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ОБ¥РУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБОРУ
ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ НА СКЛАДІ АТП ДЛЯ ПІДТРИМКИ
В СПРАВНОМУ СТАНІ ЙОГО РУХОМОГО СКЛАДУ
Встановлено, що підтримка рухомого складу АТП в справному стані може здійснюватися з
застосуванням запасних частин, що зберігаються на складі АТП, так і запасних частин, що
закуповуються в міру виникнення необхідності. Для безперебійного надання транспортних
послуг автотранспортному підприємству необхідно мати на складі певний обсяг запасних
частин у заданий момент часу. Раціональна організація зберігання та управління запасами
запасних частин на автотранспортному підприємстві впливає на зниження експлуатаційних
витрат та підвищення рентабельності перевізного процесу. Запропоновано критерії оцінки
ефективності вибору запасних частин, що зберігаються на складі АТП для підтримки в
справному стані його рухомого складу, які враховують сукупність витрат на придбання,
транспортування та зберігання запасних частин.
Використання даних критеріїв дає змогу визначити доцільність зберігання запасних частин
на складі АТП та організації закупівлі необхідних запасних частин за умови мінімальних витрат
на забезпечення запасними частинами.
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Вступ. На даний час якісна транспортна послуга автотранспортним підприємством може бути надана
лише з використанням надійного рухомого складу, підтримка якого в працездатному стані вимагає
вдосконалення роботи не лише служб, зайнятих технічним обслуговуванням і ремонтом, а й системи
матеріально-технічного забезпечення рухомого складу.
Враховуючи умови сьогодення і те, що за цих умов виникають обмеження на використання
матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, то мінімізація супутніх матеріальних витрат та отримання
максимального прибутку є першочерговим завданням усіх структурних підрозділів АТП, зокрема і
служби матеріально-технічного забезпечення [1].
На даний час у більшості випадків служба матеріально-технічного забезпечення АТП працює в
умовах обмеженого фінансування, що надає проблемі вибору необхідних запасних частин, що
зберігаються на складі особливої актуальності.
Однією з умов ефективного функціонування не лише ремонтних служб автотранспортного
підприємства, а й самого АТП в цілому є наявність відповідної номенклатури та кількості запасних
частин у певний момент часу для оперативного і своєчасного усунення відмов і несправностей рухомого
складу та підтримки коефіцієнта технічної готовності на заданому рівні.
Очевидно, що такі запасні частини найбільш швидко можуть бути доставленими зі складу
підприємства. Безвідмовність складу автотранспортного підприємства буде тим вищою, чим більше
запасних частин на ньому зберігається. Однак, збільшення кількості запасних частин супроводжується
збільшенням матеріальних витрат, пов’язаних з їх придбанням на зберіганням.
Тому формування критеріїв, що застосовуватимуться для оцінки ефективності вибору запасних
частин, що зберігатимуться на складі автотранспортного підприємства для підтримки його рухомого
складу в справному стані, є важливим та актуальним завданням.
Метою даної статті є розробка критеріїв оцінки ефективності вибору запасних частин, що
зберігаються на складі АТП для підтримки в справному стані його рухомого складу, які дозволили б,
перш за все, дати можливість сформувати таку стратегію управління постачанням запасних частин за
якої коефіцієнт технічної готовності рухомого складу підтримувався та заданому рівні.
Викладення основного матеріалу. Підтримка рухомого складу АТП в справному стані може
здійснюватися як із застосуванням запасних частин, що зберігаються на складі АТП, так і запасних
частин, що закуповуються в міру виникнення необхідності.
Враховуючи те, що рухомий склад більшості АТП різномарочний та різної вікової групи, тому
номенклатура запасних частин, необхідних для підтримки справного стану рухомого складу АТП
настільки велика, що ретельний аналіз та контроль використання кожної номенклатурної позиції вимагає
залучення значних фінансових та трудових затрат [2].
Під час формування складу АТП доцільно номенклатуру необхідних запасних розділити на
номенклатурні групи, шляхом застосування методів структурованого аналізу ABC і XYZ.
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В основі методу АВС лежить «принцип Паретто». Мета методу АВС полягає в тому, щоб із
численної номенклатури запасних частин виділити запасні частини, оптимізація яких має бути проведена
в першу чергу.
За допомогою цього методу проводимо ранжування деталей на номенклатурні групи, які мають:
високу споживчу вартість, середню споживчу вартість і низьку споживчу вартість [1, 3].
До групи А належать усі запасні частини (номенклатури), починаючи з І-ої найбільшої за сумарною
вартістю, сума вартості яких складає 75–80 % від загальної вартості всіх запасів, але вони складають
лише 10–20 % загальної кількості запасних частин, які потрібні для підтримки в справному стані
рухомого складу АТП. Сюди також належать деталі, що лімітують надійність автомобіля, та деталі
організація постачання яких викликає складнощі для даного географічного регіону.
До групи В – належать запасні частини середнього споживання, сума вартості яких складає близько
15–20 % загальної вартості номенклатури запасних частин, але у кількісному відношенні ці запаси
складають 30–40 % від усього обсягу запасних частин.
Група С – запасні частини малого споживання, сумарна вартість яких складає 5 % від загальної
вартості і 40–50% від загального обсягу зберігання.
Метод ABC найбільший ефект дає в поєднанні з методом XYZ, який дозволяє провести класифікацію
тих же ресурсів, але залежно від характеру їх споживання і точності прогнозування змін до потреби, що
особливо важливо для дилерських організацій з реалізації ЗЧ. Угрупування запасних частин під час
проведення XYZ-аналізу здійснюється в порядку зростання коефіцієнта варіації.
До групи «X» належать запасні частини, які характеризуються стабільною величиною споживання,
незначними коливаннями в їх витраті й високою точністю прогнозу.
Група «У» – це запасні частини, потреба в яких характеризується відомими тенденціями (наприклад,
сезонними коливаннями) і середніми можливостями їх прогнозування.
Запасні частини, що належать до групи «Z», споживаються нерегулярно, точність їх прогнозування
невисока.
Таким чином, у результаті проведення ABC і XYZ – аналізу широкий асортимент запасних частин
розподіляється на 9 груп: AX, AY, …, CZ.
Як відомо, в ринкових умовах для оптимального управління запасами запасних частин, як один із
основних критеріїв, застосовують сукупність витрат на придбання, транспортування та зберігання
запасних частин.
У зв’язку з тим, що для різних номенклатурних груп (AX, AY, …, CZ) доцільно застосовувати різні
стратегії з забезпечення запасними частинами, тому за критерій оцінки ефективності вибору запасних
частин приймаємо комплексний показник, що відображає всі види витрат, пов’язані з кожною
номенклатурною групою.
Так, до прикладу, витрати АТП із забезпечення рухомого складу запасними частинами, що належать
до номенклатурної групи AX можна визначити таким чином:
AX
СЗЧ
= ∑ Cпр.ЗЧ + ∑ Сзб .ЗЧ + ∑ СВ ,

де

∑С

пр. ЗЧ

(1)

– сумарні витрати, пов’язані з придбанням необхідної кількості запасних частин

відповідної номенклатури,

∑С

зб . ЗЧ

– сумарні витрати, пов’язані зі зберіганням необхідної кількості запасних частин

відповідної номенклатурної групи на складі АТП,

∑С

В

–

матеріальні

втрати

автотранспортного

підприємства,

спричинені

додатковими

непередбаченими простоями рухомого складу за відсутності необхідних запасних частин.
Графічна інтерпретація цільової функції, що дозволяє визначити оптимальну кількість запасних
частин за мінімумом сумарних витрат, наведена на рисунку 1 [1].
Витрати, пов’язані зі зберіганням необхідної кількості запасних частин відповідної номенклатурної
групи на складі АТП можна описати за допомогою виразу:
n

С зб .ЗЧ = ∑ Ci ⋅ ωi (∆t ) ⋅ ∆t ,

(2)

i =1

Ci – затрати на зберігання і-ої запасної частини на складі автотранспортного підприємства за
одиницю часу, ∆t – проміжок часу, протягом якого на складі автотранспортного підприємства буде
зберігатись і-а кількість запасних частин, ωi (∆t ) – параметр потоку відмов деталей і-го найменування
під час експлуатації рухомого складу автотранспортного підприємства протягом проміжку часу ∆t .

де,
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Н

Рис. 1. Визначення оптимальної кількості Н запасних частин
по мінімуму сумарних витрат:
необхідних запасних частин;

Спр . ЗЧ

Cm – витрати, викликані відсутністю,
+ C зб .ЗЧ – витрати, пов’язані з придбанням,

доставкою та зберіганням необхідної кількості запасних частин
Витрати, пов’язані з придбанням необхідної кількості запасних частин відповідної номенклатури:
n

Cпр.ЗЧ = ∑ Cn.i ⋅ ωi (∆t ) ⋅ ∆t ,

(3)

i =1

де,

Cn.i – витрати на придбання та доставку і-ї запасної частини.

Матеріальні втрати автотранспортного підприємства, спричинені простоями рухомого складу через
відсутність необхідних запасних частин, пропонується визначати за формулою:
k

Cm = ∑ CmJ ⋅ Tпр ⋅ Рі ,

(4)

j =1

де,

Cm – матеріальні втрати автотранспортного підприємства, спричинені простоєм j-го автомобіля через

відсутність необхідної запасної частини, за одиницю часу.
Tпр – час простою j-го автомобіля через відсутність необхідної запасної частини,

Pi – імовірність незадоволення потреб ремонтного виробництва автотранспортного підприємства,
викликана відсутністю необхідних запасних частин.
Головним завданням управління запасами запасних частин є підтримання їх у такій кількості, за якої
виконується СΣ ⇒ min , [4].
З урахуванням формул (1–4) критерієм оцінки ефективності вибору запасних частин, що
зберігаються на складі АТП для підтримки в справному стані його рухомого складу обрано сумарні
витрати автотранспортного підприємства із забезпечення його необхідною кількістю запасних частин за
всіма номенклатурними групами, які описуються цільовою функцією:
AX
BX
CZ
CΣ = СЗЧ
+ C ЗЧ
+ ... + C ЗЧ
⇒ min .

(5)

Висновок. Встановлено, що для безперебійного надання транспортних послуг автотранспортному
підприємству необхідно мати на складі певний обсяг запасних частин в заданий момент часу.
Раціональна організація зберігання та управління запасами запасних частин на автотранспортному
підприємстві впливає на зниження експлуатаційних витрат та підвищення рентабельності перевізного
процесу, тому в якості критеріїв оцінки ефективності вибору запасних частин, що зберігаються на складі
АТП для підтримки в справному стані його рухомого складу пропонується застосовувати усю
сукупність витрат на придбання, транспортування та зберігання запасних частин.
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