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Вступ 
 
Об’єктом вивчення відносно нової навчальної дисципліни «Логістика» є 

матеріальні і пов’язані з ними потоки. Актуальність дисципліни і різко зроста-
ючий інтерес до її вивчення обумовлені потенційними можливостями підви-
щення ефективності функціонування матеріалопровідних систем, які відкриває 
використання логістичного підходу. 

В умовах ринкової економіки єдині системи нормативів вдосконалення 
матеріально-технічної бази втрачають своє колишнє значення. Кожен суб’єкт 
господарювання самостійно оцінює конкретну ситуацію і приймає рішення. Як 
свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі здобуває сьогодні 
той, хто компетентний в області логістики, володіє її методами. 

Метою цих методичних вказівок є формування у студентів аналітичного 
мислення і практичних навичок управління матеріальними потоками, необхід-
них в практичній роботі. У процесі вивчення курсу студенти повинні вміти ви-
являти резерви підвищення ефективності функціонування логістичних систем 
підприємств. 

Методичні вказівки підготовлено відповідно до вимог та за змістом робо-
чої програми навчальної дисципліни «Логістика» для студентів спеціальності  
192 «Будівництво та цивільна інженерія». 

Методичні вказівки призначені для закріплення студентами теоретичних 
знань шляхом освоєння методологічних основ і придбання практичних навичок 
прийняття оптимізаційних логістичних рішень. 

Вказівки складаються з 2 розділів, списку рекомендованої літератури та 
містять приклади рішення логістичних функціональних завдань в діяльності 
промислового підприємства. У кожній темі викладені основні методичні поло-
ження, вивчення яких є необхідною умовою успішного вирішення практичних 
завдань курсу. 

Представлені в методичних вказівках контрольні запитання та завдання 
вимагають не тільки використання обчислювальних прийомів, але і послідовно-
го логічного аналізу ситуацій, що сприяє закріпленню студентами теоретичних 
знань в галузі управління матеріальними і супутніми потоками. 
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1. Цілі і завдання логістики 
 

У широкому сенсі логістика – це наука про управління матеріальними і 
пов’язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками в певній мікро-, 
мезо- або макроекономічній системі для досягнення поставлених перед нею ці-
лей з оптимальними витратами ресурсів. 

У вузькому сенсі (з позицій бізнесу) логістика – це інструментарій інтег-
рованого управління потоками матеріальних ресурсів, незавершеного виробни-
цтва, готової продукції, а також пов’язаної інформації, фінансів і послуг, що 
сприяє досягненню корпоративних цілей організації бізнесу з оптимальними 
витратами ресурсів. 

У найбільш загальній постановці з позицій логістики зазвичай досліджу-
ються і оптимізуються параметри основних і супутніх потоків в певному еко-
номічному об’єкті, що функціонує як система, тобто реалізує поставлені перед 
ним цілі і розглядається в цьому сенсі як єдине ціле. Так сформувався об’єкт і 
предмет логістики як науки (рис. 1.1). 
 

 

Рис. 1.1 – Об’єкт і предмет логістики як науки 

Таким чином, з позицій бізнесу логістика повинна підтримувати виконан-
ня корпоративної стратегії компанії з оптимальними витратами матеріальних, 
фінансових, трудових, інформаційних, енергетичних та інших видів ресурсів. 
Логістика повинна служити стратегічною платформою підтримки бізнесу ком-
панії за рахунок правильного вибору логістичних концепцій, стратегій, систем і 
технологій, правильної організації логістичної діяльності (логістичних проце-
сів) в ланцюзі постачань, рішення проблем міжфункціональної і міжорганіза-
ційної координації та інтеграції. 
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Головною метою логістики є забезпечення конкурентоспроможних пози-
цій організації бізнесу на ринку. Цього логістика домагається за допомогою уп-
равління потоковими процесами на основі наступних правил (правила 7 R): 

– 1R (right product): потрібний товар; 
– 2R (right quality): необхідної якості; 
– 3R (right quantity): в необхідній кількості; 
– 4R (right time): повинен бути доставлений в потрібний час; 
– 5R (right place): в потрібне місце; 
– 6R (right customer): потрібного споживачеві; 
– 7R (right cost): з необхідним (мінімальним) рівнем витрат. 
Мета логістичної діяльності вважається досягнутою,  якщо ці сім умов ви-

конані, тобто потрібний товар необхідної якості, в необхідній кількості достав-
лений в потрібний час, в потрібне місце потрібного споживачеві з мінімальни-
ми витратами. 

Необхідно відзначити,що представлені правила є виразом ідеального ви-
падку, до якого слід прагнути. Щоб дане прагнення мало під собою міцну осно-
ву, головна мета конкретизується підцілями, наприклад створення ефективної 
системи контролю, створення функціонально узгодженої і технологічно раціо-
нальної структури організації бізнесу і т.п. При цьому підцілі також декомпо-
зуються і визначають цілі для кожного елемента логістичного ланцюга і т.д. аж 
до окремого виконавця логістичної операції. 

Транспортні цілі досить універсальні і цілком органічно вписуються в 
стратегічні і тактичні цілі господарської організації. Таким чином, відбувається 
горизонтальна інтеграція цілей (взаємоув’язка цілей в кожній окремо взятій 
функціональній сфері) і вертикальна (за рівнями управління). Наприклад, мета: 
максимальне завантаження існуючих складських потужностей при мінімальних 
витратах на складування. Оперативна мета підприємства – це максимальне за-
вантаження потужностей, логістична – мінімізація складських витрат. 

У логістичній системі як при горизонтальній, так і при вертикальній інте-
грації важливі постійна взаємодія і наявність зворотних зв’язків між функціо-
нальними сферами і рівнями управління. Це є найважливішою визначальною 
умовою ефективності процесів вироблення і реалізації управлінських і викона-
вчих рішень. Для практичної реалізації цілей логістики необхідно знайти адек-
ватні рішення ряду відповідних завдань, основні з яких представлені в таблиці 
1.1. 
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Таблиця 1.1 

Основні завдання функціональних областей логістики 
 

№ з/п Область логістики Основні завдання 

1 Запаси Планування, формування та зміст необхідних матері-
альних запасів 

2 Транспортування продукції Вибір виду транспорту, транспортного засобу, пла-
нування і моніторинг доставки продукції 

3 Складування і складська 
обробка 

Вибір варіантів розміщення складу, управління 
складською переробкою, упаковка 

4 Інформаційне забезпечення Збір даних про рух матеріальних потоків 

 

За ступенем значущості завдання логістики поділяються на дві групи: 
глобальні і приватні (локальні) завдання. 

До глобальних завдань логістики відносяться наступні: 
– створення комплексних, інтегрованих систем матеріальних, інформацій-

них,а по можливості і інших супутніх потоків; 
– стратегічне узгодження, планування і контроль над використанням логі-

стичних потужностей сфер виробництва та обігу; 
– досягнення високої системної гнучкості; 
– постійне вдосконалення логістичної концепції в рамках обраної страте-

гії в ринковому середовищі. 
Одним з глобальних логістичних завдань для вітчизняного підприємства 

може бути впровадження нової інформаційної технології управління, напри-
клад програмних продуктів. При вирішенні глобальних завдань дуже важливий 
часовий компонент. Справа в тому, що зовнішнє середовище змінюється досить 
швидко, тому, якщо рішення глобального завдання відбувається повільніше, 
ніж відбуваються зміни у зовнішньому середовищі, результат рішення буде не-
гативним. 

Приватні завдання в логістиці мають локальний характер, вони більш ди-
намічні та різноманітні: 

– максимальне скорочення часу зберігання продукції; 
– скорочення часу перевезень; 
– раціональний розподіл транспортних засобів; 
– швидка реакція на вимоги споживачів; 
– оперативна обробка та видача інформації і т.п. 
 
 
 



8  

Рішення глобальних і локальних задач повинні знаходитися в рамках за-
гальних завдань логістичної системи, до яких відносять такі: 

– здійснення наскрізного контролю над потоковими процесами в логісти-
чних системах; 

– розробка і вдосконалення способів управління матеріальними потоками; 
– різноманітне прогнозування розвитку подій; 
– стандартизація вимог до якості логістичних операцій; 
– виявлення незбалансованості між потребами ринку в логістичних опе-

раціях і можливостями логістичної системи; 
– виявлення центрів виникнення втрат матеріальних і нематеріальних ресурсів; 
– оптимізація технічної і технологічної структури організації і т.п. 
Слід зазначити,що число завдань логістики в функціональних областях 

надзвичайно велике, їх склад різноманітний. Однак всі завдання в кінцевому 
підсумку спрямовані на оптимізацію ресурсів і підвищення конкурентоспромо-
жності компанії за рахунок правильно побудованої логістичної системи. 
 

1.1. Оцінка економічних витрат в логістиці 
 

Управління витратами по організації просування матеріального потоку від 
підприємства – джерела сировини до кінцевого споживача є основним завдан-
ням логістики. Однак управляти логістичними витратами на будь-якому етапі їх 
виникнення можна лише в тому випадку, якщо вони точно виміряні. 

Завдання полягає в аналізі витрат кожної ланки логістичного ланцюга, їх 
диференціації, в пошуку підвищення ефективності діяльності. Транспортні ви-
трати являють собою витрати трудових, матеріальних, фінансових та інформа-
ційних ресурсів, обумовлені виконанням підприємствами своїх функцій замов-
лень споживачів. 

Для розробки системи управління витратами необхідно класифікувати 
логістичні витрати за різними ознаками і визначити їх роль у зазначеній систе-
мі. Дуже важливе значення в процесі управління витратами має їх розподіл на 
постійні та змінні залежно від обсягу діяльності підприємства – ланки логісти-
чного ланцюга. 

До постійних витрат (FC, англ. fixed cost) виробництва відносяться витра-
ти, величина яких не змінюється зі зміною обсягу виробництва. Вони повинні 
бути оплачені, навіть якщо підприємство не виробляє продукцію (відрахування 
на амортизацію, орендна плата, податок на майно, адміністративні та управлін-
ські витрати і т. д.). 
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Під змінними (VC, англ. variable cost) розуміються витрати, загальна ве-
личина яких знаходиться в безпосередній залежності від обсягів виробництва і 
реалізації, а також від їх структури при виробництві кількох видів продукції. До 
них відносяться: відрядна заробітна плата робітників, витрати на сировину, ма-
теріали, комплектуючі вироби, технологічне паливо і енергію та ін. 

У сумі постійні і змінні витрати складають загальні, або валові, витрати 
виробництва (ТС, англ. total cost): 

𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝑭𝑭𝑻𝑻 + 𝑽𝑽𝑻𝑻 
Якщо постійні витрати незмінні,а змінні зростають у міру збільшення об-

сягів виробництва, то, очевидно, валові витрати також будуть зростати. 
Середніми називаються витрати на одиницю матеріалопотоку. Середні 

витрати (АС, англ. average cost) розраховуються шляхом ділення витрат на об-
сяг матеріального потоку (Q, англ. quantity) в натуральному вимірі. Таким чи-
ном, можна розрахувати середні постійні (AFC, англ. average fixed cost), середні 
змінні (AVC, англ. average variable cost): 

𝑨𝑨𝑭𝑭𝑻𝑻 =
𝑭𝑭𝑻𝑻
𝑸𝑸 ; 𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 =

𝑽𝑽𝑻𝑻
𝑸𝑸  

Для ефективного управління процесом формування собівартості продук-
ції дуже важливо правильно визначити суму постійних і змінних витрат. Існує 
три основні методи диференціації витрат: 

– метод максимальної і мінімальної точки; 
– графічний (статистичний) метод; 
– метод найменших квадратів. 
I. Метод максимальної і мінімальної точки. 
Послідовність розрахунків зводиться до наступних етапів. 
1. З усієї сукупності даних вибираються два періоди з найбільшим і най-

меншим обсягом матеріального потоку. 
2. Визначається ставка змінних витрат – це середні змінні витрати в собі-

вартості одиниці матеріалопотоку: 

𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 =
𝑻𝑻𝑻𝑻𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 − 𝑻𝑻𝑻𝑻𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 − 𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

 

де 𝑻𝑻𝑻𝑻𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 – максимальні валові витрати, грн.; 𝑻𝑻𝑻𝑻𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 – мінімальні валові 
витрати, грн.; 𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 – максимальний обсяг матеріального потоку, од.; 
𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 – мінімальний обсяг матеріального потоку, од. 

3. Визначається загальна сума постійних витрат: 
𝑭𝑭𝑻𝑻 = 𝑻𝑻𝑻𝑻𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 − 𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 ∙ 𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 
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4. Так як залежність валових витрат від обсягу матеріального потоку яв-
ляє собою лінійне рівняння першого ступеня, записується рівняння: 

𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝑭𝑭𝑻𝑻 + 𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 ∙ 𝑸𝑸 
II. Графічний метод знаходження суми постійних витрат. 
На графіку відкладаються дві точки, відповідні загальних витрат для мі-

німального і максимального обсягу матеріального потоку. Потім вони 
з’єднуються до перетину з віссю ординат, на якій відкладаються рівні витрат. 
Точка, де пряма перетинає вісь ординат, показує величину постійних витрат, 
яка буде однаковою як для максимального, так і для мінімального обсягу мате-
ріального потоку, так як в даній точці обсяг матеріалопотоку дорівнює нулю. 

Розмір середніх змінних витрат визначається за формулою: 

𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 =
𝑻𝑻𝑻𝑻���� − 𝑭𝑭𝑻𝑻

𝑸𝑸�
 

де 𝑻𝑻𝑻𝑻���� – середні валові витрати за період, грн.; 𝑸𝑸� – середній розмір матері-
ального потоку за період, од. 

Далі записується лінійне рівняння залежності валових витрат від обсягу 
матеріального потоку. 

III. Для розподілу загальних витрат на змінні і постійні методом наймен-
ших квадратів необхідні статистичні дані за кілька послідовних періодів часу. 

Залежність загальних витрат від обсягу матеріального потоку можна за-
писати в наступному вигляді: 

𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝑭𝑭𝑻𝑻+ 𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 ∙ 𝑸𝑸 
Ставку змінних витрат можна визначити за формулою: 

𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 =
∑(𝑸𝑸−𝑸𝑸�) ∙ (𝑻𝑻𝑻𝑻 − 𝑻𝑻𝑻𝑻����)

∑(𝑸𝑸−𝑸𝑸�)𝟐𝟐
 

Загальна сума змінних витрат складе: 
𝑽𝑽𝑻𝑻 = 𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 ∙ 𝑸𝑸 

тоді постійні витрати визначаються за формулою: 
𝑭𝑭𝑻𝑻 = 𝑻𝑻𝑻𝑻���� − 𝑽𝑽𝑻𝑻 

Використання методу найменших квадратів хоча і ускладнює процедуру 
розрахунків, але дозволяє більш точно провести розподіл валових витрат на 
змінні і постійні, так як в розрахунках використовуються вихідні дані за весь 
період роботи підприємства, що входить в логістичну систему. 
 
 
 
 

Приклад 1.1 [1]. 
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При обробці матеріального потоку на складі готової продукції промисло-
вого підприємства використовуються стаціонарні вантажно-розвантажувальні 
машини, що працюють від центральної електромережі, від неї ж відбувається 
освітлення складських приміщень. Дані про роботу складу за рік представлені в 
таблиці 1.2. Із загальної суми витрат на електроенергію необхідно виділити по-
стійні і змінні витрати, використовуючи різні методи диференціації витрат. 

Таблиця 1.2 
Дані про роботу складу готової продукції 

 

Місяць 
Величина мате-
ріального пото-

ку, тис. т 

Витрата на 
електроенергію, 

тис. грн. 
Місяць 

Величина мате-
ріального пото-

ку, тис. т 

Витрата на 
електроенергію 

тис. грн. 
 Січень 16,5 5022,2  Липень 14,9 4945,0 
 Лютий 13,2 4867,8  Серпень 11,6 4790,5 
 Березень 16,5 5022,2  Вересень 12,4 4829,2 
 Квітень 21,5 5253,9  Жовтень 13,2 4867,8 
 Травень 18,2 5099,4  Листопад 16,5 5022,2 
 Червень 19,8 5176,6  Грудень 19,8 5176,6 

Разом в середньому за місяць 16,18 5006,1 
 

Рішення 
I. Метод максимальної і мінімальної точки 
1. За вихідними даними завдання виберемо два періоди з найбільшим і 

найменшим обсягом матеріального потоку – квітень і серпень (таблиця 1.3). У 
квітні сума змінних витрат буде максимальною, а постійних – мінімальною, в 
серпні – навпаки. 

Таблиця 1.3 

Періоди з найбільшим і найменшим обсягом матеріального потоку 
 

Показник Значення показника 
Максимальне Мінімальне 

1. Обсяг матеріального пото-
ку, тис. т 21,5 11,6 

2. Витрати на електроенергію, 
тис. грн. 5253,9 4790,5 

 
2. Визначимо ставку змінних витрат: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
5253,9− 4790,5

21,5 − 11,6 = 46,8 грн./т
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3. Визначимо загальну суму постійних витрат: 
𝐹𝐹𝐴𝐴 = 5253,9− 46,8 ∙ 21,5 = 4247,7 тис. грн. 

4. Залежність загальних витрат від обсягу матеріального потоку матиме 
такий вигляд: 

𝑇𝑇𝐴𝐴 = 4247,7 + 46,8 ∙ 𝑄𝑄 
II. Графічний метод [2] 
За графіком (рис. 1.2) визначаємо значення рівня постійних витрат при об-

сязі матеріального потоку рівному нулю: 𝑇𝑇𝐴𝐴 =  4250 тис. грн. 
Тоді ставка змінних витрат складе: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
5006,12 − 4250

16,18 = 46,8 грн./т 

Залежність загальних витрат від обсягу матеріального потоку матиме та-
кий вигляд: 

𝑇𝑇𝐴𝐴 = 4250 + 46,8 ∙ 𝑄𝑄 
 
 

                                           
 
 

 
Рис. 1.2 – Графік залежності загальних витрат від обсягу 

матеріального потоку 
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III. Метод найменших квадратів [3] 
Послідовність визначення коефіцієнтів рівняння і результати розрахунків 

представлені в таблиці 1.4. 
 

Таблиця 1.4 

Дані для реалізації методу найменших квадратів 
 

Місяць 
Матеріало-

потік Q, 
тис. т 

(Q-Qср), 
тис. т (Q-Qср)2

 

Валова 
витрата TC, 

тис. грн. 

(TC-TCср), 
тис. грн. 

(Q-Qср) х 
(TC-TCср), 
тис. грн. 

  Січень 16,5 0,32 0,1024 5022,2 16,1 5,15 
  Лютий 13,2 -2,98 8,8804 4867,8 -138,3 412,13 
  Березень 16,5 0,32 0,1024 5022,2 16,1 5,15 
  Квітень 21,5 5,32 28,3024 5253,9 247,8 1318,30 
  Травень 18,2 2,02 4,0804 5099,4 93,3 188,47 
  Червень 19,8 3,62 13,1044 5176,6 170,5 617,21 
  Липень 14,9 -1,28 1,6384 4945 -61,1 78,21 
  Серпень 11,6 -4,58 20,9764 4790,5 -215,6 987,45 
  Вересень 12,4 -3,78 14,2884 4829,2 -176,9 668,68 
  Жовтень 13,2 -2,98 8,8804 4867,8 -138,3 412,13 
  Листопад 16,5 0,32 0,1024 5022,2 16,1 5,15 
  Грудень 19,8 3,62 13,1044 5176,6 170,5 617,21 

Разом 194,1 - 113,56 60073,4 - 5315,24 
Середнє 
значення 16,18 - - 5006,1 - - 

 
Визначимо ставку змінних витрат: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
5315,24
113,56 = 46,8 грн./т

Загальна сума змінних витрат складе: 
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 46,8 ∙ 16,18 = 757,2 тис. грн. 

тоді постійні витрати будуть рівні: 
𝐹𝐹𝐴𝐴 = 5006,1− 757,2 = 4248,9 тис. грн. 

Таким чином, 𝑇𝑇𝐴𝐴 = 4248,9 + 46,8 ∙ 𝑄𝑄 
В аналітичній формі загальні витрати на електроенергію можна подати так: 
а) за методом максимальної і мінімальної точки: 𝑇𝑇𝐴𝐴 =  4247,7 +  46,8 𝑄𝑄; 
б) з графічного методу: 𝑇𝑇𝐴𝐴 =  4250 +  46,8 𝑄𝑄; 
в) за методом найменших квадратів: 𝑇𝑇𝐴𝐴 =  4248,9 +  46,8 𝑄𝑄. 
Незначні відхилення в величині постійних витрат відбулися через округ-

лення проміжних обчислень. 
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2. Розрахунок точки беззбитковості функціонування 
логістичної системи 

 
У процесі планування виробничої діяльності керівництву підприємства, 

що входить в логістичну систему, належить відповісти на наступні питання: 
− який обсяг продукції необхідно виробляти, щоб не тільки покрити всі 

витрати на виробництво, а й отримати прибуток; 
− яка ціна повинні бути встановлена на реалізовану продукцію; 
− на якому рівні необхідно підтримувати витрати, щоб залишатися кон-

курентоспроможними на ринку. 
Отримати відповідь на поставлені питання можна розрахувавши точку 

беззбитковості виробництва і продажу продукції. Цю точку також називають 
«критичною точкою», «порогом рентабельності», «точкою самоокупності». 

Точка беззбитковості відповідає такому обсягу матеріалопотоку, при 
якому підприємство покриває всі постійні і змінні витрати, не маючи прибутку. 

У вартісному вираженні точка беззбитковості визначається за формулою: 

𝑻𝑻𝑻𝑻(𝑸𝑸Б) =
𝑭𝑭𝑻𝑻

(𝟏𝟏 − 𝑽𝑽𝑻𝑻 𝑻𝑻𝑻𝑻⁄ ) , 

де 𝑻𝑻𝑻𝑻(𝑸𝑸Б) – оптимальний обсяг матеріалопотоку в вартісному вираженні; 
𝑭𝑭𝑻𝑻 – постійні витрати, грош. од.; 𝑻𝑻𝑻𝑻 – виручка підприємства, грош. од.;          
𝑽𝑽𝑻𝑻 – повні змінні витрати, грош. од., 𝑽𝑽𝑻𝑻 =  𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 ∙ 𝑸𝑸; 𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 – питомі змінні витрати 
на од. матеріалопотоку, грош. од.; 𝑸𝑸 – обсяг матеріалопотоку, нат. од. (од., т і т.п.). 

У натуральному вираженні матеріалопотік в точці беззбитковості дорівнює: 

𝑸𝑸Б =
𝑭𝑭𝑻𝑻

𝑷𝑷 − 𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 , 

де 𝑷𝑷 – вартість (ціна, тариф) одиниці матеріалопотоку, грош. од. 

Визначити точку беззбитковості можна також за допомогою графічного 
методу. Для цього необхідно об’єднати на одному графіку чотири лінії (рис. 1.3): 

𝑭𝑭𝑻𝑻 – лінія постійних витрат; 
𝑽𝑽𝑻𝑻 – лінія змінних витрат; 
𝑻𝑻𝑻𝑻 – лінія загальних витрат; 
𝑻𝑻𝑻𝑻 – лінія загальної виручки. 
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Рис. 1.3 – Графік беззбитковості 

 
Приклад 1.2 [4]. 
Виробнича компанія планує випуск нової продукції. Прогнозований річ-

ний попит становить 600 од. Постійні витрати, пов’язані з випуском такого об-
сягу продукції, знаходяться на рівні 12000 грн. на рік. Плановані змінні витрати 
на одиницю продукту складають 42 грн. Аналіз конкурентних компаній, що ви-
пускають аналогічну продукцію, показав, що середній рівень відпускних цін 
становить 67 грн. за одиницю. Необхідно визначити «точку беззбитковості» в 
натуральному і вартісному вираженні. 

Рішення 
Сукупні змінні витрати, пов’язані з випуском 600 од. продукції, складуть:  
𝐴𝐴𝐴𝐴 =  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙  𝑄𝑄 =  42 ∙  600 =  25200 грн. 
Після реалізації продукції підприємство отримає виручку в розмірі: 
𝑇𝑇𝑇𝑇 =  𝑃𝑃 ∙  𝑄𝑄 =  67 ∙  600 =  40200 грн. 
Тоді в вартісному вираженні «точку беззбитковості» діяльності даного 

підприємства можна визначити: 

𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑄𝑄Б) =
𝐹𝐹𝐴𝐴

1 − (𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑇𝑇𝑇𝑇⁄ ) =
12000

1 − (25200 40200⁄ ) = 32160 грн. 

У натуральному вираженні «точка беззбитковості» дорівнює 

𝑄𝑄Б =
𝐹𝐹𝐴𝐴

𝑃𝑃 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
12000

67 − 42 = 480 од. 

Зразкове значення оптимального обсягу виробництва можна визначити 
також графічно (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4 – Графічне визначення точки беззбитковості 
 

Розрахунки показали,що при сформованих умовах роботи підприємству 
вигідно почати випуск нової продукції, так як прогнозований попит на дану 
продукцію (600 од.) вище, ніж точка самоокупності (480 од.). 

Визначення точки беззбитковості вельми актуально в ринкових умовах, 
так як дозволяє підприємствам, що входять в логістичний ланцюг, обґрунтова-
но прогнозувати беззбиткову діяльність. Більш того, при визначенні стратегії 
розвитку підприємства необхідно враховувати величину запасу фінансової міц-
ності (ЗФМ), тобто оцінювати обсяг матеріалопотоку понад рівень беззбитко-
вості. Оцінка запасу фінансової міцності проводиться за наступними формула-
ми: 

– в вартісному вираженні:   ЗФМ =  𝑇𝑇𝑇𝑇 –  𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑄𝑄Б), 

– у відсотках: ЗФМ =
𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑄𝑄Б)

𝑇𝑇𝑇𝑇 ∙ 100%. 

Ще однією важливою величиною, яку можна використовувати для харак-
теристики витрат логістичної системи, є величина вкладу на покриття. Внесок 
на покриття визначається як різниця між виручкою підприємства, ланки логіс-
тичної системи, від реалізації продукції за певний період і змінними витратами, 
які понесло підприємство в процесі виробництва цієї продукції. 

Розрізняють величини повного вкладу (Const) і питомого вкладу на оди-
ницю продукції (const): 

𝑻𝑻𝑪𝑪𝒎𝒎𝑪𝑪𝑪𝑪 =  𝑻𝑻𝑻𝑻 –  𝑽𝑽𝑻𝑻 =  𝑷𝑷 ∙ 𝑸𝑸 –  𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 ∙ 𝑸𝑸 =  (𝑷𝑷 –  𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻) ∙ 𝑸𝑸 
𝒄𝒄𝑪𝑪𝒎𝒎𝑪𝑪𝑪𝑪 =  𝑷𝑷 –  𝑨𝑨𝑽𝑽𝑻𝑻 

Використовуючи показник «внесок на покриття», можна визначити вплив 
зміни змінних і постійних витрат функціонування логістичної системи на вели-
чину прибутку, отриманого даною системою. Для цього необхідно розрахувати 
так званий «ефект виробничого важеля». 

40,2 
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Ефектом виробничого важеля називається таке явище, коли будь-яка змі-

на виручки від реалізації породжує ще більш сильну зміну прибутку. Кількіс-
ний вплив операційного важеля на прибуток можна виразити наступною фор-
мулою: 

ЕВВ =
𝑻𝑻𝑪𝑪𝒎𝒎𝑪𝑪𝑪𝑪
П  

де П – прибуток, одержуваний підприємством, грн. 

Знаючи значення операційного важеля, можна визначити,на скільки відсот-
ків зросте прибуток підприємства, якщо відомий відсоток зростання доходів: 

П (%) = ЕВВ ∙ TR (%), 
де П (%) – відсоток зростання прибутку підприємства; TR (%) – відсоток 

зростання виручки. 
 

Приклад 1.3 [4]. 
Використовуючи дані попереднього прикладу, розрахувати запас фінансо-

вої міцності підприємства (в вартісному вираженні й у відсотках) та вплив виро-
бничого важеля на прибуток, якщо відомо, що зростання доходів складе 7,2%. 

Рішення 

Запас фінансової міцності визначимо наступним чином: 
– в вартісному вираженні: 
ЗФП =  𝑇𝑇𝑇𝑇 –  𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑄𝑄Б)  =  40200 –  32160 =  8040 грн. 

– у відсотках: 

ЗФП =
𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑄𝑄Б)

𝑇𝑇𝑇𝑇
∙ 100% =

8040
40200 ∙ 100% = 20%. 

Прибуток, що отримується  компанією від випуску нової продукції, при 
обсязі реалізації в 600 од. складе: 

П =  𝑇𝑇𝑇𝑇 –  𝐹𝐹𝐴𝐴 –  𝐴𝐴𝐴𝐴 =  40200 –  12000 –  25200 =  3000 грн. 
Тоді сила впливу виробничого важеля буде дорівнювати: 

ЕВВ =
𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
П =

40200− 25200
3000 = 5. 

Отже, під впливом ефекту виробничого важеля при зростанні доходів на 
7,2% прибуток підприємства збільшиться на 36%: 

П(%)  =  ЕВВ ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇(%)  =  5 ∙ 7,2% =  36%. 
Визначивши вплив структури витрат на прибуток з допомогою операцій-

ного важеля, можна заключити, що чим вище питома вага постійних витрат і 
відповідно нижче питома вага змінних витрат при незмінному обсязі продажів, 
тим сильніше вплив операційного важеля. 
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Тому постійні витрати повинні бути весь час під пильною увагою, так як 
підвищення їх питомої ваги підсилює дію операційного важеля, а це при зни-
женні ділової активності підприємства може привести до втрат прибутку. 

Однак, при прийнятті рішення про збільшення обсягів виробництва необ-
хідно пам’ятати наступне: в міру віддалення від точки беззбитковості ефект ви-
робничого важеля зменшується до тих пір, поки зростання об’єму не вимагати-
ме збільшення постійних витрат. Це відбувається через зменшення постійних 
витрат на одиницю продукції. У цьому випадку буде потрібно розрахувати но-
вий поріг рентабельності функціонування логістичної системи. 
 

2.1. Розрахунок параметрів матеріалопотоку 
 

Система вимірників матеріалопотоку складається з трьох параметрів: тра-
нспортної маси М, транспортного шляху L і транспортного часу Т. Транспортна 
маса може виражатися скаляром і вектором. При скалярі маса знаходиться в 
стані спокою, а при векторі відомо напрямок пересування маси. Варіантом поз-
начення транспортної маси може бути обсяг перевезень (Q). 

З трьох основних параметрів (М, L, Т) для окремих потоків створюються 
похідні вимірники, такі як транспортна робота M x L, або віднесена до часу ве-
личина транспортної маси М / Т. Останній показник може виражатися в двох 
значеннях, таких як потужність потоку і потужність джерела. 

Потужність потоку – це кількість транспортної маси, що проходить в 
одиницю часу в певному пункті або через певний перетин транспортного шляху 
в певному напрямку. 

Потужність джерела – це віддача джерелом транспортної маси в одини-
цю часу, або, іншими словами, розвантаження джерела. 

Взаємозв’язки і відмінності між потужністю потоку і потужністю джерела 
стають зрозумілими, якщо перевезення кількох районів уявити шаховою табли-
цею або таблицею «вхід-вихід» (таблиця 1.5) [5]. 

Таблиця 1.5 
Таблиця матеріалопотоків 

 

 А В З D Відправлення 
(вивезення), Т 

А 200 400 600 1000 2200 
В 600 400 800 200 2000 
З 1000 200 1200 400 2800 
D 1400 1000 200 200 2800 

Отримано 
(ввезення), Т 

3200 2000 2800 1800 9800 
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З таблиці видно, що існують матеріалопотоки місцевого сполучення (з А 
в А, з В в В і т. д.), тобто джерела і пункти призначення (стоки) знаходяться 
всередині району відправлення (джерела). 

В інших клітинах таблиці (з А в В, з А в С і т. Д.) наведені дані про між-
районні матеріалопотоки, які визначені у всіх випадках не тільки їх величиною, 
а й початковими і кінцевими пунктами, тобто напрямком. Ці дані мають ознаки 
векторів. Як видно, матеріалопотік в напрямку А-В (400 т) не дорівнює потоку 
в напрямку В-А (600 т). Отже, можна визначити коефіцієнт нерівномірності ма-
теріалопотоку (Кн): 

𝑲𝑲𝑯𝑯 = 𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎/𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎, 
де 𝑸𝑸

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
 – максимальний матеріалопотік в певному напрямку; 𝑸𝑸

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
 – міні-

мальний матеріалопотік в цьому ж напрямку. 

Розрахунки коефіцієнта показують, що в напрямку В-А перевозять в 1,5 
рази більше вантажу, ніж в напрямку А-В. 

Якщо розглядати матеріальні потоки в місці їх виникнення, то вони бу-
дуть називатися відправленням, а доставка продукції в район призначення – 
ввезенням. Перші визначають потужність джерела, а другі – потужність стоку 
(ввезення продукції). 

 
2.2. Побудова епюри матеріалопотоку 
 
Епюра є графічним зображенням матеріалопотоку на даній ділянці траси. 

За допомогою епюри створюється наочна схема переміщення вантажів між пу-
нктами відправлення та призначення, визначається транспортна робота, встано-
влюється найбільш вигідне розташування стоянок транспорту. 

Особливе значення епюра матеріалопотоку має для розробки маршрутів 
роботи транспорту, забезпечуючи найбільшу продуктивність транспортних за-
собів і зниження вартості доставки продукції. 

Показники, які розраховуються при побудові епюри матеріалопотоку: 
𝑷𝑷 =  𝑸𝑸 ∙  𝒍𝒍ср; 
𝒍𝒍гр  =  𝑻𝑻𝑷𝑷 / 𝑸𝑸; 

𝑲𝑲𝑯𝑯  =  𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 / 𝑸𝑸𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎, 
де 𝑸𝑸 – обсяг перевезення в різних напрямках, т; 𝒍𝒍ср – середня відстань пе-

ревезення, км; 𝒍𝒍гр– навантажений пробіг, км; 𝑻𝑻𝑷𝑷 – транспортна робота (ванта-
жообіг), ткм. 
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Приклад 1.4 [6]. 
Дані обсягу перевезень між пунктом відправлення і призначення наве-

дені в таблиці 1.6. Побудувати епюру матеріалопотоку, якщо відстань між пу-
нктами, км: А-Б (Б-А) – 15 км; Б-В (В-Б) – 20 км; В-Г (Г-В) – 30 км. 

Таблиця 1.6 

Вихідні дані для побудови епюри матеріалопотоку 

Пункти відпра-
влення, Т 

Обсяг перевезень, Т Відправлено 
(вивезен-

ня), Т 
Пункти призначення 

А Б В Г 
А = 200 300 400 900 
Б 100 = 200 300 600 
В 200 300 = 100 600 
Г 300 100 200 = 600 

Отримано (вве-
зення), Г 

600 600 700 800 2700 
 

Рішення 
При побудові епюри ми маємо два напрямки просування матеріалопотоку 

(АГ і ГА). Домовимося, що вгору від нульової позначки ми будемо відкладати 
той напрямок, який має найбільший обсяг перевезень в порівнянні з іншим. 

1. Визначаємо обсяг перевезень в напрямках: 
Напрямок АГ: QAГ = QAБ + QAB + QAГ + QБВ + QБГ + QBГ = 200 + 300 + 

400 + 200 + 300 + 100 = 1500 т. 
Напрямок ГА: QГА = QГА + QГБ + QГВ + QBA + QВБ + QБA = 300 + 
+ 100 + 200 + 200 + 300 + 100 = 1200 т. 
Так як АГ > ГА, тобто 1500 > 1200, то напрямок АГ відкладається вгорі. 
Загальний обсяг перевезень: Qoб = QAГ + QГА = 1500 + 1200 = 2700 т. 
2. Визначаємо транспортну роботу в напрямках: 
Напрямок АГ: 
РАГ = 200 ∙ 15 + 300 ∙ 35 + 400 ∙ 65 + 200 ∙ 20 + 300 ∙ 50 + 100 ∙ 30 = 
= 61 500 ткм. 
Напрямок ГА: 
РГА = 300 ∙ 65 + 100 ∙ 50 + 200 ∙ 30 + 200 ∙ 35 + 300 ∙ 20 + 100 ∙ 15 = 
= 44 000 ткм. 
Загальна транспортна робота: 
Роб = РАГ + РГА = 61 500 + 44 000 = 105 500 ткм. 
Середня відстань перевезення: 1ср = Роб / Qоб = 105 500 / 2700 = 39,0 км. 
Після  розрахунку показників, побудуємо епюри матеріалопотоку (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5 – Епюра матеріалопотоку 
 

Епюра будується в координатах «обсяг перевезення – відстань». «Обсяг 
перевезення» Q, т, відкладається по осі ординат, а «відстань перевезення» l, км, 
– по осі абсцис. Епюра будується відповідно з обраним масштабом. 

Для зручності побудови починають з обсягу перевезень, що йде від пунк-
ту А до пункту Г, тобто з самого далекого. Отриманий простір між осьовою і 
проведеною лінією заштриховують. Потім відкладається обсяг перевезень з А в 
пункт В, тобто 300 т. Відкладаємо не від 0, а від обсягу, який є на даній ділянці. 
Отриманий простір також заштриховують. Аналогічно відкладаються і наступні 
обсяги перевезень. Нижня частина епюри будується таким же способом, що і 
верхня. 

Вантажопотоки можуть бути також зображені у вигляді схеми. Схеми ва-
нтажопотоків будуються з використанням карти району перевезень, на якій на-
несені пункти або мікрорайони відправлення і призначення вантажу, тобто ван-
тажообразуючі і вантажопоглинаючі точки. 

Вантажопотоки можуть також мати вигляд картограми. Картограма – це 
графічне зображення вантажопотоків на карті по дійсним шляхам переміщення 
вантажів. За допомогою схеми епюр створюється наочна схема переміщення 
вантажів, визначається транспортна робота в тонно-кілометрах (яка дорівнює 
площі вантажопотоків в масштабі), встановлюється найбільш вигідне розташу-
вання стоянки автотранспорту або автогосподарства, щоб непродуктивні пробі-
ги з гаража до місця роботи або назад були мінімальними. 

Особливе значення мають схеми, епюри, картограми вантажопотоків для 
розробки маршрутів роботи транспорту, які забезпечують найбільшу продукти-
вність транспортних засобів і зниження вартості доставки. 
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Контрольні питання і завдання 
 
Контрольні питання [7]: 
1. Як виник термін «логістика»? Чи існує загальне (стандартне) визначен-

ня логістики? Яке сучасне трактування поняття «логістика» з позицій бізнесу? 
2. Що є об’єктом дослідження і управління в логістиці? Що є предметом 

дослідження в логістиці? 
3. Що таке матеріальний потік і які його основні характеристики? 
4. Що таке супутні потоки з позицій логістики, і які їхні основні характе-

ристики? 
5. Що таке логістична операція? Від чого залежить ступінь деталізації 

операцій в логістиці? 
6. Що таке логістичні функції і як вони класифікуються? Чому логістичні 

функції поділяються на ключові і підтримуючі? Як можна їх охарактеризувати? 
7. Що таке функціональні області логістики? 
8. Що таке логістичні системи і як можна їх класифікувати? 
9. Що таке підсистема, ланка, елемент логістичної системи? Яка роль 

«третьої сторони» в логістиці? 
10. Що таке логістичний ланцюг, логістичний канал, логістична мережа, 

логістичний процес, логістичний цикл? 
 

Контрольні завдання [8]: 
Завдання 1.1. 
На нафтогазовидобувному підприємстві одну зі статей собівартості про-

дукції становлять витрати на воду. При цьому частина цих витрат є постійною 
величиною і включає в себе витрати на обслуговування території та допоміж-
них приміщень, а інша частина – змінна, включає витрати на підтримання плас-
тового тиску. 

Необхідно, використовуючи дані про роботу підприємства за шість міся-
ців (таблиця 1.7), виділити із загальної суми витрат на водопостачання постійні 
і змінні витрати: 

– з використанням методу максимальної та мінімальної точки; 
– за допомогою графічного методу; 
– на основі методу найменших квадратів. 
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Таблиця 1.7 
Дані про роботу НГВП 

 

Номер 
варіанту 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень 
Q ТС Q ТС Q ТС Q ТС Q ТС Q ТС 

1 15,4 2043,4 16,3 2062,3 17,2 2081,2 18,5 2108,5 19,2 2123,2 21,3 2167,3 
2 17,3 2084,1 18,4 2105,4 19,4 2126,6 20,8 2157,4 21,6 2173,9 24,0 2223,6 
3 19,5 2129,9 20,7 2153,8 21,8 2177,8 23,4 2212,4 24,3 2231,0 27,0 2286,9 
4 22,0 2181,4 23,3 2208,4 24,5 2235,4 26,4 2274,3 27,4 2295,3 30,4 2358,2 
5 24,7 2239,5 26,2 2269,8 27,6 2300,2 29,7 2344,0 30,8 2367,7 34,2 2438,5 
6 27,8 2304,8 29,5 2339,0 31,1 2373,2 33,5 2422,5 34,7 2449,1 38,5 2528,9 
7 31,4 2378,4 33,2 2416,9 35,0 2455,3 37,7 2510,9 39,1 2540,8 43,4 2630,6 
8 35,3 2461,2 37,4 2504,5 39,4 2547,8 42,4 2610,4 44,0 2644,1 48,8 2745,2 
9 39,7 2554,4 42,1 2603,2 44,4 2652,0 47,7 2722,4 49,5 2760,3 55,0 2874,1 
10 34,5 2445,1 36,5 2487,5 38,6 2529,9 41,5 2591,1 43,1 2624,1 47,8 2722,9 
11 30,0 2350,1 31,8 2387,0 33,5 2423,8 36,0 2477,0 37,4 2505,6 41,5 2591,6 
12 26,1 2267,6 27,6 2299,6 29,1 2331,6 31,3 2377,8 32,5 2402,7 36,1 2477,4 
13 22,7 2195,9 24,0 2223,7 25,3 2251,5 27,2 2291,6 28,3 2313,3 31,3 2378,2 
14 19,7 2133,5 20,8 2157,7 22,0 2181,9 23,7 2216,8 24,6 2235,6 27,2 2291,9 
15 17,1 2079,3 18,1 2100,3 19,1 2121,3 20,6 2151,7 21,3 2168,0 23,7 2217,0 

Примітка. Q – обсяг матеріального потоку, тис. т; ТС – загальні витрати на водопостачання, 
тис. грн. 

 

Завдання 1.2 
Підприємство володіє мережею складських приміщень, що здаються в 

оренду організаціям, які займаються оптовою торгівлею продуктів нафтохімії. 
Проведений аналіз ринку транспортних послуг регіону показав, що можна 
створити власний парк транспортних засобів. Прогнозований обсяг транспорт-
ної роботи (ТР); постійні витрати (FС), пов’язані з утриманням парку транспор-
тних засобів; змінні витрати (AVC) на одиницю транспортної роботи і транспо-
ртний тариф (Р) на один тонно-кілометр наведені в таблиці 1.8. Необхідно ви-
значити за допомогою «точки беззбитковості» доцільність створення парку ру-
хомого складу: 

– в вартісному вираженні; 
– в натуральному значенні. 
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Таблиця 1.8 
Дані про роботу підприємства 

 

 

Завдання 1.3 
Використовуючи дані завдання 1.2, необхідно: 
– знайти в вартісному та відсотковому вираженні запас фінансової міцності; 
– розрахувати силу операційного важеля; 
– визначити, на скільки відсотків зросте прибуток підприємства від на-

дання транспортних послуг, якщо транспортний тариф на перевезення вантажів 
збільшиться на 9,1%. 

 
Завдання 1.4 
Використовуючи дані таблиць 1.9-1.10, побудувати епюру матеріалопото-

ку і визначити показники: обсяг перевезень за напрямками і середня відстань 
перевезення. 

Таблиця 1.9 
Вихідні дані для побудови епюри матеріалопотоку 

 

Пункт відправлення 
Обсяг перевезень, т Відправлення 

(вивезення), т Пункти призначення 
А Б В Г 

А – 500 400 300 1200 
Б 100 – 200 300 600 
В 150 200 – 400 750 
Г 250 150 100 – 500 

Всього 500 850 700 1000 3050 
 

Номер варіанту ТР, ткм FC, грн. AVC, грн./ткм Р, грн./ткм 

1 300 3700 57 68 
2 316 4063 58 73 
3 334 4461 61 77 
4 352 4898 63 81 
5 371 5378 66 85 
6 392 5300 68 89 
7 413 5224 71 93 
8 436 5149 74 92 
9 460 5075 77 91 
10 469 5002 80 94 
11 478 4930 83 97 
12 488 4859 86 96 
13 550 5430 152 168 
14 420 5628 158 174 
15 435 5009 140 155 
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Таблиця 1.10 
Відстань між пунктами відправлення та призначення 

 

Варіант Відстань між пунктами 
А-Б Б-В В-Г 

1 90 120 150 
2 100 130 160 
3 110 140 170 
4 120 150 180 
5 130 160 190 
6 140 170 200 
7 150 180 210 
8 160 190 220 
9 170 200 230 
10 180 210 240 
11 190 220 250 
12 200 230 260 
13 210 240 270 
14 220 250 280 
15 230 260 290 
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