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РОЗРОБКА ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
Анотація. Розроблено рівневу схему взаємозв'язку підсистем логістики туристичного бізнесу. Проведено 
локальне моделювання процесів управління закупівлею товарів з урахуванням обмежень фінансових 
ресурсів. Визначено порогову точку постачання товарів. На сучасному етапі розвитку економіки послуг 
у світі та Україні стає нагальною потреба оптимізації туристичного продукту. Застосування логістичних 
принципів управління може бути суттєво корисним в туристично-рекреаційній галузі завдяки накопи-
ченому досвіду щодо створення, реалізації, моніторингу та контролю ланцюгами поставок. У випадку 
формування ланцюга поставки в туристичній галузі особливо важливі навички, знання в інформаційній 
та фінансовій логістиці. Високо конкурентний ринок туристичних послуг вимагає високої якості обслуго-
вування, що стає пріоритетним напрямком в пошуку шляхів удосконалення надаваних послуг. 
Ключові слова: динамічна логістична модель, фінансові обмеження, локальне моделювання, порогова 
точка постачання товарів, циклічність, безперервність.

Ivashchenko Anna, Molochenko Victoria
Vinnytsia National Agrarian University

DEVELOPING PROCESSES OF LOGISTICS MANAGEMENT IN THE TOURISM INDUSTRY
Summary. The block diagram of logistic system intercommunication in tourism business is elaborated.  
The local modeling of operation processes of goods purchase taking into account the limits of financial resourc-
es is made. The sales point of goods is determined. At the present stage of the development of the economy of 
services in the world and Ukraine, the need to optimize the tourist product is urgent. The application of logistic 
management principles can be significantly beneficial in the tourism and recreation industry thanks to the ac-
cumulated experience in the creation, implementation, monitoring and control of supply chains. In the case of 
the formation of a supply chain in the tourism industry, especially important skills, advanced and professional 
knowledge in the transport system of cargo and passengers, knowledge in information and financial logistics. 
The problems of logistics management point to the need for a systematic approach to the management of each 
tourist enterprise. Thus, an expedient direction to improve logistics management is to provide mechanisms for 
the intensive development of regional tourism on the basis of a systematic approach to management through the 
cooperation of tourist enterprises, as well as the introduction of a unified information system with a new data 
bank, first of all, on the features of regional tourist products. The results of logistic and marketing analysis in-
dicate the expediency of reforming the organizational structure of management of tourism enterprises through 
the creation of logistics departments. The article describes the basic principles of stimulation of labor at enter-
prises of the tourism industry. The systems of payment and stimulation of work of employees at the enterprise 
are described. Differences in wage systems are investigated. The main factors of satisfaction with the work of 
the tourism industry are revealed. Recommendations for optimizing the incentive system are given A significant 
number of tourist enterprises, we were invited to improve the existing organizational structure. Thus, we can 
conclude that in most domestic tourist enterprises, logistic control systems, as such, are practically absent.
Keywords: dynamic logistic model, financial limits, local modelling, goods sales point of, cyclicity, continuity.

Постановка проблеми. У сучасній еконо-
мічній літературі практично не приділено 

увагу одній зі складових логістики – управління 
закупівлями і запасами продовольчих і непродо-
вольчих товарів з урахуванням фінансових обме-
жень на закупівлю товарів.

Перш за все це відноситься до сфери туристич-
ного бізнесу, особливість якого якраз і полягає 
в тому, що до надходження коштів від реалізації 
туристичних послуг необхідно в оперативному 
режимі здійснити якісну закупівлю товарів для 
забезпечення різних категорій туристів харчу-
ванням та іншими товарами з урахуванням від-
мінностей фінансових ресурсів.

Автор статті пропонує дещо інший підхід до по-
будови логістичної моделі закупівель товарів засно-
ваний на динаміці обмеженості фінансових ресурсів. 

Такий підхід дозволить отримувати опти-
мальні рішення цільової функції в динаміці, 
ґрунтуючись на заданих параметрах обмеженос-
ті фінансових ресурсів для закупівлі заданого 
асортименту товарів з урахуванням фінансових 
ресурсів і витрат на транспортні витрати. 

Звідси актуальність побудови динамічної мо-
делі закупівель товарів з урахуванням обмежених 
фінансових ресурсів обумовлена тим, що процеси 
закупівлі товарів в туристичному бізнесі істотно 
впливають на всі сфери його діяльності [1, с. 84].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Транспортні моделі схематично відображають 
зв'язок обсягів закупівель товарів з урахуванням 
фінансових ресурсів, проте в математичних моде-
лях в класичному вигляді (цільова функція; сис-
тема обмежень) нечітко проявляється цей зв'язок 
[1, ст. 83]. Так, логістична модель закупівель то-
варів за схемою «Постачальник – Споживач» не 
відображає фінансові можливості споживача. 

З іншого боку, розглядаючи логістику закупі-
вель товарів з урахуванням фінансових ресурсів, 
залишається без уваги істотна складова – вклю-
чення у вартість товарів транспортних витрат 
з урахуванням їх централізованої доставки або 
самовивезення.

Питання транспортних витрат розглядається 
як окрема складова в підсистемі 4 «Управління 
логістичними витратами». 
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З метою практичної реалізації логістичних мо-
делей розглядаються в них статичні моделі, тобто 
екстремуми цільових функцій моделей знаходять-
ся на граничних точках максимуму або мінімуму. 

Тому виникла необхідність побудови такої ло-
кальний моделі управління закупівлями товарів, 
яка б, з одного боку, однозначно визначала необхід-
ні обсяги закупівель товарів, а з іншого – враховува-
ла оптимальну ціну закупівлі товарів в необхідному 
асортименті з обмеженими фінансовими ресурсами. 

Метою статті є локальне моделювання проце-
сів управління закупівлями товарів з урахуванням 
обмежень фінансових ресурсів і визначення поро-
гової точки поставки товарів. Результати моделю-
вання повинні бути враховані у взаємозв'язку з усі-
ма підсистемами логістики туристичного бізнесу.

Виклад основною матеріалу дослідження. 
В умовах насиченого ринку туристичних послуг 
особливого значення набуває управління пото-
ками туристів у взаємозв’язку із забезпеченням 
їхніх життєвих потреб під час подорожування. 
Налаштування такого взаємозв’язку потребує ло-
гістичного підходу до управління всіма процеса-
ми, пов’язаними з обслуговуванням туристичних 
потоків. Однак у практиці туристичного бізнесу 
поки що недостатньо застосовується логістичний 
підхід до управління туризмом, що визначає по-
ставлену проблему досить актуальною [6, с. 60]. 
Побудуємо схему взаємозв'язку підсистем логіс-
тичного процесу в туристичному бізнесі як рівневу 
структуру, включаючи рівень «Динамічна модель 
закупівель продукту з урахуванням обмежених 
фінансових ресурсів», зображених на таблиці 1.

Запропонована модель визначена як модель 
закупівель (МЗ) з урахуванням порогової точки 
поставки і фінансових обмежень.

Для опису моделі введемо наступні про значення:
Gj – j-я група товару;
LAGi – тривалість циклу закупівлі товару 

(тимчасовий інтервал між розміщенням замов-
лення і його закупівлею);

Aij – асортиментний набір (найменування)  
i-го товару j-ї асортиментної групи;

Ci – ціна закупівлі товару, грн.;
Sit – залишок (кількість) i-го товару у спожи-

вача на момент моделювання t;
Zit – залишок (кількість) i-го товару на складі 

на момент моделювання t;
Ri – разом залишок i-го товару;
NORi – розмір резервного (гарантійного) запа-

су i-го товару з урахуванням строків реалізації;
VNi – місячний обсяг попиту на i-й товар;
Qi – обсяг продажу i-го товару в розрахунку на 

одиницю тривалості замовлення;
PTi – порогова точка відновлення замовлення;
Ki – транспортні витрати на закупівлю одини-

ці i-го товару, грн.;
Fti – необхідні фінансові ресурси для закупів-

лі товару на момент моделювання, грн.;
Xi – обсяг закупівель i-го товару;
Xkor – скориговані обсяги закупівель з ураху-

ванням фінансової можливості підприємства;
ZENAi – оптимальна ціна закупівлі i-го това-

ру, грн.;
CNi – ціна закупівлі i-го товару без транспорт-

них витрат. Питома вага (%) транспортних ви-
трат у ціні Ci закупівлі i-го товару;

Fmax – максимальна фінансова можливість тор-
гового підприємства для закупівлі товару, грн.;

UVi – питома вага транспортних витрат в ціні 
постачальника.

Для побудови моделі спочатку визначимо ви-
хідні дані для моделі, якими являють такі показ-
ники: Cj, Aij, Ci, Sit, Zit, Ri, NORi, VNi, Qi, LAGi, Ki.

Порогова точка відновлення замовлення визна-
чається по формулі:

PT
VN

LAG NORi
i

i i= × +
4

Так як необхідність поставки товару пропо-
нується розраховувати раз в тиждень, місячний 
обсяг попиту ділимо на 4.

Порогова точка відновлення постачання то-
вару показує, скільки товару потрібно поставити 
для безперебійної роботи торгового підприєм-
ства. Ясно, що цей показник коливається в за-
лежності від попиту на даний товар, асортимент-

ної політики туристичного підприємства 
та інших факторів [7]. Але такий розраху-
нок дозволяє пов'язати три складові необ-
хідності відновлення постачання:

VNi – місячний обсяг попиту на i-й товар;
LAGi – тривалість циклу закупівлі то-

вару (тимчасовий інтервал між розміщен-
ням таким і його закупівлею);

NORi – розмір резервного (гарантійно-
го) запасу і-го товару з урахуванням тер-
мінів реалізації.

Таким чином знайдені порогові точки 
поставки. Тепер визначимо необхідні об-
сяги поставок з урахуванням запасів то-
вару у споживача і порогових точок від-
новлення поставок:

X ÿêùîPT Zi i it= − ≤0 0, � �
X PT Z ÿêùîPT Zi i it i it= − − >� � �, 0

Наступним етапом є розрахунок допус-
тимої ціни закупівлі товарів з урахуван-
ням фінансових можливостей. Спочатку 
визначимо питому вагу транспортних ви-
трат у ціні постачальника UVi. Справа 
в тому, що в деяких випадках вигідніше 

РІВЕНЬ 3.  Динамічна модель закупівель продукту  
з урахуванням обмежених фінансових ресурсів 

РІВЕНЬ 2. Управління інформаційними потоками  
в туристичному бізнесі 

РІВЕНЬ 1. Управління логістичною інфраструктурою  
туризму 

РІВЕНЬ 4. Управління закупівлями і запасами  
продовольчих і непродовольчих товарів 

РІВЕНЬ 5. Управління логістичними витратами 

 
 

 
 
  
 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

        

Таблиця 1
Рівнева схема взаємозв'язку підсистем логістики  

в туристичному бізнесі

Джерело: розроблено авторами
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вивезти товар своїм транспортом, оскільки вели-
чина UVi досить висока по відношенню до питомої 
ваги транспортних витрат покупця [3, с. 100].

Питома вага (%) транспортних витрат визна-
чається за формулою:

UVi = Ki / Ci

Ціну поставки товару розраховуємо за форму-
лами:

ZENA C K ÿêùîUVi i i i= − ≥� � �, %10

ZENA C K ÿêùîUVi i i i= <, %� 10

Регулюючи ціну поставки товару, спробуємо 
вкластися в фінансові ресурси, виділені для за-
купівель товарів.

Після зазначених розрахунків переходимо до 
визначення необхідних фінансових ресурсів для 
закупівлі товарів на момент моделювання. Їх ве-
личину знаходимо за формулою:

F ZENA Xti i= ×
Підсумовуючи Fti по всім товарам, отримаємо 

загальну суму фінансових ресурсів, необхідних 
для поставки необхідної кількості товару.

Тепер порівнюємо суму, необхідну для заку-
півлі товару, ΣіFti з реальною максимальною фі-
нансовою можливістю підприємства для закупів-
лі товарів Fmax:

якщо ΣіFti ≤  Fmax, то фінансові можливості до-
зволяють здійснити поставку товарів згідно з ви-
конаними розрахунками;

якщо ΣіFti ≤  Fmax, то фінансових ресурсів недо-
статньо для здійснення закупівлі товарів. В цьо-
му випадку необхідно переглянути обсяги по-
ставок товару, не змінюючи цін, адже вони вже 
узгоджені з постачальником.

Введемо нову змінну Xkori – обсяг поставки то-
варів з урахуванням фінансових ресурсів (шука-
ні змінні).

Динамічну математичну модель закупівель 
товарів з урахуванням обмежених фінансових 
ресурсів можна представити у вигляді:

Цільова функція:

i
i kori maxZENA X F∑ × =

Тут сума поставки товару дорівнює виділено-
му фінансовому ресурсу.

Обмеження:
1) ΣіFmax i = Fmax сума фінансового ресурсу на 

закупівлю і-го товару дорівнює максимальному 
фінансового ресурсу;

2) Xkori ≤ Xi скорегований обсяг поставки това-
ру не повинен перевищувати розрахунок постав-
ки товарів в заданому асортименті;

3) Xkori ≥ 0 незаперечність обсягів поставки до-
пустима нульова поставка, якщо фінансові ре-
сурси виходять за межі виділених ресурсів).

Рішення пропонованої математичної моделі 
не потребує спеціального програмного забезпе-
чення, так як дана задача належить до класу лі-
нійних оптимізаційних і вирішується в середови-
щі EXCEL з використанням надбудови «Пошук 
рішення» [8, с. 212].

З умови обмежень фінансових ресурсів цільо-
ву функції не оптимізуємо на екстремум, а при-
рівнюємо до величини максимальної фінансової 
можливості для закупівлі товарів. При моделю-
ванні настройка «Пошук рішення» виконає підбір 
всіх допустимих варіантів вартості поставки та-
ким чином, що б вийти на максимально допусти-
му суму і не порушити обсяги поставок по окремих 
товарах, а також витримати цінові обмеження, які 
представлені постачальниками товарів [2, с. 98].

Висновки і пропозиції.
1. Запропонована логістична модель управ-

ління закупівлі товарів з урахуванням порогової 
точки поставки та фінансових обмежень пози-
тивно позначиться на менеджменті туристично-
го бізнесу завдяки динамічності моделі. 

2. Результати розрахунків по запропонова-
ній моделі зв’язуються з підсистемою логістики 
«Управління витратами». 

3. Багатоваріантність розрахунків за моделлю 
дозволяє в оперативному режимі виконати моніто-
ринг цін на закуповувані товари з урахуванням вар-
тості послуг, що надаються в туристичному бізнесі. 

4. Модель дозволяє в реальному масштабі ви-
значати асортиментну структуру закупівель това-
рів з урахуванням потреб туристичного бізнесу. 

5. Для розрахунків за моделлю не потрібно спеці-
ального програмного продукту, оскільки запропоно-
вана модель реалізується в середовищі MS EXCEL 
з використанням надбудови «Пошук рішення».
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