеної вартості для системи за вирахуванням відповідного 

для роздрібної мережі. Рентабельність роботи транспортного учасника на ділянці «Розподільчий 

центр – Роздрібна мережа» збільшена з 0,36 грн. на одиницю понесених витрат до 0,50 грн., 

розподільчого центру зменшена на 1%, транспортного учасника, що входить до складу 

виробника, – скорочена на 13% за рахунок зменшення обсягу роботи. Водночас за такої 

організації в умовах незмінної відпускної ціни роздрібної мережі для кінцевих споживачів кожен 

із учасників роздрібної мережі в середньому втрачає 211 грн. прибутку в місяць через появу 

додаткової ланки в каналі просування матеріального потоку виробника, що розглядається. 

ВИСНОВКИ 


