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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ УІЛСОНА УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 

ЗАСОБАМИ MICROSOFT EXCEL 

Управління запасами – складова частина єдиної системи поточного управління 

оборотним капіталом, від ефективності цього процесу залежить можливість підтримки 

ліквідності та платоспроможності компанії. 

Метою цього дослідження є детальний аналіз особливостей реалізації моделі управління 

запасами Уілсона засобами Microsoft Excel.  

Розрахуємо оптимально найкращі реальні розміри партії товару, інтервали між 

замовленнями і загальні витрати бази за місяць за допомогою моделі Уілсона [1]. При її 

побудові використовуються наступні параметри. 

1. Вхідні: 

  – інтенсивність споживання запасу (од. товару / од. часу); 

– витрати на збереження запасу (гр. од. / од. товару . од. часу) ; 

  – витрати на здійснення замовлення (гр. од.) ; 

Т   – тривалість розрахункового періоду (од. часу). 

2. Вихідні: 

  – оптимальний розмір замовлення (од. тов.); 

     – інтервал між точками замовлення (од. часу); 

   – загальні витрати на керування запасами у плановому періоді (гр. од). 

Цикли зміни рівня запасу в моделі Уілсона графічно представлені на рис.1. Усі цикли 

зміни запасів є однаковими, максимальна кількість продукції, що знаходиться у запасі, 

збігається з розміром замовлення Q.  

Для вирішення даної задачі доцільно використовувати табличний редактор Microsoft 

Excel. 

Розглянемо модельний приклад. Магазин замовляє і зберігає деякий неподільний товар. 

Щоденний попит на товар 125 одиниць, вартість замовлення і доставки партії товару 85 гр. 

од., вартість збереження одиниці товару протягом доби 0,06 гр.од. Розрахувати оптимальні і 

найкращі реальні розміри партії товару, інтервали між замовленнями і загальні витрати 

магазину за місяць. [2]. 
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Рис. 1. Цикли зміни рівня запасу в моделі Уілсона [1] 

 

1. Необхідно задати цільову функцію і систему обмежень: 

а)  обсяг постачання – ціле число: 

 
Q = ціле; 

б) інтервал між постачаннями – ціле число: 

 
  – ціле. 

2.  Необхідно створити екранну форму для введення вихідних даних, ввести дані і 

формули для розрахунку. Екранна форма з прикладом введених вихідних даних і формул для 

розрахунку представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Екранна форма з прикладом введених вихідних даних і формул для розрахунку 

 

3. Вирішити задачу: 

Для цього необхідно викликати вікно "Пошук рішення" і задати необхідні параметри. 

Проводимо аналогічну операцію з інтервалами між постачанням. Провівши ці операції 

отримуємо результати, що наведені на рис. 3. 
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Рис. 3. Результати вирішення задачі 

 

Таким чином, з результатів рішення випливає, що для мінімізації загальних витрат, 

пов'язаних з управлінням запасами, магазин повинен замовляти відповідний товар у розмірі 

595,12 од. через 4,76 дня. 

Однак, оскільки товар, що закуповується магазином, по–перше, є неподільним, а по–

друге, практична реалізація подачі замовлення через 4,76 днів неможлива, був проведений 

пошук оптимального рішення з врахуванням: 

– приведення розміру партії до цілого числа; 

– подачі замовлень через ціле число днів. 

У результаті отримано наступне оптимальне рішення: 

– найкращий розмір партії товару дорівнює 625 од.; 

– інтервал між замовленнями 5 днів; 

– загальні витрати магазину за місяць складуть 1072,5 гр. од/міс. 
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CURRENT PROBLEMS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF BANKS 

Summary. In a market economy, financial sustainability is a topical and sensitive problem that 

requires continuous research. This problem requires research in the world and in the economy for 

many years and has maintained its relevance. as well as the quality improvement and renewal, as well 

as the occurrence of unexplored new problems associated with modern economic processes always 

require continuous research and continuous research. , new banking products and banking activities 

have changed dramatically. 
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