


ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП .......................................................................................................................  

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄСТВА ..............................................................................  

1.1 Поняття сутності та елементів управління логістичною діяльністю на 

підприємстві ...............................................................................................................  

1.2 Функціонування та властивості логістичної системи підприємства .............  

1.3 Складська логістика як невід'ємна частина загальної логістичної системи 

підприємства ..............................................................................................................  

 

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА 

ПрАТ «ЕЛЬВОРТІ ГРУП» .......................................................................................  

2.1 Характеристика виробничо-господарської діяльності 

 ПрАТ «Ельворті Груп»  ...........................................................................................  

2.2 Аналіз стратегічного управління на ПрАТ «Ельворті Груп» .........................  

2.3 Аналіз логістичної діяльності на  ПрАТ «Ельворті Груп» .............................  

 

РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ПрАТ «ЕЛЬВОРТІ ГРУП» .....  

3.1 Формування моделі управління складською логістикою на 

підприємстві ...........................................................................................................  

3.2 Економічне обґрунтування придбання та розрахунок окупності 

палетопакувальника ...............................................................................................  

ВИСНОВКИ ...............................................................................................................  

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .................................................................  

 

 

 



ВСТУП 

Актуальність теми. У країнах із розвиненою ринковою економікою 

логістика є основою успішної роботи суб'єктів господарювання, формування 

логістичної системи підвищує ефективність господарського процесу та 

знижує загальні витрати підприємства. В Україні кількість компаній, що 

працюють на основі логістичних концепцій, дуже невелика.  

Складність організації системи логістики та поелементне застосування 

її у різних частинах діяльності підприємства, є однією з причин, через яку 

логістика не набуває широкого застосування. Ще однією важливою 

перешкодою широкого впровадження логістичних концепцій в діяльності 

підприємств є господарсько-організаційні особливості вітчизняної економіки.  

З урахуванням складності та практичного застосування логістичних 

концепцій формування логістичної системи підприємства потребує 

відповідного рівня розвитку та загального економічного розвитку. 

Під логістикою розуміють раціональне управління закупівлею, 

виробництвом, зберіганням матеріалів, деталей, перевезенням та 

постачанням готової продукції, а також керування відповідними потоками 

інформації. Її основною метою є мінімізація витрат і максимізація прибутку 

при довгостроковому плануванні. 

Управління логістичною діяльністю підприємства розглядає питання 

досягнення максимального ефекту c мінімумом витрат в умовах нестабільної 

обстановки на ринку, а також моделювання логістичних систем. Створення 

інтегрованої системи регулювання матеріальних і інформаційних потоків,  

контроль руху матеріальних потоків, оптимізація технічної й технологічної 

структур автоматизованих транспортно-складських комплексів, визначення 

стратегії й технології переміщення товарів, розробка способів керування 

рухом товарів, прогнозування попиту на товари, що переміщуються в рамках 

логістичної системи. До окремих питянь логістичної діяльністі підприємства 

відносяться створення мінімальних запасів, максимальне скорочення часу 



зберігання продукції в запасах, скорочення часу перевезень продукції й т.п. 

Актуальність досліджень і розробок логістичної діяльності, як для 

окремого підприємства, так і для більших економічних систем, в сучасних 

ринкових умовах зовнішнього середовища є визначальним чинником вибору 

теми роботи. 

Метою роботи є управління логістичною діяльністю підприємства 

ПрАТ «Ельворті Груп». 

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі, визначені 

наступні завдання: 

- дослідити поняття сутності та елементів управління 

логістичною діяльністю на підприємстві; 

- визначити функціонування та властивості логістичної 

системи підприємства; 

- охарактеризувати складську логістику як невід'ємну 

частину загальної логістичної системи підприємства; 

- визначити характеристику виробничо-господарської 

діяльності ПрАТ «Ельворті Груп»; 

- проаналізувати стратегічне управління на ПрАТ 

«Ельворті Груп»; 

- проналізувати логістичну діяльность на  ПрАТ 

«Ельворті Груп»; 

- розробити механізм формування моделі управління 

складською логістикою на підприємстві; 

- економічно обґрунтувати придбання та розрахунок 

окупності палетопакувальника. 

Об’єктом дослідження є процес управління логістичною діяльністю 

підприємства ПрАТ «Ельворті Груп». 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти 

управління логістичною діяльністю підприємства. 



Методи дослідження. У ході дослідження використовувалися методи-

порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, загальнонаукові методи 

комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

отримано розрахункові факти про необхідність заміни ручного пакування 

товару в палети на автоматизований в процесі управління логістичною 

діяльністю підприємства ПрАТ «Ельворті Груп». 

Структура та обсяг роботи. Представлена робота включає:вступ, три 

розділи, висновок, список використаних джерел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄСТВА  

 

1.1 Поняття сутності та елементів управління логістичною 

діяльністю на підприємстві 

 

Сучасне промислове підприємство являє собою складний механізм, до 

складу якого входять як виробничі, так і технологічні підрозділи, які 

виготовляють із сировини і матеріалів напівфабрикати, деталі, вузли, 

складальні одиниці, а потім збирають з цих елементів готові вироби, а також 

мають велику кількість допоміжних підрозділів, які часто об'єднуються під 

єдиною назвою «інфраструктура» виробництва. Крім того, основні та 

допоміжні підрозділи об’єднані централізованою системою управління 

підприємством [25, с. 30]. 

Іноді структура компанії складається з самостійних виробничих 

підрозділів і дочірніх підприємств, розташованих у різних містах і регіонах. 

Все це суттєво ускладнює проблему формування ефективної логістичної 

системи та логістичного менеджменту, оскільки існує також проблема 

перевезення готової продукції на великі відстані та проблема проміжних 

запасів. 

Забезпечення ефективного функціонування сучасного підприємства, 

при високих темпах розвитку та рівня конкурентоспроможності, у знячній 

мірі залежить від продуктивної організації та управління логістичною 

діяльністю підприємства. 

Поширено багато визначень у науковій літературі поняття «логістика», 

це пояснюється тим, що логістична діяльність включає в себе багато 

напрямів.  Зосередження уваги на конкретному із них суттєво змінює 

сутність самого визначення. Загалом і в цілому, можна зауважити, що 



логістика – це процес плануваннята виконання ефективного постачання та 

зберігання товарів від місця виробництва до кінцевої точки споживання. 

Метою логістики є – своєчасне, якісне, економічно ефективне задоволення 

потреб клієнтів [25, с. 43]. 

Сьогодні логістика включає управління людськими, енергетичними, 

капітальними та іншими потоками, які відбуваються в економічній системі. 

Термін «логістика» почали використовувати в ситуаціях, що передбачають 

чітке планування узгодженої послідовності дій. 

Логістика — це наука про планування, контроль і управління 

транспортними, складськими та іншими матеріально-нематеріальними 

операціями в процесі транспортування сировини і матеріалів до виробничих 

підприємств і під час внутрішньої переробки сировини, матеріалів і 

напівфабрикатів. Вигоди та вимоги споживачів, надання споживачам готової 

продукції, а також передача, зберігання та обробка відповідної інформації. 

Можливість використання логістики в економіці обумовлена 

сучасними досягненнями науково-технічного прогресу (НТП). Завдяки 

прогресу науки і техніки були створені і почали широко використовуватися в 

роботі матеріально-інформаційного потоку різноманітні методи праці. 

Можна використовувати обладнання, яке відповідає конкретним умовам 

логістичного процесу. У той же час комп'ютеризація управління 

логістичними процесами дуже важлива для розвитку логістики. 

У ХХ столітті інтерес економічно розвинених країн до концепцій 

логістики різко зріс, тому що ринок продавця перетворюється на ринок 

покупця. Потрібно забезпечувати конкурентну перевагу матеріально-

транспортної системи логістичної організації за рахунок зниження витрат 

виробництва та підвищення якості постачання. Відбувається розвиток науки і 

техніки, перш за все, це комп'ютеризація управління [12, с 40]. 

Особливість логістичного методу полягає в спільному вирішенні 

завдань управління логістикою, наприклад, спільному вирішенні проблем 

організації складів і пов'язаних з ними транспортних завдань. 



На першому етапі транспортні та складські приміщення, які раніше 

з’єднувалися лише за допомогою вантажно-розвантажувальних робіт, набули 

тісного зв’язку між собою. Вони почали працювати на економічний 

результат за єдиним графіком та єдиною узгодженою технологією. Взаємодія 

складування і транспортування з плануванням виробництва дозволяє 

зменшити запаси, покращити обслуговування клієнтів за рахунок 

своєчасного виконання замовлень і збільшити використання обладнання[5, с 

58]. 

У сфері виробництва та збуту використання логістики дозволяє: 

 зменшити запаси на всьому шляху матеріального потоку; 

 зменшити час проходження товарів через логістичний ланцюжок; 

 зменшити транспортні витрати; 

 зменшити витрати на оплату праці або відповідну вартість 

обробки вантажів. 

Оскільки дії учасників логістичного процесу мають високу 

координацію, за рахунок підвищення надійності постачання, раціональності 

розподілу запасів тощо, забезпечується зменшення запасів при використанні 

логістики [6, с 105]. 

Комплексна якість логістичної системи являє собою здатність цих 

систем досягати кінцевої мети, яка називається «шістьма законами 

логістики»: 

 Продукт-потрібний товар (матеріальний продукт); 

 Якість-необхідна якість; 

 Кількість-необхідна кількість; 

 Час-повинен бути доставлений в потрібний час; 

 Розташування - в потрібному місці; 

 Вартість - за найнижчою ціною. 

Якщо ці шість умов дотримані, вважається, що мета логістичної 

діяльності досягнута, тобто необхідна кількість необхідного продукту 



необхідної якості доставлено в потрібне місце в потрібний час і з 

мінімальними витратами. 

Новизна логістики полягає насамперед у зміні пріоритету між різними 

видами економічної діяльності, що сприяє підвищенню значення 

управлінської логістичної діяльності [21, с 149]. 

Під логістичними операціями розуміються будь-які дії, які далі не 

розкладаються в рамках визначених завдань дослідження або управління, і 

пов'язані з появою, перетворенням або поглинанням матеріалів і супутніх 

потоків (інформації, фінансів та послуг). 

До логістичних операцій належать навантаження, розвантаження, 

пакування, перевантаження з одного виду транспортування на інший, 

сортування, маркування тощо. Логістичними операціями, пов’язаними з 

пов’язаною інформацією та потоками капіталу, можуть бути збір, зберігання 

та передача інформації, пов’язаної з матеріальним потоком, а також 

розрахунки з постачальниками, покупцями товарів і страхування товарів. 

Логістична функція — це група окремих логістичних операцій, 

призначених для реалізації завдань, поставлених перед логістичною 

системою та її ланками [18, с 25]. 

Для сучасного підприємства завдання логістичної діяльності 

враховують: 

 наскрізне планування та контроль процесів у логістичній системі; 

 модернізація методів і систем організації та процесів управління; 

 багатосценарний прогноз запасів, виробництва, транспортування 

тощо; 

 визначення дисбалансу між виробничим попитом і можливістю 

матеріально-технічного забезпечення, а також попитом на логістичні послуги 

та можливістю виконання; 

 стандартизація логістичного сервісу та вимог до оперативної 

якості; 

 смарт - для організації економічних зв'язків; 



 визначення «точки» втрати часу та ресурсу; 

 визначення стратегії потоку ресурсів та організацію транспортно-

складського комплексу; 

 формування моделі логістичних систем [12, с 42]. 

Організація логістичної діяльності — це ряд дій, спрямованих на 

координацію та оптимізацію всіх матеріально-трудових елементів у 

логістичному процесі в часі та просторі з метою досягнення поставлених 

цілей з мінімальними витратами ресурсів. Інвестиції в ланцюг поставок 

організації зачіпають майже кожен відділ кожної організації більше, ніж 

будь-коли. 

На рис. 1.1 схематично зображено розподіл операцій з матеріальним 

потоком між підрозділами підприємства виробника, показуючи його 

складність та  нерозривний зв'язок між учасниками логістичної діяльності. 

[65, с. 115] 

 

Рис. 1.1 Розподіл операцій з матеріальним потоком на підприємстві 

Таким чином, основними видами логістичної діяльності є: постачання 

та закупівлі; зовнішнє та внутрішнє транспортування; складування; 
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управління запасами; комплектування замовлень; обробка вантажів; 

управління логістикою; вибір місця розташування логістичної системи; 

логістичний зв’язок. 

Правильна організація логістичної діяльності забезпечує доставку 

продукції найбільш економно, безпечно, ефективно та вчасно. Це дозволить 

заощадити витрати підприємства та задоволених покупців [6, с 34].  

Навпаки, погано організована логістична діяльність може призвести до 

пошкодження або затримок доставки, що може призвести до невдоволення 

споживачів, повернення товару. Результати цих недоліків включають високі 

витрати та проблеми з клієнтами. Щоб уникнути цих наслідків, ефективне 

управління логістикою включає ретельне планування, правильний вибір 

програмної системи, правильний вибір сторонніх постачальників, а також 

достатні ресурси для управління процесом. 

Організація логістичної діяльності зазвичай складається з процесів 

вхідного та вихідного логістичного руху. Вхідна логістика – це процес 

транспортування товарів від постачальників до складів, а потім до 

виробничих потужностей для виробництва продукції. Вхідна логістика може 

включати сировину, інструменти, компоненти, офісне обладнання та 

інвентар. Логістика на місці — це процес передачі готової продукції зі 

складських запасів і доставки її покупцям [62, с 270]. 

Управління запасами має важливий вплив на роботу всього 

підприємства. З одного боку, дефіцит сировини чи готової продукції 

призведе до великої втрати виробництва або втрати частки ринку, з іншого 

боку, перенасиченість складів призведе до морального старіння, 

пошкодження та неефективного інвестування оборотних коштів 

підприємства. 

Логістичні витрати - витрати на виконання логістичних операцій. 

Витрати на виконання логістичних операцій включають частину витрат на 

збут і частину собівартості виробництва. 



Основними складовими логістичних витрат є витрати на доставку та 

закупівлю та витрати на утримання запасів. 

Облік логістичних витрат є сума всіх витрат, пов'язаних із здійсненням 

процесу. Повний аналіз витрат є ефективним методом управління 

матеріалами. Повний аналіз витрат означає врахування всіх економічних 

змін, викликаних будь-якими змінами в логістичній системі. Використання 

цього методу означає виявлення та реорганізацію всіх витрат у логістичній 

системі, зменшуючи тим самим загальні витрати [29, с 117]. 

Застосування повного аналізу витрат означає, що при пошуку рішення 

можуть відбутися зміни ціни, тобто якщо це призводить до економії у всій 

системі, це збільшує вартість певної ділянки. Наочно кажучи, ідею цього 

методу можна виразити у вигляді айсберга, вершиною якого є чітко видима 

ціна рішення, а загальна маса айсберга — загальна вартість, пов’язана з 

рішенням. Рішення не розглядати підводну частину айсберга буде 

помилковим. 

 

Рис. 1.2. «Айсберг» повних витрат 

Залежно від поведінки витрат при зміні обсягу роботи з матеріальним 

потоком їх поділяють на постійні та змінні (змінюються пропорційно зміні 

обсягу діяльності). Прямі витрати — це витрати, які безпосередньо пов’язані 
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з об’єктом витрат. Непрямі- не пов'язані безпосередньо з об'єктом витрат 

(утримання резерву обладнання, резерву праці). Регульовані витрати- якими 

можна керувати на рівні центру відповідальності, нерегульовані- витрати, на 

які неможливо вплинути (регулюються на рівні центру відповідальності, 

рівень підприємства в цілому).Залежно від виду логістичної функції витрати 

поділяють на транспортні витрати, витрати на зберігання тощо. 

Запаси — це матеріальна цінність, яка очікує на використання в 

виробництві або особисте споживання, і це форма матеріального потоку, що 

виникає в певний час і в певному місці [29, с 80]. 

Матеріальний потік від основного джерела сировини до кінцевого 

споживача може накопичуватися у вигляді запасів у будь-якому місці. 

Завжди є ціна на запас. Розглянемо основні витрати, пов'язані зі створенням і 

утриманням запасів: 

-Заморожені кошти; 

-Витрати на утримання спеціально обладнаних приміщень; 

-Оплата праці спеціального персоналу; 

- Постійний ризик пошкодження та крадіжки. 

Наявність запасів – це витрати. Однак недостатня кількість товарних 

запасів – це також витрати, які проявляються лише у вигляді різних втрат. До 

основних видів втрат, пов'язаних із недостатністю запасів, можна віднести: 

-Втрати, викликані простоями виробництва; 

-Втрата через відсутність запасів на складі на момент попиту; 

-Втрата покупки невеликої кількості товару за вищою ціною тощо. 

Розумне управління запасами дозволяє забезпечити безперебійність 

виробничих і торговельних процесів за найнижчої вартості запасів. 

Основними мотивами, якими керуються підприємці при створенні 

запасів, є: 

- Можливість коливання попиту. Попит на продукцію коливається, що 

не завжди можна точно передбачити. Тому, якщо запасів не вистачає, не 

виключено, що платоспроможний попит неможливо задовольнити, тобто 



підприємець стикається з ризиком, що товару не буде на складі, а замовнику 

не буде що купувати. Важливо також враховувати сезонні коливання попиту 

на певні види товарів. В основному це стосується сільськогосподарської 

продукції [44, с 205]. 

- Знижки при покупці великої кількості товарів. 

- Спекуляція. Ціни на деякі товари можуть різко зрости. Компанії, які 

успішно прогнозують це зростання, створюватимуть запаси, щоб отримувати 

прибуток, змінюючи ринкові ціни. 

- Зменшити витрати, пов’язані з розміщенням та доставкою замовлень. 

Процес оформлення та доставки кожного нового замовлення 

супроводжується багатьма витратами: витрати на управління, пов’язані з 

пошуком постачальника, веденням переговорів з ним, відрядженням, 

міжміськими переговорами тощо; вартість транспортування замовлення. 

Зменшити ці витрати можна за рахунок зменшення кількості 

замовлень, що еквівалентно збільшенню кількості замовлених партій і 

збільшення масштабу запасів [44, с 208]. 

-Можливість порушення встановленого графіка доставки. У цьому 

випадку інвентаризація необхідна для того, щоб процес угоди не зупинився, 

що особливо важливо для товарів, які відіграють важливу роль у формуванні 

прибутку компанії. У виробництві для компаній з безперервними 

виробничими циклами випадкове припинення процесу є найбільш 

небезпечним. 

-Можливість рівномірного впровадження виробничо-розподільчих 

операцій. Ці два види діяльності тісно пов’язані: що виробляється, те й 

поширюється. За відсутності запасів інтенсивність логістики в системі 

розподілу буде коливатися зі зміною інтенсивності виробництва. Незалежно 

від виробничої ситуації, наявність запасів у системі розподілу може зробити 

процес реалізації більш однорідним. Наявність товарних запасів у 

виробництві виключає коливання поставок сировини та напівфабрикатів і 

забезпечує узгодженість виробничого процесу. 



Можливість миттєвого обслуговування клієнтів. Виконати замовлення 

покупця можна різними способами: виготовити замовлений товар, придбати 

його або негайно відправити з наявних запасів. Останній спосіб є 

найдорожчим, оскільки вимагає ведення запасів. Однак у конкурентному 

середовищі можливість негайного виконання замовлення може стати 

вирішальним у боротьбі за споживача[60, с 127]. 

-Звести до мінімуму простої через відсутність запасних частин. Без 

запасних частин поломки обладнання та різні аварії можуть стати причиною 

зупинки виробничого процесу. 

- Спростити процес управління виробництвом. Йдеться про створення 

запасів напівфабрикатів на різних стадіях виробництва всередині 

підприємства. 

Перераховані вище причини свідчать про те, що підприємці торгівлі та 

промисловості змушені створювати запаси, інакше витрати на розподіл 

зростуть, тобто зменшиться прибуток. При цьому запаси не повинні 

перевищувати певного оптимального значення. 

Управління запасами підприємства 

Основна мета управління запасами – уникнути дефіциту продукції [29, 

с 85]. 

Існує багато способів управління запасами підприємства. До основних 

моделей відносяться: 

-Модель управління запасами з фіксованим розміром замовлення 

(розмір замовлення розраховується один раз і більше не змінюється); 

-Режим управління запасами з фіксованими інтервалами замовлень 

(інтервали постачання можна регулювати відповідно до особливостей 

логістичної системи компанії); 

Модель управління запасами з встановиленою частотою поповнення 

запасів до постійного рівня (щоб запобігти надлишку або нестачі запасів, не 

тільки розміщується замовлення в певний час, але й розміщується 

замовлення, коли запаси досягають порогового рівня); 



- Модель управління запасами «мінімально-максимальна», частота 

поповнення запасів постійна (якщо запас дорівнює або нижче встановленого 

рівня, замовлення розміщується). 

Застосовується модель управління запасами за допомогою розподілу 

ABC і XYZ [5, с 207]. 

У логістиці аналіз ABC використовується для зменшення запасів, 

зменшення кількості переміщень на складі, зменшення крадіжок 

матеріальних цінностей та досягнення інших цілей. Практика різних 

компаній показує, що запаси можна розділити на три групи, але 

спостерігаються такі тенденції: номенклатура позицій найдорожчої групи 

значно меньша ніж середньої, а середньої значно меньша за найдешевої. 

Ідея АВС-аналізу полягає в тому, щоб виділити з усієї групи подібних 

об’єктів найбільш важливі з точки зору зазначеної цілі. Взагалі кажучи, таких 

об’єктів небагато, і саме на них потрібна увага і сила. 

Широко застосовуваний в логістиці метод ABC передбачає поділ 

набору об’єктів управління на три частини. У цьому випадку середній 

статистичний розподіл виглядає наступним чином: 

Таблиця 1.1. 

Співвідношення груп за методом АВС-аналіза у відсотках 

г

рупа 

доля в кіл-ті обєктів управління, % Доля в результаті, % 

А 20 80 

В 30 15 

С 50 5 

 

Першим важливим кроком у виконанні аналізу ABC є визначення мети 

аналізу. Відповідно до мети аналізу, група однакових об’єктів буде розділена 

на підмножини A, B і C різними способами [5, с 218]. 

Другий етап – ідентифікація контрольованого об’єкта, що аналізується 

методом ABC. 



Третій етап – відокремлення ознак, а потім класифікація об’єктів 

управління за цією ознакою. Після визначення класифікаційних ознак 

оцінюється кожен об’єкт (позицію класифікації, постачальника тощо) за 

потрібними характеристиками. Потім здійснюють групування об’єктів 

управління в порядку спадання вибраних ознак. З точки зору очікуваних 

цілей, ключову роль відіграватиме верхня, незначна частина впорядкованого 

списку [27, с 597]. 

При управлінні запасами необхідно враховувати характер споживання 

запасів і точність прогнозування змін попиту. Аналіз XYZ допоможе нам 

вирішити цю проблему. 

Принцип диференціації категорій у процесі аналізу XYZ відрізняється 

від принципу аналізу ABC, тут уся категорія поділяється на три групи за 

однорідністю попиту та точністю прогнозування. 

Група X включає товари з рівномірним попитом або незначним 

коливанням. Обсяг реалізації цієї групи товарів передбачуваний. 

До групи Y входять товари, попит на які коливається. До цієї групи 

можна віднести товари з сезонним попитом. Прогностична здатність цієї 

групи середня. 

До групи Z входять товари, які користуються попитом лише зрідка. 

Важко передбачити продажі. 

Для визначення показників групи використовується така формула 

(1.1.): 

  

де v – показник групи XYZ, 

xi – значення попиту на товар в i-ий період, 

x – середнє значенння попиту за період, 

n – кількість періодів. 

Важко рекомендувати модель управління запасами для цього типу 

класифікації, оскільки витрати на придбання, зберігання, інвентаризацію та 



відсутність на складі не можуть бути точно співвіднесені. Але ця 

класифікація разом з класифікацією ABC дозволяє розділити запаси на 

дев’ять блоків, кожен блок має дві характеристики: вартість запасу і точність 

прогнозованого попиту [27]. 

Таблиця 1.2. 

Збільшення та зменшення точності прогнозування при 

одночасному сортуванні за методами ABC та XYZ 

категориї X Y Z 

Збільшення 

точності прогнозування 

A AX AY AZ 

B BX BY BC 

C CX CY CZ 

Зменшення точності прогнозування 

 

Категорії CX, CY і CZ на практиці керуються однаково. Зазвичай такий 

вид інвентаризації планується на один рік, а наявність запасів перевіряється 

щомісяця. 

Для категорій BX, BY і BZ існують збіги (з точки зору планування) і 

відмінності (з точки зору методів доставки). 

Вибираються окремі режими керування для AX, AY, AZ. Для AX 

можна розрахувати оптимальний розмір закупівлі та застосувати модель 

фіксованим розміром замовлення. Це неможливо зробити для AZ, тому 

формується резервний запас і використовується модель управління запасами 

із заданою частотою поповнення, щоб досягти постійного рівня. 

Організація логістичної діяльності також включає управління 

зворотною логістикою або всіма функціями, що використовуються для 

повернення товарів і матеріалів. Зворотна логістика забирає товари від 

клієнта або кінцевого пункту призначення і повертає їх виробничій 

організації, де їх можна повторно використати, відремонтувати або 

переробити [44, с 96]. 

Програмне забезпечення для управління логістикою включає функції 

та процеси, які дозволяють компаніям керувати та виконувати зберігання та 



доставку продукції. Програма управління логістикою керує діапазоном від 

великомасштабних систем ERP, які включають складні та інтегровані 

функції, до професійних додатків, які обробляють лише декілька функцій. 

Логістичні функції, які є частиною системи ERP, зазвичай інтегруються 

з іншими бізнес-функціями в системі, такими як продажі, фінанси, закупівлі 

та людські ресурси. Більш спеціальні програми з управління логістикою 

зосереджуються на управлінні складом, транспортуванні, плануванні та 

виконанні ланцюга поставок [44, с 96]. 

Отже, логістика об’єднує в один процес постачання, зберігання, 

виробництво та розподіл. У той же час до функцій логістики на підприємстві 

входить аналіз попиту на матеріальні ресурси для задоволення виробничих 

потреб, прогнозування потреби продукції та збір даних про ринковий попит. 

Логістика підприємства також повинна враховувати оперативне планування, 

що означає скорочення запасів на належному рівні ефективності виробництва 

та маркетингу підприємства. З кожним роком організація логістичної 

діяльності набуває нового активу і значною мірою автоматизується, але це не 

означає, що значення цього процесу зменшується.



1.2 Функціонування та властивості логістичної системи підприємства 

Поняття логістичної системи є одним із основних понять логістики. 

Просування матеріального потоку здійснюється кваліфікованим персоналом 

з використанням різної техніки: транспортної, вантажно-розвантажувальної 

техніки тощо. У процесі логістики задіяні різні будівлі та споруди, і хід 

процесу багато в чому залежить від ступеня підготовки, який він переміщує 

самостійно і регулярно накопичує товарні запаси. Логістика пропонує та 

вирішує задачу проектування гармонійної та злагодженої логістичної 

системи з визначеними логістичними параметрами на виході [60, с 127]. 

Логістична система являє собою складну і добре організовану 

економічну систему, яка складається з елементів (підсистем), пов'язаних між 

собою в єдиний процес управління матеріалами і пов'язаними потоками. 

Функціональні завдання цих ланок уніфіковані внутрішніми цілями 

організації бізнесу і зовнішніми цілями. 

Виділяють декілька особливостей логістичної системи [60, с 130]. 

Перша особливість: система являє собою повний набір взаємодіючих 

елементів. На макрорівні, коли матеріал перетікає від однієї компанії до 

іншої, самі компанії та транспорт, що їх з’єднує, можна розглядати як 

елементи. На мікрорівні логістичну систему можна представити у вигляді 

наступних підсистем: 

Закупівля — це підсистема, яка забезпечує надходження матеріалів у 

логістичну підсистему. 

Планування та управління виробництвом. Ця підсистема отримує 

матеріальний потік від підсистеми закупівель і керує ним під час різних 

технічних операцій, які перетворюють об'єкти праці в продукти праці. 

Збут - це підсистема, що забезпечує обробку матеріального потоку з 

логістичної системи. 

Друга особливість: існує важливий зв'язок між елементами логістичної 

системи, що природно визначає загальну якість. У макрологістичній системі 



основою зв'язку між елементами є контракт. У мікрологістичній системі 

елементи пов’язані за допомогою внутрішніх виробничих відносин. 

Третя особливість: зв'язки між елементами логістичної системи 

влаштовані в певному порядку, тобто організована логістична система. 

Четверта особливість: логістична система має комплексні 

характеристики, які не існують окремо в жодному елементі. Це здатність 

доставити товар необхідної якості вчасно в потрібний час, в потрібному місці 

і з найменшими витратами, а також здатність пристосовуватися до мінливих 

умов навколишнього середовища [60, с 130]. 

На Рис. 1.3 показана приблизна схема логістичної системи. 

 

Рис. 1.3. Логістичні системи 
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Мікрологістична система є підсистемою і структурним компонентом 

макрологістичної системи. Вони являють собою різновид 

внутрішньогалузевої логістичної системи, що включає технологічно пов'язані 

виробничі потужності, об'єднані єдиною інфраструктурою. Зв'язок між 

різними мікрологістичними системами заснований на товарно-грошових 

відносинах[65]. 

Логістичну систему можна поділити на три типи: 

 Безпосередньо логістична система з прямими зв'язками. Матеріальний 

потік у них тече безпосередньо від виробників продукції до споживачів, 

минаючи посередників. 

Багатошарова логістична система. У такій системі принаймні один 

посередник знаходиться в середині матеріального потоку. 

Гнучка логістична система. Тут матеріальний потік від виробника 

продукції до споживача може здійснюватися безпосередньо або через 

посередника. 

Логістична система за принципом «точно до терміну» є системою 

витягування, коли кількість замовлень в окремих ланках логістичної системи 

досягне критичного рівня, будуть розміщені замовлення на додаткові 

матеріали або готову продукцію. 

Концепцію планування попиту/ресурсів RP зазвичай порівнюють із 

системою «точно до терміну», оскільки на ній базується система типу «push». 

Цей тип системи характеризується виробництвом деталей, комплектуючих, 

напівфабрикатів і складанням готових виробів [5, с.44]. 

Основним об'єктом аналізу інтегрованої логістичної системи є її 

логістичний цикл - сукупність своєчасно інтегрованих функціональних 

циклів. У структурі логістичного циклу можна виділити наступні складові 

цикли: 

 цикл замовлення; 

 цикл створення (підтримання) запасів; 

 цикл обробки замовлення покупця; 



 організація циклу закупівлі та розміщення замовлень; 

 виробничий цикл; 

 цикл збору замовлень споживачів та оформлення документів; 

 цикл аналізу та підготовки звітів. 

Побудова ефективної логістичної системи підприємства та її 

впровадження передбачає наступний ряд дій [5, с.45] 

 сформулювання мети побудови логістичної системи; 

 визначення структури та елементів системи; 

 функція системи та її взаємодія із зовнішнім середовищем; 

 результативність функціонування системи та порівняння їх із 

поставленими цілями. 

Метою будь-якої логістичної системи є забезпечення споживачів 

необхідною продукцією в необхідній кількості та заданої якості в потрібному 

місці і в потрібний час за необхідною вартістю. 

Операційні структури та корпоративні відділи, через які проходить 

логістичний процес, у свою чергу, утворюють логістичний ланцюг, а весь 

ланцюг становить логістичну мережу. Отже, детальна структура логістичної 

системи включає такі компоненти [22, с.55] 

 інфраструктура логістичного процесу; 

 логістичний процес; 

 логістичний ланцюг; 

 управління логістикою; 

 юридична, інформаційна, кадрова та інша підтримка. 

Інфраструктура логістичного процесу полягає в забезпеченні 

матеріалів для логістичного потоку - переміщення запасів та інформації по 

логістичному ланцюжку. Об’єкти інфраструктури включають: склади та їх 

обладнання, вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні засоби та 

засоби ІТ. 



Структурні підрозділи компанії утворюють внутрішню логістичну 

мережу компанії, яка об’єднана єдиним керуючим органом за допомогою 

відділу логістики. Логістична мережа та відділ логістики становлять 

логістичну систему підприємства. 

По аналогії з промисловими підприємствами, логістична система 

торговельних підприємств складається з постачальників (виробників і 

великих дистриб'юторів продукції), логістичних посередників 

(експедиторських компаній), власних структурних відділів (закупівлі, збуту, 

оптово-роздрібних складів, власних магазинів), об'єднаних відділом 

логістики [22, с.56]. 

Розподіл логістичних функцій пов’язано із структурними підрозділами 

логістики підприємства, які відповідальні за управління запасами, закупівлі, 

транспортування, складування, пакування, обробку вантажів, митне 

оформлення та інші види діяльності. 

Можна зробити висновок, що основним глобальним завданням 

логістичної системи є збільшення прибутку підприємства за рахунок 

досягнення максимальної адаптивності компанії до мінливих ринкових умов 

з найменшими витратами, збільшення її частки ринку та отримання переваги 

над конкурентами. Одним із загальних завдань функціонування логістичної 

системи є також створення комплексної та ефективної системи регулювання 

та контролю матеріальних та інформаційних потоків, що забезпечить високу 

якість доставки продукції. Питання, тісно пов’язані з цим завданням, 

включають забезпечення взаємної відповідальності матеріального потоку та 

інформаційного потоку, контроль матеріального потоку та передачу даних до 

єдиного центру, визначення стратегій і технологій фізичного переміщення 

товарів, розробку методів управління операціями з переміщенням товарів, 

встановлення стандартизованих форм напівфабрикатів та упаковки, 

визначення масового виробництва, транспортування та складування, 

відмінності між вимогами та можливі закупівлі та виробництво [60, с.127]. 

         Побудувати логістичну систему можна для будь-якої економічної 



системи, як для окремої країни чи групи країн, так і для підприємства. 

Існуюча логістична система потребує постійного вдосконалення. 

Трансформація та вдосконалення існуючої логістичної системи називається 

реінжинірингом логістичного процесу , а його метою є підвищення рівня 

інтеграції окремих аспектів логістичної діяльності [60, с.127]. 

Виділяють стадії та етапи проетування і планування, а також реалізації 

і контролю при процедурі формуванні (або реінжинірингу) логістичної 

системи (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.4. Стадії та етапи формування (реінжинірингу) логістичної 

системи 

Джерело [21, с.150] 
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 Протягом певного періоду функціонування логістичної системи 

підприємства мають бути визначені можливі напрямки його логістичних 

можливостей та шлях подальшого розвитку. Конкретні цілі залежать від 

ситуації компанії та її стратегії. Відповідно до цільової структури 

визначаються логістичні завдання всередині підприємства та всього ланцюга 

поставок. 

Поставлені цілі повинні описувати конкретні параметри логістичної 

діяльності та, як правило, представляти характеристики рівнів логістичних 

послуг. Наприклад, доставка 98% замовлення протягом 48 годин після 

отримання замовлення. Також визначається загальна вартість системи 

проектування. 

Другий етап полягає у вивченні факторів впливу макроекономіки та 

взаємозв’язку логістичної системи підприємства із зовнішнім середовищем. 

Вплив на навколишнє середовище можна проаналізувати за такими 

факторами [18, с.93]: 

 стан відповідних ринків і галузевих сегментів; 

 діяльність конкурентів; 

 географічні умови логістичної мережі (топографія, шляхи зв'язку, 

розташування постачальників і споживачів); 

 зміни технології (інформації, транспортування, обробки 

вантажів, упаковки) та наявності матеріальних ресурсів (енергоносії та ін.); 

 стан зовнішньої логістичної інфраструктури (транспорт, 

складування, зв'язок, кредитно-фінансові системи, ринок логістичних 

послуг); 

 тенденції розвитку сфери логістичних послуг; 

 регулювання на державному рівні. 

Враховуючи наявні передумови та обмеження, визначити структуру та 

конфігурацію географічного розташування логістичної мережі, 

стандартизувати взаємовідносини між учасниками [18, с.93]. 



На третьому етапі проектування системи дослідження здійснюються на 

мікрорівні, тобто логістичної діяльності підприємства та його контрагентів. 

Весь логістичний процес підлягає вивченю, як і будь-яка логістична функція, 

і необхідно вивчати види матеріальних, інформаційних та грошових потоків. 

Аналізувати дані про структуру замовлення, організацію обробки, 

планування потреби в ресурсах, виробничий потенціал та систему управління 

підприємством, організацію транспортно-складських приміщень, структуру 

ланцюга постачання (учасники, рівень інтеграції), вартість (виробництво, 

склад, транспортування, пакування тощо), показники ефективності 

логістичної функції (рівень обслуговування, швидкість оборотності запасів, 

цикл виконання замовлень тощо) [18, с.94].  

З метою визначення резерву вдосконалення логістичної діяльності 

визначають структуру логістичної системи підприємства (межі системи, 

компоненти) на основі поєднанняінформації, ресурсних характеристик 

системи, які проектуються, з урахуванням існуючої та запланованої 

оргструктури та логістичної інфраструктури компанії, а також найкращі 

організації логістичних систем. Визначаються зв'язки логістичної системи з 

підсистемами та іншими підсистемами підприємства. Проектування 

логістичної системи відбувається в параметрах простору і часу. Оскільки 

важливою особливістю логістичної системи є географічне розташування її 

складових елементів, то на даному етапі визначають розміщення логістичної 

мережі [18, с.94].  

На наступному етапі здійснюється детальне проектування на рівні 

підсистеми, визначається їх структура та взаємозв’язок. У складі логістичної 

системи виділяють такі основні підсистеми: транспортна, складська, 

управління запасами, інформаційна, логістичні послуги, логістичне 

управління. На цьому етапі компанії та партнери разом працюють над 

розробкою можливих технічних та організаційних рішень для оптимізації 

виробництва, змісту поставок та організаційної гнучкості, структури збуту та 



розподілу, організації партнерства, потоку інформації та обслуговування 

клієнтів [18, стор. 94]. 

П’ятий етап проектування – це синтез системи, тобто аналіз різних 

варіантів розміщення підсистем в єдину систему та вибір найкращого. Вибір 

здійснюється на основі оцінки та порівняння витрат і вигод альтернатив. 

Наприклад, компанії можуть скоротити час виконання замовлення, 

використовуючи додаткові склади або збільшуючи страхові запаси існуючих 

складів. На цьому етапі узгоджується структура логістичної системи для 

усунення конфлікту між цілями окремих підсистем і цілями всієї системи. 

Для стабільної роботи логістичної системи важливо планування 

логістичного процесу, включаючи технічне планування та планування 

операцій. Логістична технологія — це стандартна послідовність виконання 

окремих логістичних функцій або логістичних процесів у логістичній 

системі.  

Для логістичних систем важливим значенням формування та 

функціонування є їх екологічна та нормативно-правова підтримка. 

Проектування та планування логістичної системи закінчується 

формуванням плану реалізації проекту та визначенням графіка 

запровадження. 

На етапі впровадження логістична система поступово компонується та 

інтегрується з корпоративною організаційною структурою. У процесі 

реалізації проекту необхідно стежити за дотриманням графіка запровадження 

та оцінювати реальні результати [29, с.67]. 

На останньому етапі вимірюються та оцінюються показники 

ефективності системи, а за допомогою зворотного зв’язку планувальники 

стратегічного процесу отримують інформацію, необхідну для внесення 

індивідуальних змін або модифікації всієї системи. 

Слід зауважити, що поширені методи управління логістичними 

системами включають в себе проектні та цільові процедурні методи, системні 

методи, інтегровані методи та мережеві методи. Взагалі кажучи, методи 



управління логістичною системою об’єднуються в системний метод, 

процесний метод і функціональний метод Основними принципами 

управління логістикою є: гнучкість, послідовність, стійкість, адаптивність, 

зворотний зв’язок тощо. 

Слід зауважити, що поширеними критеріями управління логістичними 

системами є програмно-цільовий, проектний, системний критерій, мережевий 

критерій та інтеграційний. Загалом критерії управління логістичними 

системами об’єднано у системний, процесний та функціональний. А 

основними принципами управління логістикою є: гнучкість, послідовність, 

стійкість, адаптивність, зворотний зв’язок тощо. 

 

1.3 Складська логістика як невід'ємна частина загальної 

логістичної системи підприємства 

 

У сучасному світі торговельних організацій дуже актуальними є 

питання, пов'язані з торговельним процесом, який забезпечує необхідні 

матеріальні ресурси та їх ефективне використання. Складська логістика є 

невід'ємною частиною логістичного процесу і відіграє в ньому важливу роль. 

Ефективне використання складських приміщень і добре функціонуючої 

системи обробки вантажів дозволяє скоротити витрати і час формування 

замовлення [44, с.113]. 

Під складською логістикою розуміють галузь логістики, що включає 

розробку методів організації складського господарства, систем закупівлі, 

приймання, розміщення, обліку вантажів та управління запасами, метою 

якого є мінімізації витрат, пов'язаних із зберіганням і переробкою товарів. 

Основною функцією складу є не тільки зберігання, а й надання послуг 

споживачам: формування асортименту ринкову, перерозподіл товарно-

матеріальних цінностей за місцями споживання, складання змішаних товарів 

для відвантаження тощо. Тому склад є незамінною ланкою всієї логістичної 

системи і допомагає визначити стратегічні переваги: сервіс та економічність. 



 Управління складом є елементом функціонування всієї логістичної 

системи [31, с.12]. 

Наявність спеціальної інфраструктури в конкретній логістичній системі 

є передумовою для здійснення конкретних переміщень продукції, які 

придатні для підтримки певної кількості на складі. Логістична система — це 

економічна система, яка реалізує єдиний процес із системи взаємопов'язаних 

елементів, що має на меті налаштувати логістику відповідно до цілей, потреб 

і цілей організації. 

В логістичній системі склад являється ключовою ланкою, через яку 

здійснюється розподіл тимчасового накопичення запасів матеріальних 

цінностей з метою подальших своєчасних відвантажень продукції і 

комплектуючих, які необхідні для виробництва, або готової товарної 

продукції для кінцевих споживачів. 

Складські логістичні процеси є складними і пов’язані із великими 

затратами праці та матеріальних витрат. Необхідно повністю узгодити 

функції постачання товарно-матеріальних цінностей, обробки товарів та 

виконання замовлень споживачів [31, с.13]. 

Визначають основні етапи логістичних процесів на складі: 

 Операції, що сприяють забезпеченню запасами складу; 

 Операції, що сприяють переробки вантажів та оформлення 

документації; 

 Операції, що сприяють реалізації товарів відповідно до 

замовлень споживачів. 

 

Розглянемо перший етап, який сприятиме забезпеченню складу 

запасами [32]. 

 

Таблиця 1.3. 

Операції, що сприяють забезпеченню запасами складу  



1. Постачання складу запасами 

товарів. 

 

Повне забезпечення складу 

товарами відповідно до можливості їх 

ефективної переробки за умови 

повного задоволення замовлень 

споживачів. 

 

2. Облік та контроль над 

надходженням запасів 

 

Повна ритмічність надходження 

та переробки вантажів, сприяє 

максимальному використанню 

наявного обсягу складу, створенню 

необхідних умов для зберігання запасів 

та скорочення термінів їх зберігання. 

 

Розглянемо другий етап процесу, який включає операції, пов'язані з 

переробкою вантажів та оформленням документації [32]: 

Таблиця 1.4. 

Операції, що сприяють обробці вантажів та оформленню 

документації 

1. Розвантаження та 

приймання вантажів, що 

надійшли. 

 

Розвантаження вантажів, що надійшли, 

здійснюється на розвантажувальних 

автомобільних або залізничних рампах і 

контейнерних майданчиках. Гарне оснащення 

місць розвантаження та правильний вибір 

вантажно- 

розвантажувальних засобів дозволяє 

проводити розвантаження швидко та з 

мінімальними витратами 

. 



2. Внутрішньо -

складське транспортування та 

розвантаження товарів 

 

Забезпечує переміщення вантажу між 

різними зонами складу: з розвантажувальної 

рампи до зони приймання, 

звідти в зону зберігання, комплектації та 

на вантажну рампу. 

3. Складування та 

зберігання товарів 

 

Процес включає приймання товарів на 

зберігання, безпосереднє їх зберігання і 

забезпечення належних для цього умов, 

контроль за наявністю і станом товарних 

запасів на складі. Основний принцип 

оптимального складування- ефективне 

використання обсягу зони зберігання. 

 

Розглянемо третій етап логістичного процесу на складі [32]. 

 

Рис. 1.5. Операції, що сприяють реалізації товарів згідно з 

замовленнями споживачів 

Ефективність логістичної системи підприємства значною мірою 

залежить від удосконалення та інтенсифікації промислового виробництва та 

транспортування, але дуже важливу роль  відіграє складське господарство. 

1. Комплектація (комісіонування) замовлень. 

 

2. Транспортування замовлень 
клієнтам 

3. Збір та повернення порожньої тари. 

4. Контроль за виконанням замовлень 

споживачів. 

 
5. Інформаційне обслуговування складу 

 



Різноманітність видів складів в логістичній системі говорить про те, що 

функції і завдання, які виконують складські господарства, дуже різноманітні 

і вимагають їх систематизації. Класифікація складів в логістичній системі 

виявляє ті чи інші ознаки систематизації складського споруди як компонента 

логістичної системи, який впливає на протікання матеріального потоку [31, 

с.15]. 

. 

Проведемо класифікацію складів промислових підприємств: 

 

Таблиця 1.5. 

Класифікація складів промислових підприємств 

За характером діяльності 

 

1. внутрішньовиробничі 

2. збутові 

За видом матеріалів, що 

зберігаються 

 

1. універсальні 

2. спеціалізовані 

3. склади зі змішаним асортиментом 

За типом конструкції 

 

1.закриті  2.напівзакриті 

3.відкриті 

4.спеціальні 

За місцем розташування та 

масштабом дій 

 

1. центральні 

2. дільничі 

3. прицехові 

 

Складська система допомагає нам вирішувати наступні завдання, а 

саме: 

- Підтримувати якість продукції; 

-Підвищити ритмічність і організацію виробництва; 

-Зменшити час простою і вартість транспортних витрат. 



Зіткнувшись із незбалансованими циклами виробництва, 

транспортування та споживання, нам потрібні інструменти управління 

складом [44, с.217]. 

Управління складською логістикою- це процес контролю, аналізу, 

впровадження нових технік управління товарними запасами підприємства, 

їхнього обліку і розподілу. Це складова частина процесу управління 

доставкою вантажу до споживача, яка є важливою частиною всього 

логістичного процесу. 

Управління складською логістикою – це процес контролю, аналізу та 

впровадження новітніх технологій в управлінні запасами компанії, обліку та 

розподілу. Це невід'ємна частина процесу управління доставкою товарів 

споживачам і важлива частина всього логістичного процесу [44, с.217]. 

В сучасному розумінні управління складською логістикою є більш 

розширеним і включє в себе: управління інформаційними потоками, які 

входять та виходять зі складу, а також щоденний контроль виконання 

планових показників. 

Основними    принципами  сучасного     управління     складською 

логістикою є:  

 чітке розмежування матеріальної відповідальності;  

 організація і контроль; 

 єдиновладдя;  

 сувора матеріальна звітність, причому обов'язково в   режимі 

реального часу; 

 планування господарської діяльності складу; 

 дотримання   певного   методу   руху   матеріальних   цінностей   

на складі; 

  правильне розташування матеріальних цінностей. Від того, 

наскільки зручно для співробітників компанії розташовані товари 

на складі, залежать швидкість складських процесів і простота їх 

виконання. У більшості випадків правильне використання 



стелажів дозволить зробити роботу на складі більш ефективною і 

упорядкованою; 

 планова, регулярна інвентаризація; 

  суворе регламентування присутності на складі [44, с.225]. 

Перераховані вище дев'ять принципів організації відносяться до будь-

якого складського господарства без винятку, а їх дотримання - свого роду 

гарантія його стабільності і ефективної роботи [44]. 

Управління складською логістикою на сьогодні є більш комплексним 

та складним процесом та стало неможливим без використання технологій, які 

дозволяють аналізувати та оцінювати ефективність усіх процесів на складі. 

 

 

РОЗДІЛ 2. 

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПрАТ 

«ЕЛЬВОРТІ ГРУП» 

 

2.1 Характеристика виробничо-господарської діяльності 

 ПрАТ «Ельворті Груп» 

 

ПрАТ «Ельворті Груп» включає в себе провідні та одні з найбільших 

підприємств сільськогосподарського машинобудування, які виготовляють 

високоякісну сільгосптехніку як для внутрішнього ринку, так і для ринків 

ближнього та дальнього зарубіжжя. Підприємства, які входять в структуру 

ПрАТ «Ельворті Груп» мають історію діяльності яка налічує понад 147 років 

і орієнтуються на проектування сільгоспмашин світового рівня, призначених 

для роботи із застосуванням сучасних технологій посіву та обробітку ґрунту. 

Продукція  ПрАТ «Ельворті Груп» випускається зі сталей високої міцності за 

європейським стандартом, що забезпечує великий ресурс роботи агрегатів, 

точну глибину висіву, що, в свою чергу, значно збільшує рівномірність 

сходів та врожайність. 



Місія ПрАТ «Ельворті Груп» - це виробництво посівної та 

ґрунтообробної техніки високого технічного рівня на основі нових 

технологій з метою максимального задоволення потреб споживачів, 

забезпечення гармонійного розвитку Акціонерного Товариства в інтересах 

персоналу, акціонерів та регіону. 

Ціль ПрАТ «Ельворті Груп» - забезпечення виробника 

сільськогосподарської продукції високопродуктивною, надійною та 

доступною за ціною сільгосптехнікою вітчизняного виробництва, яка за 

якісними характеристиками не поступається світовим аналогам. 

З метою забезпечення постійного підвищення якості продукції, що 

виготовляється, на ПрАТ «Ельворті Груп» з 2004 року діє система управління 

якістю по міжнародному стандарту ISO 9001. В 2019 році було проведено 

чергову сертифікацію системи управління якістю по новій версії 

міжнародного стандарту ISO 9001:2015, що підтверджено сертифікатом 

відповідності №Q-5402/19 от 18.10.2019 г, виданим міжнародним органом по 

сертифікації QSCert. 

 



 

Рис 2.4. Організаційна структура ПрАТ «Ельворті Груп» 

В склад ПрАТ «Ельворті ГРУП»  входять підприємства АТ «Ельворті» та 

АТ «Белінсксільмаш». 

Структуру підприємств ПрАТ «Ельворті» складають виробничі 

підрозділи та відділи і служби в апараті управління. 

Виробнича структура включає в себе продуктові команди (АТ 

«Ельворті») та виробничі дільниці (АТ «Белінсксільмаш»). 

Продуктова команда - це команда виробничого процесу (потоку 

створення цінності), яка виготовляє однорідний  продукт від його 

проектування та впровадження у серійне виробництво до відвантаження 

покупцеві. На АТ «Ельворті» їх п’ять: 

- зернових машин – ПКЗМ; 

- просапних машин – ПКПМ; 

- широкозахватних машин – ПКШМ; 

- будівельно-дорожних машин – ПКБДМ; 

- робочих органів – ПКРО. 
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Виробнича дільниця - ланка у виробничій структурі (структурний 

підрозділ) підприємства чи цеху, що об'єднує групу робочих місць, 

організованих за предметним, технологічним чи предметно-технологічним 

принципом спеціалізації. На АТ ««Белінсксільмаш» їх п’ять: 

- заготівельно-термічна дільниця; 

- механічна дільниця; 

- зварювальна дільниця; 

- малярна дільниця; 

- складальна дільниця. 

Апарат управління підприємства включає наступні служби: 

- технічна служба - підпорядковується директору технічному (головному 

інженеру), до них відносяться відділи: головного механіка, головного 

енергетика, головного зварника, охорони праці, експлуатації нерухомого 

майна та благоустрою, інструментально-нормативний відділ і служба 

генерального конструктора; 

- служба якості  - підпорядковується директору з якості, до неї 

відносяться відділи контролю та центральна заводська лабораторія; 

- виробнича служба - підпорядковується директору з виробництва, 

включає в себе відділи закупівель, планування виробництва, внутрішньої 

логістики; 

- економічна служба - підпорядковується директору фінансовому, до 

складу служби входять: головна бухгалтерія, відділи організації і оплати 

праці, планово-економічний та інформаційних технологій; 

- служба управління персоналом - підпорядковується директору з 

персоналу та включає в себе відділ управління персоналом та медпункт; 

- служба безпеки; 

Реалізацію продукції підприємств, маркетингові заходи, логістичну 

діяльність та сервісне обслуговування покупців здійснює Торговий дім. 

Виробничі площі ПрАТ «Ельворті» - площі підприємств, на яких 

відбувається технологічний процес виготовлення продукції - складають 75 



000 квадратних метрів. 

ПрАТ «Ельворті Груп» пропонує широкий асортимент посівної та 

ґрунтообробної техніки, що відповідає сучасним агротехнологiям. 

-  сівалки для сівби зернових та просапних культур; 

-  культиватори для суцільного і міжрядкового обробітку ґрунту; 

-  борони дискові для ресурсозберігаючого передпосівного та основного 

обробітку ґрунту, знищення бур’янів та подрібнення пожнивних залишків 

після прибирання посівних культур; 

-   посівні комплекси для посіву зернових, зернобобових та інших 

культур за мінімальною і традиційною технологіями обробки ґрунту; 

-  обприскувачі для внесення в ґрунт рідких мінеральних добрив і 

засобів захисту рослин; 

- запасні частини для сільськогосподарської техніки. 

Також в останні роки підприємство освоїло принципово новий вид 

продукції - екскаватор-навантажувач ELEX, в розробці якого було задіяно 

власне конструкторське бюро та технічні напрацювання провідних 

закордонних виробників.  

Таблиця 2.1. 

Фінансові результати діяльності ПрАТ «Ельворті Груп»  за 2017 – 

2020 роки 

 



Показники 

Роки 

2017 

тис. грн 

2018 

тис. грн 

Відхи-

лення 

2018/ 

2017, % 

2019 

тис. грн 

Відхи-

лення 

2019/ 

2018, % 

2020 

 тис. грн 

Відхи-

лення 

2020/ 

2019, % 

Відхи-

лення 

2020/ 

2017, % 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

1 129 160 1 054 806 -6,6% 827 765 -21,5% 1 041 763 25,9% -7,7% 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

786 296 891 631 13,4% 703 822 -21,1% 892 585 26,8% 13,5% 

Питома вага витрат у 

виручці від реалізації, % 
69,6% 84,5% 14,9% 85,0% 0,5% 85,7% 0,7% 16,0% 

Валовий:  

прибуток 342 864 163 175 -52,4% 123 943 -24,0% 149 178 20,4% -56,5% 

Інші операційні доходи 94 427 183 711 94,6% 95 823 -47,8% 89 087 -7,0% -5,7% 

у тому числі: 

дохід від зміни вартості 

активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

 55 227  1 856 -96,6% 6 546 252,7%  

Адміністративні витрати 36 808 40 880 11,1% 39 853 -2,5% 38 137 -4,3% 3,6% 

Витрати на збут 46 999 61 660 31,2% 57 399 -6,9% 67 372 17,4% 43,3% 

Інші операційні витрати 102 910 177 992 73,0% 112 087 -37,0% 99 385 -11,3% -3,4% 

У тому числі: 

витрати від зміни вартості 

активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

 4 609  1 818 -60,6% 5 707 213,9%  

Фінансовий результат від 

операційної діяльності: 

  прибуток 250 574 66 353 -73,5% 10 427 -84,3% 33 371 220,0% -86,7% 

  збиток         

Інші фінансові доходи  636  686 7,8% 379 -44,7%  

Інші доходи 5 915 6 099 3,1% 948 -84,5% 905 -4,5% -84,7% 

Фінансові витрати 54 528 63 667 16,8% 46 957 -26,2% 18 101 -61,5% -66,8% 

Інші витрати 1033 805 -22,1% 624 -22,5% 944 51,3% -8,6% 

Фінансовий результат до 

оподаткування: 

  прибуток 200 929 8 617 -95,7%   15 610  -92,2% 

  збиток    35 520     

Витрати (дохід) з податку 

на прибуток 
36 337 5 280 -85,5% 4 554 -13,7% 5 751 26,3% -84,2% 

Чистий фінансовий 

результат: 

  прибуток 164 591 3 337 -98,0%   9 859  -94,0% 

  збиток    40 074     



 

Рис 2.1. Чистий фінансовий результат ПрАТ Ельворті Груп 

Фінансові результати діяльності ПрАТ «Ельворті Груп»  за 2017 – 2020 

роки, які відображено в Звіті про фінансові результати (форма №2), зведено в 

таблицю 2.1. 

Як видно з даних таблиці, в 2017 році ПрАТ «Ельворті Груп»  отримало 

прибуток в розмірі 164,6 млн. грн, а вже в наступному, 2018 році прибуток 

зменшився на 98% і склав лише 3,3 млн. грн, що було викликано зменшенням 

обсягів реалізації на 6,6% та, найголовніше, збільшенням собівартості 

продукції, питома вага витрат у виручці від реалізації якої збільшилась на 

14,9%. В 2019 році ПрАТ «Ельворті Груп» отримало збиток на рівні 40,1 млн. 

грн у зв’язку з подальшим та значним зменшенням обсягів реалізації - на 

21,5%. В 2020 році відбулось значне зростання обсягів реалізації продукції – 

майже до рівня 2018 року – на 25,9%, при тому питома вага собівартості 

залишилась  майже на рівні 2019 та 2018 років, але відбулось значне 

зменшення фінансових витрат – на 61,5% до 2019 року і на 71,6% до 2018 

року, і ПрАТ отримав прибуток в розмірі 9,9 млн. грн. Протягом періоду, що 

аналізується, фінансовий результат зменшився на 94% або на 154,7 млн. грн. 

Для покращення показників діяльності ПрАТ «Ельворті Груп» в 2021 році 

було розроблено ряд заходів, направлених на збільшення обсягів 

виробництва, реалізації продукції та підвищення ефективності роботи 



підприємств, які входять в структуру ПрАТ. 

Обсяги виробництва ПрАТ «Ельворті Груп» в період з 2017 по 2020 

роки наведено таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Обсяги виробництва ПрАТ «Ельворті Груп»  в період з 2017 по 2020 

роки 

Наймену

-вання 

продукці

ї 

Роки 

2017 2018 2019 2020 

К-ть, 

шт 

Сума, 

т.грн 

К-ть, 

шт 

Сума, 

т.грн 

Відхи-

лення 

2018/ 

2017, 

% 

К-ть, 

шт 

Сума, 

т.грн 

     

Відхи-

лення 

2019/ 

2018, 

% 

К-ть, 

шт 

Сума, 

т.грн 

Відхи-

лення 

2020/ 

2019, 

% 

Відхи-

лення 

2020/ 

2017, 

% 

Сівалки 

зернові  
2 396 

441 

090 
1 671 

350 

378 
-30,3% 1 727 

368 

125 
3,4% 2 550 

465 

648 
47,7% 6,4% 

Сівалки 

просапні 
1 173 

193 

869 
572 

113 

264 
-51,2% 736 

154 

703 

28,7

% 
866 

177 

999 
17,7% -26,2% 

Культи-

ватори 

просапні 

938 49 023 944 56 209 0,6% 854 60 948 -9,5% 384 27 098 -55,0% -59,1% 

Культи-

ватори 

суцільні 

464 58 087 263 31 036 -43,3% 323 48 159 
22,8

% 
237 38 726 -26,6% -48,9% 

Борони 

дискові 
1 281 

151 

430 
841 

101 

086 
-34,3% 887 

135 

032 
5,5% 879 

142 

697 
-0,9% -31,4% 

Посівні 

комплекс

и 

64 48 396 63 56 660 -1,6% 107 
100 

340 

69,8

% 
137 

133 

708 
28,0% 114,1% 

Обприс-

кувачі 
97 32 262 50 17 148 -48,5% 39 14 356 -22,0% 34 12 269 -12,8% -64,9% 

РАЗОМ 6 413 
974 

157 
4 404 

725 

780 
-31,3% 4 673 

881 

663 
6,1% 5 087 

998 

144 
8,9% -20,7% 

 

Найзначніше падіння обсягів виробництва в кількісному виразі 

відбулось в 2018 році - на 31,3% і було викликано наявністю на початок року 

великої кількості залишків готової продукції на складах ПрАТ «Ельворті 

Груп» при тому, що відбулось і зменшення попиту на ринку сільгосптехніки. 

Уже наступного року обсяги виробництва поступово почали зростати, 

спочатку на 6,1% у 2019 році, а потім на 8,9% у 2020 році. Якщо аналізувати 



питому вагу кожного виду продукції, то значне збільшення відбулось у 

виробництві посівних комплексів з 64 шт в 2017 році до 137 шт в 2020 році 

або на 114,1%. Також незначне збільшення – 6,4% сталось по сівалках 

зернових, кількість виготовлення всіх інших видів продукції значно 

зменшилась. 

 

Рис. 2.2. Кількість виготовленої продукції по видам 

Загалом, протягом 3-х останніх років обсяги виробництва в кількісному 

виразі зменшились на 20,7%, а у вартісному виразі зросли на 2,5% за рахунок 

зростання цін. Таке падіння обсягів виробництва, як і обсягів реалізації є 

негативним фактором роботи ПрАТ «Ельворті Груп», що в свою чергу, 

призвело до зменшення чисельності працюючих і погіршенню фінансових 

результатів. 



 

2.2. Аналіз стратегічного управління на ПрАТ «Ельворті Груп» 

 

Проведемо PEST-аналіз для моніторингу змін макросередовища за 

чотирма вузловими напрямками для виявлення тенденцій, подій, 

непідконтрольних підприємству, але здійснюючих вплив на прийняття 

стратегічних рішень. За допомогою експертної оцінки визначимо фактори та 

оцінюємо силу впливу кожного з них. 

Таблиця 2.3. 

 

PEST – аналіз для ПрАТ «Ельворті Груп»  

Р - політичні Е - економічні 

1. Нестабільність політико-

економічного становища  

2 Можливість військового конфлікту 

3. Зовнішня політика  

4. Високий рівень корупції. 

5. Земельна реформа 

1. Високий рівень інфляції. 

2. Зростання цін на сировину та 

енергоресурси. 

3. Доступність кредитів 

4. Економічні санкції 

5. Програма державної підтримки 

сільхозвиробників 

S - соціальні Т - технологічні 

1. Збільшення рівня трудової міграції в 

країни ЄС 

2. Скорочення працездатного 

населення. 

3. Зниження якості освіти. Нестача 

спеціалістів з профільною освітою. 

4. Рівень життя 

 5. Коронавірусна хвороба (Covid 19) 

1. Нові технологічні тенденції 

2. Збільшення кількості б\в техніки 

3. Інновація в виробничому процесі 

 

Політичні: 

1. На даний момент дуже нестабільна політична та економічна ситуація 

в країні. Курс нестабільно змінюється, що не може гарантувати точність 

економічних розрахунків. 

2. Можливість військового конфлікту між Україною і Росією 

ускладнює можливість реалізації продукції на східні ринки. 



3. Введення санкцій погіршило торгівельні відносини і збільшило 

витратну частину підприємства. . 

4. Корупція на ринку СНГ досягає високого рівня, тобто торгівельні 

відносини будуються на "откатах". 

5. Земельна реформа надає нові можливості для фермерських 

господарств,  йде процес розпаювання і утворення збільшення кількості 

одноосібників в сегменті дрібні господарства.  

Економічні: 

1. Високий рівень інфляції призводить до того, що ціни на продукцію 

швидко зростають. 

2. Зростання ціни на імпорт сировини призводить до збільшення ціни 

на продукцію, також електроенергія дорожчає. 

3. Зниження облікової ставки призведе до зменшення відсотка 

кредитної ставки для бізнесу. Кредитування стає доступним. 

4.  Збільшується вірогідність нових санкцій у відносинах України, Росії 

і Білорусі.  

5. Немає визначеності щодо дії програми підтримки розвитку 

машинобудування для АПК. 

Соціальні: 

1. За неофіційними даними у трудовій міграції перебуває близько 7 

млн. чоловік працездатного населення. 

2. Швидко скорочується працездатне населення, через виїзд за кордон і 

інтернет орієнтації молодого покоління,  та вихід на пенсію старшого 

покоління. 

3. У зв’язку з неякісною системою освіти утворився дефіцит 

кваліфікованих кадрів. 

4. Рівень життя в Україні і Росії низький по відношенню до країн ЄС, 

що впливає на купівельну активність споживачів товарів та послуг. 

5. Коронавірусна хвороба внесла свої корективи в розвиток економіки 

та галузі.  



Технологічні: 

1. Розвиток технологій в рослинництві, таких  як strip-till, веде до 

розробки нових машин, що задовольняють вимогам продуктивності посіву. 

2. Продовжується тенденція ввезення імпортної сільгосптехніки 

3. Тенденція роботизації та автоматизації виробничих процесів. 

Таким чином основними факторами, що впливають на діяльність ПРаТ 

«Ельворті Г 

руп» є зовнішня політика, економічні санкції, збільшення рівня 

трудової міграції та нові технологічні тенденції. 

Проводимо аналіз галузі, ринку та конкурентів. Всіх виробників 

сільськогосподарської техніки можна розділити на 3 групи: зарубіжні 

виробники (потенційний ринок), вітчизняні виробники (фактичний ринок) та 

виробники б/в техніки. Щорічна технологічна потреба у оновленні машинно-

тракторного парку становить у межах 40 тис. од. тракторів та понад 5 тис. од. 

зернозбиральних комбайнів та іншої техніки, а також обладнання на суму 

близько 45 млрд. гривень. За оперативними даними, за 2020 рік аграріями 

придбано 26 110 од. ґрунтообробної, посівної  та техніки для захисту рослин 

вітчизняної техніки  на суму понад 7,4 млрд. грн. (таблиця 2.4.) 

Таблиця 2.4. 

Ємність ринку по групам машин 

  
Східна 

Європа 

Західна 

Європа 

Загальна 

ємність по 

групі машин 

зернових сівалок 764 486  375 662  1 140 148  

просапних сівалок 347 046  328 508  675 554  

міжрядних культиваторів 59 408  86 211  145 619  

суцільних культиваторів 1 119 943  572 554  1 692 497  

дискових борін 1 151 891  568 241  1 720 132  

посівних комплексів 1 401 626  157 640  1 559 266  

обприскувачів 254 338  302 515  556 853  

Ємність ринку 5 098 738  2 391 331  7 490 069  



 

Рис 2.3. Загальна ємність ринку по групам машин 2020 рік 

Як видно з рисунка 2.4. найбільша ємінсть ринку по групам у дискових 

борон 23%, суцільних культиваторів 23% та посівних комплексів 21%.  

Таблиця 2.5. 

Найбільші виробники сільськогосподарської техніки 

  Західна Європа Східна Європа Потенційний ринок 

Зернові сівалки 
«Фаворит» 

«Велес-Агро» 

ТОВ «Техніка Сервіс», 

 ТД «АЛМАЗ» 

Amazone 

Horcsh 

Просапні 

сівалки 

«Фаворит»,  

Maschio gaspardo 

Техніка Сервіс,  

Maschio gaspardo 

Vaderstat 

Horcsh 

Міжрядкові 

культиватори 
ТОВ «Фаворит» ТОВ «ГКЗ» Bednar 

Суцільні 

культиватори 

«Технополь», 

«Велес-Агро» 
ТОВ «Агромастер» 

Case 

John Deere 

Дискові борони 
«Велес-Агро» 

 «УПЕК» 

«Белагромаш-Сервис» 

ТД «АЛМАЗ» 
Horcsh 

Посівні 

комплекси 
«УАТ» «FEAT AGRO» «Агромастер» 

 «Агро-Союз» 

 John Deere 

Оприскувачі «БСГТ» ТОВ «Агротехгарант» BERTHOUD  

На сьогоднішній день у галузі вітчизняного сільськогосподарського 

машинобудування працює близько 200 заводів-виробників техніки та 

http://www.berthoud.com/ru/-berthoud/-berthoud/-15134.aspx


обладнання для АПК.  

Таблиця 2.6 

Аналіз частки конкурентів Західної та Східної Європи, тис. грн 

   2020 рік, грн. Частка 

Ельворті 874 067 12% 

Агромастер  570 485 8% 

Feat Agro 453 935 6% 

АГРО 450 160 6% 

Євротехника 373 180 5% 

Велес-Агро 370 179 5% 

Клевер 330 518 4% 

Техніка-Сервіс 279 305 4% 

Селфорл 259 739 3% 

Богуславська СГТ 236 015 3% 

Белагромаш-Сервіс 198 272 3% 

Технополь 163 007 2% 

Радіозавод 155 827 2% 

ТД Алмаз 154 856 2% 

УПЕК 147 083 2% 

ПромАгроТехнологиії 137 398 2% 

НАЇР 137 144 2% 

Агромаш–Калина 113 951 2% 

Оріхівсельмаш 101 327 1% 

УАК 97 640 1% 

Фаворит 84 439 1% 

Краснянське СП 76 378 1% 

Ремсинтез 74 605 1% 

ХАРВЕСТ 72 088 1% 

Красилів Агромаш 67 633 1% 

Слобода 66 992 1% 

Інші СЄ 1 040 904 14% 

інші ЗЄ 402 943  5% 

Всього 7 490 070  100% 

 

Номенклатура виробництва машин складає більш ніж 2,5 тис. 

найменувань. Ринок сільськогосподарської техніки вітчизняного 

виробництва представлений такими основними компаніями-виробниками на 

системних ринках Західної і Східної Європи та імпортними компаніями-

виробниками  сільськогосподарської техніки на потенційному ринку 



(таблиця 2.6.). Проведемо аналіз відносної частки конкурентів відповідно до 

їх реалізації в тис. грн.. 

Отже, згідно таблиці 2.6. можливо зробити наступні висновки, ПрАТ 

«Эльворті Груп» має найбільшу частка ринку ринку 12%, серед конкурентів 

найбільша частка ринку належить підприємству Агро-Мастер (8%), на 

другому місці компанії АГРО та Feat Agro (6%) на третьому Велес-Агро та 

Євротехніка (5%). Проведемо аналіз виробників-конкурентів сх техніки. 

Таблиця 2.7. 

Динаміка реалізації зернових сівалок на ринках Західної та Східної 

Європи 

Астра 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Емність рынка 2 652 2 186 2 618 

Эльворти 1474 1 162 1 629 

Доля рынка 56% 53% 62% 

ТЕХНІКА-СЕРВИС 132 311 367 

Частка ринку 5% 14% 14% 

Фаворит 238 172 154 

Частка ринку 9% 8% 6% 

ВЕЛЕС АГРО 120 120 114 

Частка ринку 5% 5% 4% 

Агрокомплект  168 243 267 

Частка ринку 6% 11% 10% 

АЛМАЗ ТД 187 157 183 

Частка ринку 7% 7% 7% 

Інші 820 732 721 

Частка ринку 31% 33% 28% 

 

Отже, як видно з таблиці 2.7., в 2020 році частка ринку компанії 

Ельворті сівалок Астра склала 62%, це на 9% більше ніж в 2019 році та на 6% 

більше ніж в 2018 році. 

Таблиця 2.8.  

Динаміка реалізації просапних сівалок на ринках Західної та Східної 

Європи 



ВЕСТА 2018 2019 2020 

Емкость рынка 1 368 1 128 1 123 

Ельворті 537 391 479 

Частка ринку 39% 35% 43% 

ТЕХНІКА СЕРВІС 403 342 360 

Частка ринку 29% 30% 32% 

Фаворит 120 129 58 

Частка ринку 9% 11% 5% 

Маскио Гаспардо 280 206 180 

Частка ринку 20% 18% 16% 

Ремсинтез 28 60 46 

Частка ринку 2% 5% 4% 

Міллеровосільмаш 259 226 169 

Частка ринку 19% 20% 15% 

Інші 509 234 407 

Частка ринку 37% 21% 36% 

 

Отже, як видно з таблиці 2.8., в 2020 році частка ринку компанії 

Ельворті сівалок Веста склала 43%, це на 8% більше ніж в 2019 році та на 4% 

більше ніж в 2018 році. 

Одним із інструментів вивчення середовища компанії є методика 

аналізу по п'яти основним конкурентним силам за Портером (Таблиця 2.9) 

[30]. 

Форми та інтенсивність суперництва. Основна конкуренція на ринках – 

конкуренція між торговими компаніями. Основна конкурентна боротьба йде 

за характеристиками товару.  

 

Таблиця 2.9.  

Конкурентні сили за Портером 
Загроза появи 

нових гравців. 

З огляду на те, що стадія життєвого циклу ринку-зростання, динаміка 

зростання ринку позитивна і бар'єри входу і виходу з даної галузі 

низькі, загроза з боку нових гравців велика. 

Загроза появи 

продуктів-

замінників. 

Альтернативи посіву причіпним агрегатам (сівалок) не існує. Велика 

загроза продуктів-замінників в грунтуобробітку, а саме - 

використання «хімії» (гербіциди та й пестициди) замість механічного 

знищення (культиватори та дискові знаряддя) бур'янів. 

Рівень впливу Все більша кількість споживачів в період економічних криз віддають 



споживача. перевагу недорогій с/г техніці (б\в європейській або бюджетній 

вітчизняній). Також на споживача впливає система ціноутворення і 

комплекс супутніх послуг (доставка, гарантійно-сервісне 

обслуговування). 

Рівень впливу 

постачальників. 

Конкуренція з боку постачальників - фактор, що впливає в основному 

на якість, комплектність і ціну продукції, що поставляється. Основні 

постачальники (європейські) знаходяться в єврозоні, що сприяє 

оперативному реагуванню на стан ринку с/г техніки, але в той же час 

присутність митних бар'єрів (акцизи і мита на ввезення) не сприяє 

швидкій доставці матеріалів безпосередньо на виробництво.  

Рівень 

конкуренції в 

галузі. 

Рівень конкуренції - високий. Основна конкуренція між продавцями. 

Основна конкурентна боротьба йде за характеристиками товару. 

Також важливу роль відіграють ціна і обсяг наданих (супутніх) 

послуг таких як, доставка, зборка, налагодження техніки 

(дистриб'юторами), навчання обслуговуючого персоналу 

(дистриб'юторів) і в подальшому проведення гарантійного і 

сервісного обслуговування техніки. При виході з ладу агрегата, 

налагоджувальні роботи з урахуванням доставки необхідних 

комплектуючих займають від одного до трьох днів, що викликає 

лояльне ставлення до виробника. 
 

Кількість конкурентів і їх відносні розміри. Основними конкурентами 

на системних ринках є: 

Зернові сівалки: 

 Європейські виробники (всього) - 60%; 

 Unia Group Польща (9%); 

 Велес-Агро Україна (8%); 

Просапні сівалки: 

 Gaspardo  Італія (28 %); 

 Monosem Франція (19%); 

 Іртем Турція (17%). 

Просапні культиватори : 

 Gaspardo  Італія (24 %); 

 Monosem Франція (18%); 

 Unia Group Польща (15 %). 

Дискові Борони 

 Lemken Німечинна (14%); 

 Unia Group Польща (8 %); 



 Gaspardo  Італія (7 %). 

Таблиця 2.10.  

Аналіз конкурентного профілю компанії 

№ 

п/п 
Критерії Аналіз 

1 Відносна частка 

ринку 

Частка Компанії на системних ринках поставки в залежності від 

номенклатурного ряду становить від 6% (новий продукт) до 50% 

(«дійна корова»). 

2 Рівень 

технологічності 

У компанії впроваджується система організації виробництва 

"Бережливе виробництво". Управління процесами здійснюється за 

єдиними принципами інтегрованої системи управління якістю, що 

відповідає вимогам системи ISO 9001: 2008. Система якості компанії 

сертифікована міжнародним органом по сертифікації QSCert. 

3 Організація процесу 

обслуговування 

Компанія має в своєму розпорядженні структуру обслуговування 

клієнтів, а саме Торговий дім проводить аналіз ринку, маркетингове 

просування, реалізація готової продукції, а також сервісне і гарантійне 

обслуговування. Процес обслуговування К.П. відбувається за двома 

напрямками сформована дилерська мережа і прямі продажі 

безпосередньо з підприємства. Процес задоволеності К.С. відбувається 

через анкетування споживача (виставки, дем.покази, об'їзди) і 

проведення фокус-груп. 

4 Професіоналізм 

персоналу 

Розроблено і діють по підприємству «Положення про проведення 

навчання персоналу», в якому визначені хв. годинник і теми. Зокрема 

для: Топ- менеджерів-100 чол / год, конструктора і технологи (ІТП) -90 

чол / год, майстри проізв.участков- 76 чол / год, робочі спеціальності - 

70 чол / год. 

5 Фінансові 

можливості 

Компанія входить в холдинг декількох спеціалізованих підприємств, 

що володіє достатніми фінансовими можливостями, завдяки 

диверсифікації бізнесу і позитивної кредитної історії в банківському 

секторі. 

6 Репутація, імідж. Репутація компанії на ринку с / г машинобудування досить висока, що 

підтверджується великою часткою на системних ринках поставки своєї 

продукції. Імідж компанії позитивний, який сформувався в галузі с / г 

машинобудування, як надійного і системного партнера. 

 

Форма та інтенсивність конкуренції. Основною конкуренцією на ринку 

є конкуренція між продавцями. Основна конкурентна боротьба йде за 

характеристиками товару. Крім того, важливу роль відіграють ціна та обсяг 

(супутніх) послуг, що надаються, таких як доставка продукції, при потребі 

монтаж та налагодження, введення в експлуатацію, навчання 

обслуговуючого персоналу, а також майбутня гарантія та сервісне 

обслуговування продукції. Крім того, одним з важливих чинників є наявність 

і доступність в регіонах техніки і запасних частин до виробленої продукції. 

Дії які використовують конкуренти: 

 Створення спільних виробництв на території системного ринку 



збуту для отримання можливостей продажу продукції через держпрограми; 

 Пожвавлення роботи шляхами розподілу продукції, 

стимулювання продажу за рахунок додаткових знижок, акцій та умов оплати; 

 Зниження вартості для кінцевого споживача. Конкуренція цін 

операторів ринку (демпінг цін); 

 Удосконалення споживчих якостей продукції без істотного 

підвищення ціни. Комплектація базової техніки за рахунок впровадження 

додаткових можливостей. 

Основним споживачем вітчизняної техніки по групам машин на ринку 

Західної України є аграрії з банком землі до 4000 га, (Таблиця 2.11.)   

          Таблиця 2.11 

Сегментування по розміру посівних угідь на ринку Західної Європи 

Категорія  

господарства  Площа, га. 

Кількість 

господарств, 

од. 

Банк землі, 

тис. га Частка в банку 

землі % 

Дрібні до 100 17 582 876 3,4% 

Малі 100-500 11 722 2 049 8,0% 

Середні 500-1500 2 721 2 869 11,2% 

Середньо-великі 1500-4000 214 4 303 16,8% 

Великі 4000-7000 583 8 500 33,2% 

Агрохолдинг 7000+ 209 6 975 27,3% 

Всього 33 031 25 572 100 % 

 

Теоретично за групами машин можна прийняти що: 

- зернові та просапні сівалки за традиційною технологією 

експлуатуються  

у господарствах з банком землі до 1500 га. 

- просапні сівалки за мінімальною та нульовою технологією 

експлуатуються у категоріях господарств з банком землі від 500 до 4000 га. 

- суцільні культиватори, дискові борони, обприскувачі експлуатуються 

у всіх категоріях господарств. 

Сегментація по технологічному принципу 

В Західній Європі здебільшого використовується у рослинництві традиційна  

та мінімальна технологія обробки землі.  



Таблиця 2.12. 

Сегментація за технологічним принципом 

Технологі

я 

обробітку 

до 100 га 100 до 500   500 до 1500  1500 до 4000 більше 4 000 

Кільк

ість 

госпо

дарст

в 

Бан

к 

зем

лі, 

тис. 

га. 

Кіль

кість 

госп

одар

ств 

Банк 

землі, 

тис. га. 

Кіль

кість 

госп

одар

ств 

Банк 

землі, 

тис. га. 

Кіль

кіст

ь 

госп

одар

ств 

Банк 

землі, 

тис. га. 

Кільк

ість 

госпо

дарст

в 

Банк 

землі, 

тис. 

га. 

Традицій

на 
17240 745 6203 1537 1574 1721 707 2367 257 3623 

Mini Till 3042 131 2737 471 726 1004 566 1635 160 2256 

No-till 0 0 182 41 121 143 141 301 68 957 

 

Спираючись на результати досліджень, проведених компанією 

«Ельворті», можна стверджувати, що розмір посівних площ 

сільськогосподарського господарств в Західній Європі має значний вплив на 

вибір технології обробітку та на їх прибутковість. 

Таблиця 2.13. 

Привабливість сегменту 

Категорія  

господарства   Площа, га. 

Обсяг сегменту 

тис $. 

Доля в 

обсязі% 

Структура продаж 

Эльворти % 

Дрібні до 100 307 335 3% 13% 

Малі 100-500 717 115 7% 31% 

Середні 500-1500 1 003 940 10% 33% 

Середньо-великі 1500-4000 2 005 910 21% 13% 

Великі 4000-7000 2 524 700 26% 7% 

Агрохолдинг 7000+ 3 192 000 33% 3% 

Всього 9 751 000 1 1 

 

Найпривабливішим сегментом ринку є господарства з банком землі 

понад 1500 га, а саме: середньо-великі з потенційним обсягом сегменту 

2 005 910 тис. $, великі з потенційним обсягом сегменту 2 524 700 тис. $ та 

агрохолдинги з потенційним обсягом сегменту 3 192 000 тис. $. Загалом ці 

три сегменти мають частку 79,2% від загальної ємності ринку. Це так 

називаємий потенційний ринок збуту в якому здебільше використовують 



імпортну високопродуктивну інтелектуальну техніку.  

ПрАТ «Ельворті Груп» реалізує 77 % своєї продукції в сегмент дрібні 

(13%), малі (31%) та середні (31%). 

Враховуючи те, що техніка виробництва компанії «Ельворті» 

знаходиться в «середньому ціновому  сегменті», що характеризується 

середнім рівнем технологічності і середнім рівнем цін, переважним є вибір 

саме тих сегментів аграрних господарств, які в силу своїх недостатніх 

фінансових можливостей неспроможна купувати дорогу зарубіжну техніку. 

Саме тому компанія концентрує свої маркетингові зусилля на сегменті 

сільгосппідприємств із розміром посівних площ до 1500 га  

Проведемо позиціювання продукту на прикладі ASTRA 3,6 PREMIUM 

Зернові сівалки від ELVORTI ™ для інноваційного ресурсозберігаючого 

землеробства. 

ASTRA 3,6 PREMIUM - розроблена для рядового посіву насіння 

зернових, зернобобових та дрібнонасінних культур, за традиційною і 

мінімальною технологією, з одночасним внесенням мінеральних добрив і 

прикочуванням ґрунту в засіяних рядках, з принциповими перевагами, в 

порівнянні з іншими механічними зерновими сівалками на ринку. 

1 Безступінчастий механізм передач (варіатор): забезпечує швидке й 

легке налаштування норм висіву насіння і добрив; точне і плавне 

налаштування в широкому діапазоні норм висіву (для зернових - від 1,5 до 

400 кг/га, для добрив - від 25 до 200 кг/га), окремі варіатори для добрив і 

насіння. 

2 Висівний апарат з полімерних матеріалів: відмінність висівного 

апарату з полімерних матеріалів є максимальна точність, безперервність і 

плавність подачі насіння різних форм і розмірів при нормі висіву від 1,5 до 

400 кг/га. Конструкція котушки дозволяє здійснювати висів дрібнонасінних 

культур. Введено налаштування зазору між клапаном і котушкою, зі шкалою 

для налаштування значень від 1 до 7, що полегшує висів дрібного і великого 

насіння за різними нормами. 



3 Вали приводу туковисівних апаратів виготовлені з нержавіючої сталі, 

що підвищує якість та довговічність валів і розташованих на них 

туковисівних апаратів, також виключає корозію валів. 

4 Прикочуючі колеса і пальцеві загортачі: встановлюючи прикочуючі 

колеса на сівалку ASTRA 3,6 PREMIUM, забезпечується посів в умовах 

різної вологості ґрунту. Як додаткова опція на сівалках ASTRA 3,6 

PREMIUM, встановлюються пальцеві загортачі, які замінюють каток і 

дозволяють проводити посів при підвищеній вологості ґрунту на різних 

фонах. Для очищення прикочуючих колес і забезпечення стабільної глибини 

посіву, встановлені чистики з зносостійкого металу DUROSTAT 400, що 

збільшує ресурс роботи чистиків до 2000 га. 

5 Робочий ресурс дводискового сошника збільшений на 100%: за 

рахунок використання бористих сталей підвищеної твердості, збільшений 

ресурс роботи дводискового сошника на 100%. Посилена конструкція 

механізму тиску дводискових сошників на ґрунт до 65 кг, дозволяє робити 

посів за мінімальною технологією на полях з великим накопиченням 

пожнивних рештків і забезпечувати стабільну глибину загортання насіння. 

6 HELIOS електронна система контролю посіву: можливість 

устаткування інноваційної електронної системи HELIOS для забезпечення 

найкращого контролю посіву (виробництва ТОВ НВФ «МОНАДА»), в якій 

застосовуються датчики контролю потоку насіння нової конструкції з 

підвищеною надійністю і точністю визначення густоти потоку насіння. 

7 Бункер: ASTRA 3,6 PREMIUM має бункер - 1064 л (зернові - 638 л, 

тукові - 426 л), що при нормі висіву пшениці 200 кг/га і висіву мінеральних 

добрив 100 кг/га дозволяє засівати 4 гектара при одному завантаженні. 

8 Впроваджено захисну планку на задню стінку: для виключення 

попадання крапель дощу і роси в зону туковисівних апаратів, що дає 

уникнути затвердіння мінеральних добрив, безпосередньо в камері 

туковисівного апарату. 

9 Зносостійке порошкове фарбування: На підприємстві впроваджена 



лінія порошкового фарбування Ideal-line (Данія). За допомогою даної 

технології, фарбування дозволяє виконувати якісне лакофарбове покриття з 

гарантійним терміном служби до 8 років. 

10 Транспортний пристрій.  Сівалка ASTRA 3,6 PREMIUM  за окремим 

замовленням, може бути оснащена транспортним пристроєм. 

11. Ширина робочого захвату сівалок ASTRA 3,6 PREMIUM становить 

3,6 м, що дозволяє якісно копіювати рельєф нерівного поля і більш 

ефективно засівати поля площею до 40 га. 

Після дослідження позиціювання, важливим є аналіз комплексу 

внутрішніх і зовнішніх факторів, які діють на вдосконалення підприємства за 

допомогою SWOT-аналізу. 

 

 

Таблиця 2.14. 

SWOT – Аналіз ПрАТ Ельворті Груп 

 
Сильні сторони Слабкі сторони 

п
о

 п
р

о
д

у
к

т
у
 

1. Відома торгова марка "Ельворті" на території 

Західної та Східної Європи 

2. Спеціалізоване виробництво із багаторічним 

досвідом. 

3. Номенклатура продукції дозволяє задовольнити 

потреби дрібного та середнього фермера від 

ґрунтообробки до збирання врожаю за різними 

технологіями посіву. 

4. Впроваджено та продовжує розроблятися 

індивідуальне пакування запасних частин. 

5. Широка мережа гарантійно-сервісних центрів. 

6. Залучення кінцевого споживача у модернізацію 

та розробку нових продуктів 

7. Наявність "підрізного" Бренда 

8. Наявність власного полігону для випробування 

техніки  

  

1. Дефіцит продукції сезон. Відсутнє оперативне 

реагування виробництва на потреби ринку.  

2. Низькі темпи розробки та освоєння виробництва 

нових машин. 

3. Процес проведення випробувань не виявляє 

"дитячі хвороби" продукту. 4.Відсутня Продукт для 

ЄС. 

5. Нестабільна якість продукції 

6. Недостатнє забезпечення ринку запасними 

частинами. Запчастини виробляються за 

залишковим принципом. 

7. Відсутня у Дилерів 100% передпродажна 

підготовка сівалок, постановка на гарантію та 

дотримання гарантійних зобов'язань. 

8. Легко копіюваний продукт. 

9. Порушення термінів здавання готової продукції 

10. Порушення термінів постачання комплектуючих 

п
о

 ц
ін

і 

1. Єдина цінова політика у дилерській мережі. 

Ціна заводу на місці продажу. 

2. Надання "найкращих умов" - відстрочення 

платежу, акції, бонуси. 

3. конкурентні ціни щодо цін світових виробників. 

4. Діє державна компенсація 25% в Україні та 15% 

у Східній Європі. 

1. Демпінг цін дилерами над ринком. 

2. Нестабільність цін постачальників  

  



п
о

 р
о

зп
о

д
іл

у
 

1. Організовано групи Прямих продажів на 

території Західної та Східної Європи 

2. Організовано продаж через Інтернет Магазин в 

Україні та Східній Європі. 

3. Створено та продовжує створюватися система 

розподілу продукції через кращі профільні 

компанії на ринках Східної та Західної Європи. 

4. Наявність своїх Технічних Центрів у 

стратегічно важливих регіонах   

5. Відвантаження до дилерської мережі 

проводитися після митної очистки". 

6. Вигідне географічне розташування ПрАТ 

"Ельворті оптимізує витрати на логістику. 

1. Відсутність товарних запасів на складах. 

2. Здорожчання продукції за рахунок транспортних 

витрат на ринок Казахстану та СФО на 12,5% 

3. Слабка присутність продукції ПрАТ Ельворті у 

західних, регіонах України та Східній Європі. 

4.Відсутність прямих поставок техніки та з/год на 

територію РФ та Білорусі (санкції)  

  

п
о

 п
р

о
су

в
а

н
н

ю
 

1. Достатній фінансовий потенціал холдингу 

2. Проведення та участь Днів поля, де споживач 

оцінює роботу техніки у роботі. 

3. Відкрито виставку-продаж АТ "Ельворті" в м. 

Кропивницький, м. Батайськ на якій можна 

придбати всю номенклатуру продукції без 

дефіциту. 

4. Глобальна присутність ПрАТ Ельворті в мережі 

Інтернет.  

6. Швидке інформування про акції та заходи 

аграріїв України через IVR-робота 

7. Участь у лізингових програмах та державних 

програмах фінансування. 

8. Постійне навчання менеджерів Торгового дому 

ПрАТ "Ельворті", менеджерів дилерів, сервісних 

спеціалістів дилерів. 

9. Відкриття лабораторій Ельворті у всіх Аграрних 

університетах України 

10. Наявність запасних частин у кроковій 

доступності через дилера, а також свій магазин та 

інтернет-магазин. 

11. Створення Viber-груп з філіалами дилерської 

мережі  

1. Відсутнє економічне обґрунтування застосування 

продукції виробництва ПрАТ "Ельворті". 

2. Включення нашими дилерами у свій бізнес-

портфель техніки наших конкурентів. 

3. Слабка активність дилерів в участі та проведенні 

тематичних семінарів, днів поля з демонстрацією 

техніки виробництва ПрАТ "Ельворті"  

4. Недотримання Дилерами Стандарту відділу 

маркетингу з розміщення продукції на виставкових 

майданчиках 

5. Відсутність постійно діючих виставок техніки у 

дилера. 

 

Можливості Загрози 

1. Можливість виходу на нові ринки збуту; 

2. Підвищення бар’єрів входу в галузь; 

3. Поява нових товарів-замінників; 

Розвиток технологій (наприклад, поява нових 

майданчиків для залучення клієнтів). 

1. Поява нових гравців на ринку веде до втрати 

частки ринку. Дилери змушені докуповувати 

дефіцитні позиції нашої номенклатури у "місцевих" 

виробників; 

2. Вихід "місцевих" виробників на ринки РФ та 

Казахстану; 

3. Темпи розвитку продуктової лінійки 

конкурентів вищі ніж у ПрАТ Ельворті Груп;  

4. Проблеми з постачальниками 

комплектуючих; 

5. Зростання ціни сировини; 

6. Можливі додаткові бар'єри ввезення 

Продукції з боку митних та фіскальних органів РФ; 

7. Ослаблення національної валюти (курсова 

різниця); 

Впровадження високих технологій у галузь (не 

кожна фірма може собі це дозволити та закривається) 

 

Отже, фінансово-економічні показники  компанії  ПрАТ «Ельворті Груп» 



є хороші, а сама компанія займає лідируюче положення на ринку 

сільгосптехніки Східної та Західної Європи. Її працівники і споживачі на 

даному етапі цілком задоволені умовами, що склалися. Але компанія 

поступово починає втрачати свою унікальність, яка дозволяла їй раніше 

стрімко нарощувати обсяги виробництва і реалізації, тому що перестає 

розвиватися. Підтримувати конкурентоспроможність за допомогою однієї 

унікальності товару і технологій проблематично, оскільки технології швидко 

втрачають свою новизну. 

 

2.3  Аналіз логістичної діяльності на  ПрАТ «Ельворті Груп» 

До складу ПрАТ «Ельворті Груп» входять два заводи, по виробництву 

сільськогосподарської та грунтообробної техніки та запасних частин до них. 

Вся продукція, яка виробляється на підприємстві, з точки зору розподільчої 

логістики, надходить до Торгового дому, який знаходиться в структурі АТ 

«Ельворті». 

Торговий дім (ТД) є самостійним структурним підрозділом 

підприємства.  У своїй діяльності ТД керується документами, що входять до 

затвердженого “Головного переліку документації ТД”, а також наказами та 

розпорядженнями  голови правління – генерального директора. 

Управління Торговим домом (ТД) здійснює директор, який 

призначається на посаду і звільнюється з неї наказом голови правління-

генерального директора. Директор ТД здійснює безпосереднє управління 

всіма напрямами діяльності на принципах єдиноначальності. Організаційна 

структура управління Торговим домом наведена в Додатку А. 

Основними завданнями Торгового дому є: 

- забезпечення виконання плану реалізації  

- виконання цілей підприємства 

- досягнення частки ринку   

- організація роботи  з питань приймання, зберігання та збуту 

продукції. 



- отримання від споживачів інформації та вивчення рівня  

задоволеності від використання продукції виробництва ПрАТ, а саме: якість, 

надійність, номенклатура, асортимент.  

- проведення маркетингових досліджень, соціологічних опитувань та 

фокус-груп 

- проведення PR - заходів. 

- виявлення тенденцій в сільгоспмашинобудуванні, сільському 

господарстві, суміжних галузях промисловості, в розвитку ринку продукції 

підприємств сільгоспмашинобудування, підготовка висновків, рекомендацій, 

розробка стратегії маркетингової діяльності підприємства. 

- Організація дослідження споживчих властивостей продукції та інших 

факторів, що визначають та впливають на структуру і динаміку розвитку 

споживчого попиту на продукцію підприємства, ринкової кон’юнктури. 

- Збір даних та аналіз конкурентів, конкурентно-спроможної продукції 

в Україні і зарубіжжі, їх сильні та слабкі сторони. 

- Вироблення рекомендацій щодо удосконалення асортименту та якості 

продукції, обґрунтованості та доцільності випуску нової продукції, 

орієнтованої на задоволення потреб замовників. 

- Створення каналів розповсюдження і просування продукції, їх 

удосконалення  з метою поширення обсягів реалізації продукції і географії 

ринків. 

- Створення технічних центрів у регіонах, розповсюдження продукції 

та збір інформації щодо якості продукції. У відділі збуту працює 81 особа: 

18 керівників , з них :директор Торгового дому  ,  3 комерційних 

директора, директор з логістики,  директор з маркетингу відповідає  та 

директор з гарантійного обслуговування  

- 29 професіонали. 

- 12 фахівців   

- 22 допоміжних робітника 



 В структуру Торгового дому входить відділ продажів, відділ 

логістики, відділ маркетингу та відділ сервісного обслуговування. 

Крім того, Торговий дім, який є структурним підрозділом АТ 

«Ельворті», сам безпосередньо розподіляє товари дилерам, та кінцевим 

покупцям, які безпосередньо розташовані на території України, а також 

дійснює переміщення дилерам, які знаходяться на території Європи, та країн 

СНД. 

Торговий дім здійснює планування та управління збутовою діяльністю 

на ПрАТ Ельворті Груп здійснюється на базі стратегічного бачення та 

довгострокових цілей підприємства. 

Основні ринки збуту - це країни Східної та Західної Європи. В таблиці 

2.15. приведена динаміка реалізації по країнам. 

Таблиця 2.15.  

Динаміка реалізації по країнам 

  2018 Частка 2019 Частка 2020 Частка 2021 Частка 
Зміна 

% 

УКРАЇНА 
384 342 

395 
36% 

236 813 

617 
29% 

220 664 

332 
21% 

370 072 

323 
29% 68% 

СХІДНА 

ЄВРОПА 

496 443 

746 
47% 

393 781 

391 
48% 

557 016 

255 
53% 

610 079 

171 
49% 10% 

КАЗАХСТАН 
90 360 

565 
9% 

76 811 

739 
9% 

209 846 

628 
20% 

198 930 

259 
16% -5% 

ЄС 
83 658 

916 
8% 

120 358 

602 
15% 

54 166 

090 
5% 

75 566 

357 
6% 40% 

  
1 054 805 

622 
100% 

827 765 

350 
100% 

1 041 

693 305 
100% 

1 254 648 

109 
100% 20% 

 

Наведені дані демонструють, що у 2019 роках відбулось падіння 

обсягів реалізації, при чому найбільше відбулось в 2019 році і склало 21,5% у 

зв’язку з декількома факторами - як з несприятливою ситуацією на ринку 

сільгосптехніки України, так і відсутністю у підприємства достатньої 

кількості обігових коштів та кваліфікованого персоналу для забезпечення 

виготовлення необхідної кількості продукції. 



 

Рис. 2.4. Питома вага країни в реалізації ПрАТ Ельворті Груп 

Дані щодо реалізації продукції ПрАТ «Ельворті Груп» по групам машин 

та питома вага їх в загальній реалізації наведено в таблиці 2.16 

Таблиця 2.16 

Динаміка продажів ПрАТ «Ельворті Груп» по групам машин 

  2018 2019 2020 2021 

ЗЕРНОВІ СІВАЛКИ 499 191 838 317 713 352 420 548 490 452 175 367 

ПРОСАПНІ СІВАЛКИ 179 100 934 128 039 074 138 409 851 206 791 838 

ПРОСАПНІ 

КУЛЬТИВАТОРИ 
85 791 256 57 209 429 49 411 343 60 396 960 

КУЛЬТИВАТОРИ 

СУЦІЛЬНІ 
50 880 818 49 758 988 53 633 288 62 709 561 

ДИСКОВІ БОРОНИ 144 413 473 149 178 057 180 515 298 183 549 861 

ПОСІВНІ КОМПЛЕКСИ 73 166 906 110 423 811 177 676 396 151 104 456 

ОБПРИСКУВАЧІ 22 260 397 15 442 638 21 568 523 29 165 813 

ИТОГО 1 054 805 622 827 765 350 1 041 763 190 1 145 893 857 

 

У 2020 році на ПрАТ «Ельворті Груп» завдяки внесенню змін в 

структуру продаж, в ціноутворення та збільшенням номенклатурного ряду 

продукції обсяги реалізації не тільки припинили падіння, а й суттєво зросли. 

ПрАТ «Ельворті Груп» реалізує свою продукцію використовуючи такі 

канали збуту як прямі продажі кінцевому споживачу, так і канали розподілу 

(коли продукція та послуга переміщуються від Виробника до Кінцевого 

споживача через інших учасників руху товару). 

Доля в товарообігу реалізації канал збуту  Прямі продажі (ПрАТ 

«Ельворті Груп» складає 10%, відповідно реалізація через канал збуту 

«Дилерська мережа» складає 90%. Метою реалізації через дилерську мережу 



є збільшення ринку збуту як географічно, так і притягаючи нові цільові групи 

на цій території. 

Стратегічне бачення ПрАТ «Ельворті Груп» полягає в тому, щоб 

зробити компанію міжнародним виробником сільгосптехніки з високоякісних 

матеріалів,  збільшивши приріст обсягу продажів у найближчі п’ять років на 

60%.  Персонал  ПрАТ «Ельворті Груп» націлений на випуск такої продукції, 

зниження витрат виробництва і залучення нових споживачів.  

Він дотримується принципів безперервності, ритмічності і 

автоматичності в виробничому процесі, а також принципів комплексності та 

чесної конкуренції при роботі зі споживачами і строго контролю у 

фінансовій сфері. 

У звязку з більшення обсягів продажу продукції буде відбуватися і 

збільшення відвантаження готової продукції зі складів. 

ПрАТ «Ельворті Груп» є досить великою компанією, яка прагне до 

розширення та вдосконалення і націлено на зміни заради поставленої 

стратегічної мети. 

Головною метою логістики підприємства є забезпечення 

конкурентоспроможних позицій організації бізнесу на ринку. Цього 

логістика досягається за допомогою управління потоковими процесами на 

основі наступних правил: доставка з мінімальними витратами необхідної 

конкретному покупцеві продукції відповідної якості та відповідної кількості 

у потрібне місце та у потрібний час. Це відбувається завдяки добре 

розвиненій та добре організованій складській та транспортній логістиці на 

підприємстві.  

Розглянемо функції відділу логістики Торгового дому. 



 

 

Рис.2.5. Функції відділу логістики 

 

До  структури логістичного напрямку Торгового дому входять:  

- Відділ логістики, який виконує планування виробництва підприємств, 

згідно замовлень від менеджерів відділу збуту та виробничих потужностей 

підприємств, контролює за рухом готової продукції, запасних частин та 

техніки  на складах ТД,  достовірне ведення облікових даних готової 

продукції, планує переміщення товарів між всіма ланками розподільчої 

системи ПрАТ «Ельворті Груп». 

 – Брокерський відділ, виконує розмитнення вузлів та комплектуючих 

для виробництва, та митне оформлення готової продукції при розподілі між 

ланками розподільчої системи. 
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 – Складське господарство (склад готової продукції та склад запасних 

частин), займається отриманням продукції з підприємств – виробників, 

зберіганням, складуванням, пакуванням, завантаженням та розвантаженням 

продукції, веде облік даних про реалізацію та залишки готової продукції, 

запасних частин на складах підприємства та проведення інвентаризації на 

всіх складах готової продукції. 

Так як склади філій ПрАТ «Ельворті Груп»  знаходяться в різних 

країнах СНД, товар може доставлятися споживачеві за більш короткий 

термін. Система постачання здійснюється зі складів, що у цьому регіоні. 

Постачання регіональних складів здійснюється з головного складу Торгового 

Дому АТ «Ельворті» або АТ «Белінськсельмаш» . Завдяки інформаційному 

об'єднанню електронних баз даних, регіональний менеджер може бачити 

ситуацію на складах. 

Управління запасами підприємства серйозно впливає на роботу всієї 

організації. Завданням управління запасами є оптимізація кількості, 

класифікації та розташування запасів. Основна мета управління запасами – 

уникнути дефіциту. З одного боку, дефіцит продукції призведе до великих 

втрат або втрати частки ринку, з іншого боку, перенасичення товарних 

запасів призводить до морального старіння складів, їх зношування та 

неефективного вкладення капіталу. На підприємстві обрано модель 

управління запасами із встановленою періодичністю поповнення запасів до 

постійного рівня. Щоб запобігти завищенню або дефіциту запасів на складі, 

замовлення розміщуються не тільки в певний час, а й коли запаси досягають 

порогового рівня. Система більш стійка до коливань попиту. Позитивним 

аспектом цієї моделі є підвищений захист від дефіциту запасів, а негативним 

аспектом є необхідність контролю рівня запасів. 

Для управління складом дуже важливе його планування, яке визначає 

фізичне розміщення полиць зберігання, вантажно-розвантажувальних зон, 

типів обладнання. 



В узагальненому вигляді мета логістичної діяльності - гарантувати, 

щоб організація мала надійне постачання продукції відповідної якості, 

необхідного обсягу, у потрібний час, з високим рівнем сервісу та за 

прийнятною ціною. На підприємстві налагоджено надійний та безперервний 

матеріальний потік для забезпечення безперебійного функціонування 

підприємства, на складі підтримується на нормативному рівні запас техніки 

та запасних частин. 

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ПрАТ «ЕЛЬВОРТІ ГРУП» 

 

3.1. Формування моделі управління складською логістикою на 

підприємстві 

Склад є одним з основних компонентів логістичної системи, тому його 

не можна розглядати окремо, а можна використовувати лише як невід’ємну 

частину всієї логістичної системи для формування організаційних, технічних 

та економічних вимог логістичної системи, а також встановити цілі та 

стандарти для його найкращих функцій, визначити умови обробки товару. 

Склади можна знайти у всіх функціональних сферах логістики: 

постачання, виробництва, розподілу. У кожному з них функція складу 

пов’язана з певним напрямком та призначенням, має свої особливості, що 

значною мірою визначає політику технічного оснащення складу. 

Ефективна робота складу в логістичній системі, незалежно від його 

призначення та виду діяльності, можлива лише за умови успішного 

вирішення багатьох проблем. Основні проблеми, з якими стикаються 

компанії при створенні складів і раціоналізації існуючих складів, включають: 

• вибір власного складу або орендованого; 

• визначити кількість складів і місцезнаходження складської мережі; 

• вибір місця розташування складу; 

• визначити тип і розмір складу; 



• розробка систем зберігання. 

Ці питання набувають особливої актуальності при виході підприємства 

на нові ринки збуту, при зміні обємів попиту та географічного розподілу 

покупців, посиленні конкуренції та інших факторах. 

Більшість із них вирішуються під час стратегічного планування 

діяльності компанії у сфері розподілу чи закупівлі. Чи то під час будівництва 

нового складу чи реконструкції існуючого складу, чи то під час пошуку 

найбільш розумного технічного рішення для постійно діючого складу, 

проблема розвитку системи зберігання є дуже серйозною. 

Перелік технологічно-складських дій з: 

• розвантаження, 

• переміщення, 

• розпаковування, 

• приймання, 

• розміщення, 

• укладання, 

• зберігання, 

• відпуску товарів, 

становить зміст внутрішньоскладського технологічного процесу. 

Процес технології на складах, початком якого є зручна побудова, чітке 

та послідовне здійснення складських операцій, постійне покращення 

організації роботи та технологічних рішень, має бути відповідним 

найкращим параметрам за швидкістю процесу, гарантувати збереження 

продукції, економічну доцільність витрат і високий рівень логістичного 

сервісу.  

Послідовність виконання операцій технологічного процесу на складі 

запасних частин Торгового дому показаний на рис.3.1. 



 

 

Рис.3.1. Технологічний процес виконання операцій на складі 

запасних частин Торгового дому 
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розвантажувальних і транспортно-складських операцій; 
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– зручне складування продукції, найбільш оптимальне використання 

складських об’ємів і площ, відповідне збереження товару; 

– виконання умов з доречної організації складських операцій з відбору 

продукції з місць зберігання, комплектуванню і підготовці їх до 

відвантаження; 

– точну роботу перевезення і організацію централізованої доставки 

продукції споживачам; 

– послідовне і чітке здійснення складських операцій, слугуючи 

планомірному навантаженню працівників складу, і створення гарних умов 

роботи. 

Здійснення певних завдань можливо тільки під час дотримання 

наступних принципів організації руху продукції на складі. 

Пропорційність. Операції складського процесу, які пов’язані між 

собою, мають бути пропорційними, тобто відповідати один одному за 

продуктивністю, пропускною здатністю або швидкістю. Досить поширені 

випадки, коли даний принцип залишається без уваги, що призводить до 

непотрібних витрат. 

Паралельність. Одночасне здійснення окремих дій на всіх етапах 

процесу. Слугує скороченню циклу робіт, підвищення ступені завантаження 

працівників і ефективності їхньої роботи. 

Ритмічність. Повторюваність усього циклу й окремих операцій з 

однаковим інтервалом часу є передумовою сталості у витратах енергії, часу, 

праці напротязі робочого дня (зміни). Відсутність ритмічності часто залежить 

не тільки від праці самого складу, але й від зовнішніх 

факторів: нерегулярного надходження продукції, транспортних засобів. 

Потрібно добиватися ритмічності прибуття продукції з виробництва і 

відповідної регулярності відвантаження її. 

Прямоточність. Найбільш оптимальне вирівнювання технологічних 

маршрутів руху продукції, як у горизонтальному, так і у вертикальному 

напрямках й означає прямоточність.  Прямоточність вантажопотоків 



передбачає зменшення витрат на працю за однакової потужності складу. 

Найперше потрібно звернути увагу на зменшення кількості переміщень під 

час виконання операцій із розміщення продукції на зберігання й 

комплектацію, тому що це більш за все складні операції технологічного 

процесу. 

Поточність- головний принцип сучасної організації мікро логістичних 

систем, відповідно до якого усі дії технологічного процесу пов’язані  і 

підвладні єдиному розрахунковому темпу. Здійснення чергової операції є 

одночасним плануванням до наступної. 

Зручна організація внутрішньо складського процесу, розміщення 

робочих зон, обладнання і потрібних засобів виконується належно до 

послідовності технологічного процесу, направленості і швидкості 

товаропотоку. Всі робочі місця пов’язані з виконанням окремої операції або 

обмеженого числа схожих між собою операцій. 

Процес одержання товару на склад є одним із головних деталей 

складського технологічного процесу. Від того, наскільки ефективно він буде 

зроблений, залежить і якість виконання інших операцій. 

Одним із ключових параметрів для організації операцій, пов'язаних з 

транспортуванням і подальшою складською обробкою, є вантажна одиниця - 

певна кількість вантажу, що завантажується, транспортується, 

розвантажується і зберігається як єдина маса, а за її параметрами пов'язані 

різні технологічні процеси, де всі частини логістичного ланцюга стають 

єдиним цілим. 

Основними характеристиками вантажної одиниці є її розмір, що 

відповідає транспортному засобу, і його здатність зберігати свою цілісність і 

оригінальний вигляд під час транспортування та наступних операцій. 

Узгоджений розмір одиниці вантажу та його технологічне обладнання 

дозволяють ефективно використовувати матеріально-технічну базу кожного 

учасника процесу на всіх етапах руху матеріального потоку. 



В якості основи (платформи) для формування завантажувального вузла 

використовується стандартний європіддон, наприклад для транспортних 

засобів, розміри якого 1200 х 800 або 1200 х 1000 мм. На основі цих розмірів 

був визначений базовий модуль упаковки. 

В якості основи (платформи) для формування вантажної одиниці 

використовуються стандартні європіддони для автотранспорту, їх розмір 

1200 х 800. З цих розмірів і визначено базовий модуль упаковки. 

В даний час існують різноманітні комп’ютерні програми, які 

дозволяють зрозуміти параметри товару, що упаковується, їх фізичні 

характеристики, визначити розмір споживчої упаковки, розмір транспортної 

тари, а також рекомендовані варіанти встановлення товару на піддон. 

З іншого боку програми дозволяють перевізнику знаючи типорозміри 

товару або кількість вантажних одиниць, здійснити оптимальне завантаження 

конкретного транспортного засобу або оптимальне розміщення на 

складському просторі. У свою чергу, це може знизити витрати на обробку 

товарів. Здатність вантажної одиниці зберігати свою цілісність під час 

виконання логістичних операцій досягається за допомогою пакування, тобто 

об’єднання вантажної одиниці та піддону в одне ціле. 

Одним з найбільш прогресивних методів формування вантажних 

одиниць є використання стретч-плівки для обгортання вантажу. 

Правильно сформована вантажна одиниця дозволяє забезпечити: 

• високий рівень безпеки вантажів; 

• порівняно низькі витрати праці; 

• ефективність виконання вантажно-розвантажувальних робіт за 

рахунок їх комплексної механізації та автоматизації; 

• можливість перевантаження без переформування; 

• безпеку виконання складських робіт. 

Виходячи з проведеного аналізу, можемо виявити основні функції 

бізнес- процесу складської обробки товару на складі та розробити модель 

управління складською логістикою(рис. 3.2.). 



 

 

Рис.3.2. Модель управління складською логістикою 

Дана модель є методом вирішення проблем, що виникають на складі. 
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виявляти основні фактори, що стримують розвиток і не дають досягти цієї 
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факторів, для кожного з них знаходиться вектор руху, який буде основою для 

того, щоб розробити шляхи подолання наявних проблем. 

 

3.2  Економічне обґрунтування придбання та розрахунок окупності 

палетопакувальника 

Від упаковки залежить не тільки цілісність товару, а й його зовнішній 

вигляд. Тому так важливо приділити увагу якості коробів, у яких 

переправляють той чи інший вантаж. 

За допомогою упаковки забезпечується збереження товарів, сировини в 

різних умовах – на виробництві, під час транспортування, складуванні та 

зберіганні. Існують критерії за якими класифікують упаковку товарів: 

призначення, матеріал, виготовлення, конструкція, застосування, 

спеціалізація та вторинне використання. 

На побутовому рівні визначення «тара» і «упаковка» часто 

використовуються як синоніми. Однак нормативний документ (ГОСТ) 

розглядає упаковку як комплекс, що зберігає основні якості товару під час 

доставки кінцевому споживачеві, а тара — це конкретну ємність, в яку 

поміщається товар. Іншими словами, поняття «упаковка» має більш широке 

значення. 

Крім основних пакувальних матеріалів, включаючи майже всі види 

тари (ящики, коробки), дуже важливі також допоміжні елементи - 

поліетиленова плівка (стрейч, повітряно-бульбашкова), скотч, обв'язка, а 

також кришки, пробки, етикетки, тощо. 

Виділяють основні види упаковки. 

   За функцією: 

Виробнича - використовується для зберігання та транспортування 

товарів під час виробничого процесу (між цехами та структурними 

підрозділами). Зазвичай має великий розмір. 



Транспортна - використовується для транспортування вантажів 

(зазвичай для переміщення між  партнерами-виробниками, постачальниками, 

дилерами тощо). За своїми зовнішніми або технічними параметрами вона, як 

правило, схожа на виробничу. 

Споживча – ємкість в якій товар потрапляє покупцю. Вона повинна 

бути красивою і інформативною. Поєднує властивості захисту, реклами та 

маркетингу. Після покупки пакувальний матеріал переходить у власність 

споживача. При цьому виробники або продавці можуть стимулювати 

повернення тари, у разі доставки до пункту прийому покупець може 

отримати готівку, купони на знижку тощо. Ця схема дуже популярна в 

багатьох країнах Європи (скло, пластикові пляшки, алюмінієві банки, 

пластикові, дерев'яні ящики). 

За матеріалами: 

Картонна (гофрокартонна), паперова, дерев'яна, полімерна, скляна, 

керамічна, металева, комбінована. 

За ступіню спеціалізації: 

Універсальна - використовується для різної продукції (самостійно чи 

спільно з іншими видами пакувальних матеріалів). Приклад - поліетиленова 

плівка, стреппінг-стрічка, скотч. 

Спеціальна – для певних груп товарів, виробів, умов застосування. 

Відрізняється конструкцією, матеріалом, розмірами, режимом збереження 

споживчих властивостей тощо. 

За конструкцією: 

Каркасна - має тверду основу, вертикальні, горизонтальні, кутові 

елементи. 

Ящикова - відрізняється правильною геометричною формою, безліччю 

видів (сітчаста, з відкритою стінкою/кришкою, конічна - бічні стінки 

розташовані під кутом до днища, за рахунок чого можна зручно, компактно 

штабелювати порожню тару). 



Плівкова, стрічкова - для збереження та герметичності товар 

обмотується шарами тонкого полімерного матеріалу. 

 

Розбірна - можуть бути розібрані деякі частини (для зручності 

зберігання, транспортування), потім знову зібрана без втрати первісних 

якостей. 

Піддони (міцні дерев'яні лотки) – основна транспортна та виробнича 

тара. 

За технологією виготовлення: 

Упаковка може виготовлятися пресуванням, екструзією, склеюванням, 

литтям, видуванням, зварюванням. Іноді застосовується комбінування 

кількох технологій у межах одного типу упаковки. 

За вторинним використанням: 

Одноразова - до неї належить сучасна споживча тара. Зазвичай після 

купівлі або перед безпосереднім використанням (вживанням) товару 

утилізується, оскільки не має суттєвої цінності.  

Багаторазова - при акуратному використанні споживчі властивості 

довго не губляться. Тому вона може застосовуватись неодноразово: скляні, 

пластикові пляшки, дерев'яні ящики, картонні коробки. 

Багатооборотна (повернення) - піддони, ящики, металева упаковка. 

Відповідно до чинного законодавства, угода між комерційними партнерами 

може передбачати прямий обов'язок повернення транспортної тари такого 

типу.  

На підприємстві найбільш сучасним та зручним способом упаковки 

вантажів у палетах є обмотка палети стрейч-плівкою.  

Стрейч-плівка - універсальний пакувальний матеріал, що підходить для 

продовольчих та непродовольчих товарів, що використовується для 

формування різних за розміром упаковок. Виготовляється із поліетилену, 

етилену, вінілацетату, альфа-олефінів, інших полімерів. Прозора, добре 

розтягується, стійка до утворення проколів та розривів. Має властивість 



престретча: при обмотуванні вантажу верхній розтягнутий шар утримується 

на нижньому без використання клею, скотчу. 

 

Принципово процес упаковки палет поділяють на ручний, 

напівавтоматизований та автоматизований. У ручної упаковки є маса 

недоліків у порівнянні із застосуванням спеціального складського 

пакувального обладнання, до яких відноситься: палетопакувальник 

(палетообмотувач) і палетайзер. Мінусами ручної упаковки палет можна 

назвати низьку продуктивність, велика витрата упакованого матеріалу, 

високий відсоток витрат, пов'язаних з псуванням погано упакованих вантажів 

при вантажоперевезенні. 

Варто зазначити, що використання сучасних комплексів дозволяє 

скоротити витрати на пакувальні матеріали. При цьому найбільш 

популярним способом упаковки піддонів з вантажем є використання стретч-

плівки та палетопакувальника. Це дозволяє зберегти товар навіть у разі його 

тривалого транспортування та зберігання. Крім того, продукція надійно 

захищена від вологи, механічних та атмосферних впливів. 

Упаковка товарів за допомогою палетопакувальника суттєво полегшує 

вантажно-розвантажувальні роботи. Вони забезпечують: 

– відмінну якість обмотки вантажу навіть нестандартної форми,  

– легкість в експлуатації,  

– простота в управлінні,  

– можливість використання на малих та великих підприємствах. 

Палетопакувальники забезпечують: 

- Значно більш високу продуктивність праці; 

- надійне, якісне пакування (формування так званого «стандарту 

пакування»); 

- зниження витрат на пакувальний матеріал та більш точний контроль 

його витрати; 



- зниження витрат на персонал (скорочення чисельності співробітників, 

задіяних у процесі упаковки). 

На сьогоднішній день прийнято виділяти три типи палетопакувальників: 

1. Ручні. Їх основною перевагою є невелика вартість, а також тривалий 

термін служби та ремонтопридатність. Вони є спеціальним пристроєм, на 

якому розташовується стрейч-плівка. Операції виконуються вручну. 

2. Напівавтоматичні. Вони є платформою невеликих розмірів, де 

знаходиться піддон з товарами. Для роботи з таким палетопакувальником 

оператору потрібно поставити вантаж, після чого закріпити плівку і 

включити агрегат, натиснувши відповідну кнопку. Крім того, фахівцю 

необхідно самостійно вибрати потрібний цикл роботи, залежно від якого 

визначається послідовність та характер виконуваних операцій. Для 

додаткової зручності оператора в більшості моделей напівавтоматичних 

палетопакувальників є спеціальні датчики, що контролюють висоту вантажу 

та якість обмотки. 

3. Автоматичні (паллетайзери). Вони є обладнанням стаціонарного типу, 

призначене для обмотки вантажу спеціальною пакувальною плівкою. Агрегат 

виконує всі операції у автоматичному режимі. Робота оператора у разі 

зводиться до розміщення вантажу на піддоні. Ключовими перевагами таких 

палетопакувальників є функціональність, висока продуктивність та 

ефективність. Більшість моделей мають функцію розтяжки плівки завдовжки 

в 3 рази, що дозволяє заощаджувати пакувальний матеріал. 

Розглянемо економічне обґрунтування придбання та розрахунок 

окупності палетопакувальника на прикладі моделі Youngsun MH-FG-2000A. 

Палетопакувальник Youngsun MH-FG-2000A - багатофункціональна 

напівавтоматична палетопакувальна машина з автоматичним робочим 

циклом, яка призначена для пакування вантажів на палетах у плівку стретч. 

Натяг плівки в цьому палетообмотувачі здійснюється кареткою з 

регульованим механічним дисковим гальмом. Виробництво компанії 

YOUNGSUN, Китай. 



 

 

Таблиця 3. 

Технічні характеристики палетопакувальної машини MH-FG-2000A 

 

Максимальна вага палети, кг 2000 

Висота колони палетопакувальника, мм 3000 

Максимальна висота палети, мм 2600 

Швидкість обмотки, обертів за хвилину 0-12 

Максимальна ширина стретч-плівки, мм 500 

Максимальний діаметр рулону плівки, мм 280 

Висота платформи, мм 80 

Діаметр платформи, мм 2000 

Напруга живлення, В 220 

Споживана потужність, кВт 1 

Вага палетопакувальника, кг 750 

Вартість, грн 113 000 

 

Таблиця 4. 

Середня вартість стретч-плівки на ринку пакувальних матеріалів 

 

Стретч-

плівка 

Характеристики 

стретч-плівки 

Вага, 

кг 

Коефіцієнт 

розтягування 

Вартість 

стретчу, 

грн/ м 

Вартість 

стретчу, 

грн/ кг 

Ручна 500ммх195м17мкр 1,7 1,5 0,96 110 

Машинна 500ммх1500м23мкр 15 4 0,82 81,6 

Вихідні данні розрахунку: 

 

Піддон розміром Д= 1,2 м, Ш= 0,8 м , Н=2 м; 



Продуктивність робочого персоналу на ручне обмотування товару 

становить 15 хв. на один палет. 

660 палет на місяць (30 палет за добу, 22 роб. дня). 

Використовується ручний стретч із середніми параметрами по 

пружньому відновленню та напрузі на проколювання. 

Для наочного прикладу розглянемо два варіанти упаковки в стретч 

плівку: 

Ручний метод - Абролер (ручний розмотувач) 

Як показують практичні експерименти, щоб упакувати практично будь-

який вантаж необхідно нанести ручну стретч плівку як мінімум у 2 шари, 

найбільш поширений тип обмотки – вгору-вниз. 

Розрахуємо витрати ручної стретч плівки. 

Припустимо, що плівка наноситься з 50% нахльостом. 

Довжина плівки (обмотка вгору, вниз) = (1,2 + 0,8) х2 х8 (4 витка вгору, 

4 вниз) х1,5 (нахльост)/1,5 (коефіцієнт розтягування) = 32 м 

Вартість обмотки 1 піддону = 32 х 0,96 = 30,72 грн 

Витрати на стретч плівку при ручній обмотці на місяць становлять 

30,72  х 660 = 20 275,2 грн. 

Це за умови, якщо працівник протягом зміни при ручній обмотці 

розтягуватиме плівку на 50%, що дуже складно тим більше 30 піддонів. 

Реально працівник тягне плівку менше, а значить і реальна витрата більше. 

Машинний метод- Палетопакувальник 

У зв'язку з тим, що машинна плівка виробляється з більш якісної 

полімерної сировини, а також вона на 6 мкм товща ніж ручна, вона має кращі 

характеристики: 

- пружне відновлення, при розтягуванні можливість стискатися назад 

та стягувати вантаж один з одним; 

- напруга на прокол, опір розриву на гострих кутах картонних коробок; 



- розтяг, тобто можливість розтягувати по довжині, а отже, економити 

на витраті та зберігати вантаж в упаковці при динамічних впливах на піддон 

з вантажем (наприклад, під час транспортування); 

Всі перераховані вище переваги дозволяють наносити машинну стретч 

плівку тільки в один шар, програма тільки вгору (природно витрата також 

залежить від типу вантажу, тобто вага, висота, наявність гострих кутів і т.д.) 

Розрахуємо витрату машинної стретч плівки. 

Плівка палетопакувальником наноситься з 10% нахльостом, програма 

обмотки вверх-вниз, хоча як показує практика досить в один шар програма 

вверх. 

Довжина плівки (обмотка вгору-вниз) = (1,2 + 0,8) х2 х8 (4витка вгору 

4 витка вниз)х1,1 (нахльост)/4 (коефіцієнт розтягування) = 8,80 м 

Вартість обмотки 1 палета = 8,80 м х 0,82 = 7,22 грн. 

Витрати на стретч плівку під час машинної обмотки на місяць = 

7,22  х 660 = 4765,2 грн. 

Спожита електроенергія 1 кВт/год. 

На обмотку 1 піддону палетопакувальником витрачається 5 хв. 

Розраховуємо скільки годин витрачається для обмотки 660 піддонів. 

660 х 5 = 3 300 хв. або 55 год. 

Вартість 1 кВт для підприємства становить 3,62 грн/кВт 

Вартість на електроенергію за місяць становить 55  х 3,62 = 199,1 грн. 

Отже загальні витрати за місяць при використанні палетопакувальника 

становлять 4765,2 + 199,1 = 4 964,3 грн. 

Загальна економія за місяць з урахуванням усіх витрат становить  

20 275,2 - 4 964,3 = 15 310,9 грн., а  за рік становить 183 730,80 грн.   



За даними розрахунками економії  коштів за рік, можна легко 

вирахувати період, за який окупляться витрати на придбання обладнання 

підприємством. 

З вище наведених даних вартість палетопакувальника Youngsun MH-

FG-2000A становить 113 000 грн., тоді маємо: 

(113000 х 12) / 183 730,80 = 7,4 міс. 

Таким чином, можна проаналізувати що придбання обладнання 

окупиться приблизно через сім місяців. 

Крім перерахованих вище прямих економічних переваг є також такі: 

- палетопакувальник економить пакувальний матеріал, значно знижуючи 

витрату плівки;  

- палетопакувальник дозволять домогтися рівної, презентабельної та 

надійної упаковки, запобігаючи, таким чином, псуванню вантажу при 

перевезенні та переміщенні з місця на місце; 

- використання палетопакувальника значно зменшує час зайнятого 

персоналом на обмотку палет, який він може використати для продуктивної 

роботи під час збору і пакування самого товару. 

Важливо, що палетопакувальник – пакувальне обладнання, яке сприяє 

скороченню тимчасових витрат на упаковку за рахунок високої 

продуктивності, що дуже важливо для великих виробничих підприємств та 

складських комплексів. 

Виникає можливість збільшити кількість упаковування палет за добу із 

30 шт. до 90 шт., що є позитивним явищем при збільшені виробничих 

потужностей підприємства. 

 

 



ВИСНОВКИ 

У рамках загального завдання максимізації задоволення кінцевих 

споживачів сучасні підприємства пред'являють дедалі більші вимоги до рівня 

логістичного обслуговування, що ставить питання про необхідність 

модернізації логістичних технологій. Оскільки складська логістика відіграє 

ключову роль в управлінні запасами та товарознавстві, останнім часом 

питання вибору системи управління логістикою складського господарства 

стало актуальним для різних підприємств, у томі числі і для ПрАТ «Ельворті 

Груп». 

Отже, проведене дослідження дало змогу сформулювати наступні 

висновки: 

1. Сучасне промислове підприємство являє собою складний механізм, до 

складу якого входять як виробничі, так і технологічні підрозділи, які 

виготовляють із сировини і матеріалів напівфабрикати, деталі, вузли, 

складальні одиниці, а потім збирають з цих елементів готові вироби, а 

також мають велику кількість допоміжних підрозділів, які часто 

об'єднуються під єдиною назвою «інфраструктура» виробництва. Крім 

того, основні та допоміжні підрозділи об’єднані централізованою системою 

управління підприємством.. 

Забезпечення ефективного функціонування сучасного підприємства, 

при високих темпах розвитку та рівня конкурентоспроможності, у знячній 

мірі залежить від продуктивної організації та управління логістичною 

діяльністю підприємства. 

2. Поняття логістичної системи є одним із основних понять логістики. 

Просування матеріального потоку здійснюється кваліфікованим 

персоналом з використанням різної техніки: транспортної, вантажно-

розвантажувальної техніки тощо. У процесі логістики задіяні різні будівлі 

та споруди, і хід процесу багато в чому залежить від ступеня підготовки, 

який він переміщує самостійно і регулярно накопичує товарні запаси. 



Логістика пропонує та вирішує задачу проектування гармонійної та 

злагодженої логістичної системи з визначеними логістичними параметрами 

на виході.  

Логістичну систему можна поділити на три типи: 

 Безпосередньо логістична система з прямими зв'язками. Матеріальний 

потік у них тече безпосередньо від виробників продукції до споживачів, 

минаючи посередників. 

Багатошарова логістична система. У такій системі принаймні один 

посередник знаходиться в середині матеріального потоку. 

Гнучка логістична система. Тут матеріальний потік від виробника 

продукції до споживача може здійснюватися безпосередньо або через 

посередника.Слід зазначити, що будь-які досить серйозні інновації в одній 

сфері вимагають негайних змін у сполучених ділянках, а іноді й загальної 

розбудови організаційної структури управління підприємством. 

Основним глобальним завданням логістичної системи є збільшення 

прибутку підприємства за рахунок досягнення максимальної адаптивності 

компанії до мінливих ринкових умов з найменшими витратами, збільшення її 

частки ринку та отримання переваги над конкурентами. Одним із загальних 

завдань функціонування логістичної системи є також створення комплексної 

та ефективної системи регулювання та контролю матеріальних та 

інформаційних потоків, що забезпечить високу якість доставки продукції. 

Питання, тісно пов’язані з цим завданням, включають забезпечення взаємної 

відповідальності матеріального потоку та інформаційного потоку, контроль 

матеріального потоку та передачу даних до єдиного центру, визначення 

стратегій і технологій фізичного переміщення товарів, розробку методів 

управління операціями з переміщенням товарів, встановлення 

стандартизованих форм напівфабрикатів та упаковки, визначення масового 



виробництва, транспортування та складування, відмінності між вимогами та 

можливі закупівлі та виробництво. 

3. У сучасному світі торговельних організацій дуже актуальними є питання, 

пов'язані з торговельним процесом, який забезпечує необхідні матеріальні 

ресурси та їх ефективне використання. Складська логістика є невід'ємною 

частиною логістичного процесу і відіграє в ньому важливу роль. Ефективне 

використання складських приміщень і добре функціонуючої системи 

обробки вантажів дозволяє скоротити витрати і час формування замовлення. 

Під складською логістикою розуміють галузь логістики, що включає 

розробку методів організації складського господарства, систем закупівлі, 

приймання, розміщення, обліку вантажів та управління запасами, метою 

якого є мінімізації витрат, пов'язаних із зберіганням і переробкою товарів. 

Основною функцією складу є не тільки зберігання, а й надання послуг 

споживачам: формування асортименту ринкову, перерозподіл товарно-

матеріальних цінностей за місцями споживання, складання змішаних товарів 

для відвантаження тощо. Тому склад є незамінною ланкою всієї логістичної 

системи і допомагає визначити стратегічні переваги: сервіс та економічність. 

Управління складом є елементом функціонування всієї логістичної системи. 

4. ПрАТ «Ельворті Груп» включає в себе провідні та одні з найбільших 

підприємств сільськогосподарського машинобудування, які виготовляють 

високоякісну сільгосптехніку як для внутрішнього ринку, так і для ринків 

ближнього та дальнього зарубіжжя. Підприємства, які входять в структуру 

ПрАТ «Ельворті Груп» орієнтуються на проектування сільгоспмашин 

світового рівня, призначених для роботи із застосуванням сучасних 

технологій посіву та обробітку ґрунту. Продукція  ПрАТ «Ельворті Груп» 

випускається зі сталей високої міцності за європейським стандартом, що 

забезпечує великий ресурс роботи агрегатів, точну глибину висіву, що, в 

свою чергу, значно збільшує рівномірність сходів та врожайність. 

ПрАТ «Ельворті Груп» пропонує великий вибір посівної та ґрунтообробної 

техніки, що відповідає сучасним агротехнологiям: 



 сівалки для посіву зернових та просапних культур; 

 культиватори для суцільного і міжрядкового обробітку ґрунту; 

  дискові борони для ресурсозберігаючого передпосівного та основного 

обробітку ґрунту, знищення бур’янів та подрібнення пожнивних залишків 

після прибирання посівних культур; 

  посівні комплекси для смугового посіву зернових, зернобобових та 

інших культур за мінімальною і традиційною технологіями обробки ґрунту; 

  обприскувачі для внесення в ґрунт рідких мінеральних добрив і 

засобів захисту рослин; 

 запасні частини для вище перерахованої техніки. 

Дослідивши загальну характеристику підприємства виявлено, що загалом, 

протягом 3-х останніх років обсяги виробництва в кількісному виразі 

зменшились на 20,7%, а у вартісному виразі зросли на 2,5% за рахунок 

зростання цін. Таке падіння обсягів виробництва, як і обсягів реалізації є 

негативним фактором роботи ПрАТ «Ельворті Груп», що в свою чергу, 

призвело до зменшення чисельності працюючих і погіршенню фінансових 

результатів. 

5.Проаналізувавши вплив зовнішніх чинників на підприємство ПрАТ 

«Ельворті Груп»  методом PEST - аналізу, було з’ясовано, що колосальне 

значення має політична та економічна ситуація в країні. Стан на сході країни 

та введені проти Росії санкції, погіршує відносини в сфері сбуту, куди 

підприємство реалізує більшу частину виробленої продукції. Але це дає 

підприємству нові можливості для прискорення виходу своєї продукції на 

європейський ринок. 

Стратегічне бачення ПрАТ «Ельворті Груп» полягає в тому, щоб 

зробити компанію міжнародним виробником сільгосптехніки з високоякісних 

матеріалів,  збільшивши приріст обсягу продажів на 60% у найближчі п’ять 



років. Колектив  ПрАТ «Ельворті Груп» спрямований на випуск такої 

продукції, зменшення затрат виробництва і залучення нових покупців. Він 

придержується засад безперервності, ритмічності і автоматичності в процесі 

виробництва, а також засад інтегрованості та чесноїго суперництва при 

роботі із покупцями і суворого контролю у фінансовій сфері. 

Проаналізувавши діяльність підприємства можна зазначити, що 

компанія ПрАТ «Ельворті Груп» має хороші фінансово-економічні 

показники і займає лідируюче положення на ринку сільгоспзапчастин 

України.  Але компанія перестала розвиватися і поступово починає втрачати 

свою унікальність, яка дозволяла їй раніше стрімко нарощувати обсяги 

виробництва і продажів. Підтримувати конкурентоспроможність за 

підтримки однієї винятковості продукції і технологій складно, оскільки 

технології швидко втрачають свою новизну. Тому було вирішено підвищити 

ефективність організаційної діяльності шляхом зміни індивідуальної та 

колективної поведінки в бік вдосконалення і змін, напруження творчого 

уміння і винахідливості, і трансформацію її на товариство, що невпинно 

удосконалюється. Слабкі сторони роботи організації демонструють найбільш 

проблемні місця підприємства: залежність якості виробленої продукції від 

якості придбаної сировини (металу) для виробництва продукції, більш 

детальний аналіз  потенційних ринків збуту продукції підприємства, відтік 

кваліфікованих кадрів тощо. 

6. Головною метою логістики підприємства є забезпечення 

конкурентоспроможних позицій організації бізнесу на ринку. Цього 

логістика досягається за допомогою управління потоковими процесами на 

основі наступних правил: доставка з мінімальними витратами необхідної 

конкретному покупцеві продукції відповідної якості та відповідної 

кількості у потрібне місце та у потрібний час. Це відбувається завдяки 

добре розвиненій та добре організованій транспортній логістиці на 

підприємстві.  



Швидка доставка споживачам чи замовникам одна із значних конкурентних 

переваг ПрАТ «Ельворті Груп». Розподільча діяльність на фірмі вимагає 

істотних витрат на їхнє виконання. Переважна частина логістичних затрат  

пов'язано з виконанням головних логістичних операцій: прийманням, 

складуванням, обробкою, транспортуванням, експедируванням, 

підготовкою продукції до відвантаження, збиранням, зберіганням, 

обробкою інформації про замовлення, запаси, постачання. 

7. Одним із ключових параметрів для організації операцій, пов'язаних з 

транспортуванням і подальшою складською обробкою, є вантажна одиниця - 

певна кількість вантажу, що завантажується, транспортується, 

розвантажується і зберігається як єдина маса, а за її параметрами пов'язані 

різні технологічні процеси, де всі частини логістичного ланцюга стають 

єдиним цілим. Основними характеристиками вантажної одиниці є її розмір, 

що відповідає транспортному засобу, і його здатність зберігати свою 

цілісність і оригінальний вигляд під час транспортування та наступних 

операцій. Узгоджений розмір одиниці вантажу та його технологічне 

обладнання дозволяють ефективно використовувати матеріально-технічну 

базу кожного учасника процесу на всіх етапах руху матеріального потоку. 

Ми пропонуємо на складі запасних частин  замінити ручний процес упаковки 

в палети, товарів для відвантаження, на упаковку палет за допомогою 

палетопакувальної машини. Варто зазначити, що використання сучасних 

комплексів дозволяє скоротити витрати на пакувальні матеріали. При цьому 

найбільш популярним способом упаковки піддонів з вантажем є 

використання стретч-плівки та палетопакувальника. Це дозволяє зберегти 

товар навіть у разі його тривалого транспортування та зберігання. Крім того, 

продукція надійно захищена від вологи, механічних та атмосферних впливів. 

 

 


