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В статті розглядаються проблеми ефективного управління сучасними бізнес-процесами, які 
вимагають системної оптимізації взаємопов’язаних ланцюгів: процесу постачання, виробничого 
процесу, реалізації продукції та інших. Представлені сучасні концепції управління бізнес-процесами 
в переробній галузі. Інформаційна концепція логістики полягає у формулюванні загальної 
проблеми управління матеріальними потоками всередині галузі чи окремого бізнес-процесу. 
Маркетингова концепція логістики акцентує увагу на організації логістичного процесу в 
області дистрибуції і розподілу продукції. Концепція інтегрованої логістики полягає у 
використанні в менеджменті системного інструменту регулювання матеріальних потоків для 
досягнення цілей бізнесу. 
 
The article deals with the problems of efficient management of modern business processes, which 
require system optimization of interconnected circuits: the process of supply, production process, sales 
of products, and others. Presented modern concepts of business process management in the processing 
industry. The information concept of logistics is to formulate the general problem of managing 
material flows within an industry or a separate business process. The marketing concept of logistics 
focuses on the organization of the logistics process in the field of distribution and distribution of 
products. The concept of integrated logistics is to use in the management of a system tool to regulate 
material flows to achieve business goals. 
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Вступ. Товарно-розрахункові операції, що відбуваються в результаті товарообігу в переробній галузі 

набувають нового економічного змісту. Форми і методи розрахункових операцій змінюються під впливом 
інформаційних технологій. 

Сьогодні успішна діяльність і рентабельне функціонування переробної галузі має сенс лише за умов 
ефективного використання наявних ресурсів. Вдале управління сучасними бізнес-процесами вимагає і системної 
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оптимізації взаємопов’язаних ланцюгів: процесу постачання, виробничого процесу, реалізації продукції та інших. 
Адаптація національної економічної системи до європейських і світових умов господарювання вимагає 

певних змін у мікроекономічних процесах (бізнес-процесах), що відбуваюся в переробній галузі. Відбувається 
переосмислення функціональних ролей і адміністративних задач. Ліквідація наявних неефективних систем 
управління та заміна їх принципово новими, які відповідатимуть вимогам логістичної економіки є важливим 
завданням для сучасного бізнесу. 

Постановка проблеми. Ефективне управління бізнес-процесами потребує застосування нових 
концептуальних підходів до контрольних, інформаційних, облікових, маркетингових процедур. 

Для розв’язання проблеми на першому етапі необхідно проаналізувати інформаційно-логістичної 
концепції координування бізнес-процесів переробної галузі і визначити механізми підвищення якості 
транспортних та інформаційних технологій логістичної інфраструктури. Крім того необхідно провести 
дослідження сучасних інформаційних технологій прийняття рішень в системі логістичного управління бізнес-
процесами всередині галузі. 

Аналіз основних досліджень. Проблеми оптимізації управління бізнес-процесами висвітлені у наукових 
працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: Б. Анікін, Д. Дж. Бауерсокс, Д. Бенсон, В. 
Бобровник, С. Войт, Н. Вохновський, А. Гаджинський, М. Григорак, І. Гуртовий, В. Демиденко, Н. Іванова, А. 
Кальченко, В. Колодійчук, Є. Крикавський, Д. Лазаренко, Р. Ларіна, Л. Миротин, М. Окландер, І. Паска, М. 
Постан, Т. Ревуцька, І. Савенко, М. Сахацький, Н. Чухрай. 

В якості мети дослідження для даної статті автором ставилось наступне: дослідити сучасні концепції 
управляння бізнес-процесами, використання механізмів шерінгової економіки в системі інтегрованої логістики, а 
також застосування в менеджменті системного інструменту регулювання матеріальних потоків для досягнення 
цілей бізнесу 

Результати дослідження. 
Для ефективного функціонування бізнес-процесів потрібно виконання певних правил логістики. Мерфи 

П., досліджуючи сучасну логістику [1, p. 586] вказує на основне правило логістики «7R»: потрібний товар (right 
product) необхідної якості (right quality) в необхідній кількості (right quantity) має бути доставлений в потрібний час 
(right time) і в потрібне місце (right place) потрібному споживачеві (right customer) з необхідним рівнем витрат (right 
cost). Недотримання хоча б однієї з наведених умов може призвести до втрати клієнтів і, відповідно, певної частки 
ринку. 

При науковому підході, започаткованому видатними науковцями в галузі менеджменту М.Вебером, 
Л.Гілбретом, Р.Лайкертом, А.Маслоу, Ф.Тейлором, А.Файолем використовується значний, накопичений роками 
теоретичний та практичний досвід [2]. Фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, розробки 
вчених з економічної теорії, теорії організації та управління є основою наукового пізнання з проблем логістизації 
економічних процесів. Науковий підхід має цілісний характер і засновується на положеннях, принципах, які були 
перевірені та доведені часом. На його основі утворюються моделі управління підприємствами, відкриваються 
шляхи пошуку оптимальних інноваційних рішень з логістизації бізнес-процесів всередині переробної галузі. 

Губенко В. К. [3] вважає, що логістична технологія – це стандартна (стандартизована) послідовність 
(алгоритм) виконання окремої логістичної функції або логістичного процесу в функціональній області логістики та 
/ або в логістичній системі, яка підтримує відповідну інформаційну систему та впроваджує певну логістичну 
концепцію. 

Сергєєв В. І. виділяє три фундаментальні концепції логістики [4]:  
• інформаційна; 
• маркетингова; 
• інтегрована.  
Інформаційна концепція логістики полягає у формулюванні загальної проблеми управління матеріальними 

потоками деякого бізнес-об’єкта (підприємства) чи окремого бізнес-процесу: виробництво, постачання, збут та 
синтезу інформаційного забезпечення вирішення проблеми. Основні стратегічні рішення полягають в 
автоматизації основних завдань та використанні інформаційно-комп’ютерної підтримки для вирішення складних 
оптимізаційних логістичних завдань [5, с. 429]. 

Маркетингова концепція логістики акцентує увагу на організації логістичного процесу в області 
дистрибуції і розподілу продукції. Така логістична система підтримує стратегію конкуренції на ринку за рахунок 
прийняття оптимальних рішень в розподілі, прогнозуванні попиту на продукцію, інтеграції логістичних операцій і 
функцій фізичного розподілу, певної перебудови управління логістикою в компанії. На сучасному етапі 
дослідження для застосування маркетингової концепції логістики потрібно враховувати нові умови ведення 
бізнесу [6]: 

- новітні технології щодо управління та контролю виробництва та розподілу готової продукції; 
- можлива інтеграція між партнерами в логістиці; 
- нові організаційні відносини; 
- нові підходи щодо організації логістичного процесу на підприємствах переробної галузі. 
Концепція інтегрованої логістики полягає у використанні в менеджменті системного інструменту 

регулювання матеріальних потоків для досягнення цілей бізнесу. Дана концепція відображає нове розуміння 
бізнесу, де окремі підприємства, організації, бізнес-системи розглядаються як центри логістичної активності, 
об’єднані в єдиний інтегральний процес управління основними і супутніми потоками відповідно до специфічних 
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потреб і цілей бізнесу. Для цього використовуються засоби підтримки прийняття рішень, за допомогою яких 
можна забезпечити, своєчасність, точність та повноту логістичних рішень. 

Розвиток інтегрованої логістики, як концепції управління матеріальними потоками, інформаційним 
обміном та господарськими процесами має новий поштовх з появою інноваційних шерінгових концепцій в 
економічному середовищі. Інформаційно-комунікаційні системи дозволяють застосовувати в переробній галузі 
спільні бізнес-платформи і бази даних для планування і побудови субконтрактних бізнес-процесів.  

Формування і використання інформації про учасників субконтрактних відносин має базуватись на 
принципах економіки спільного споживання. Аналіз та вибір субконтрактера (постачальник, перевізник, 
підрядник, замовник) в залежності від інформаційних потреб в шерінг-платформі відбувається на підставі 
глобальної або локальної бази даних з використанням таких шерінгових показників, як «онлайн-репутація», 
«історія активності», «кредитна історія»», «індекс довіри» тощо.  

Нові інформаційні технології спонукають на певну трансформацію процедури прийняття управлінських 
рішень  на підставі цих показників. 

Бачення концепції та плану розвитку сервісу полягає в створенні інноваційної платформи для всіх 
учасників субконтрактних відносин. 

Економіка спільного споживання — модель взаємин, завдяки якій бізнес може пропонувати свої товари та 
послуги та користуватись послугами інших фізичних та юридичних осіб користуючись системою спільної бази 
даних і системою шерінгових показників. 

Розвиток шерінгових механізмів та інноваційних комунікативних систем висувають нові вимоги 
ефективного функціонування бізнес-процесів в переробній промисловості. Водночас застосування шерінг-
платформ, основаних на системі електронної комерції, несе глобальні зміни і відкриває нові можливості у сфері 
логістики та рітейлу. Інтернет допомагає не тільки створювати нові бізнес-процеси, а й раціональніше 
використовувати наявні ресурси. 

Цифрові платформи, що лежать в основі шерінг-проектів, зобов'язані відповідати двом головним 
критеріям. По-перше, потрібно, щоб вони створювали мережевий ефект: всі учасники субконтрактних відносин 
мають знаходити один одного досить часто і робити це швидко. По-друге, платформа повинна формувати 
атмосферу довіри до послуги в обох сторін шерінгової угоди. З цієї причини, потрібна система рейтингових 
показників, яка працює у двох напрямках: покупці мають можливість аналізувати і давати оцінку постачальникам 
або перевізникам і навпаки. 

Шерінг-платформа допомагає здійснити комплексну автоматизацію управління бізнес-процесами для всіх 
учасників субконтрактної мережі поставок в режимі онлайн. Серед учасників субконтрактної мережі: замовники, 
виробники, перевізники, логістичні склади, партнери по дистрибуції та збуту. 

Використання підприємствами переробної галузі традиційних методів управління функціями постачання, 
виробництва та збуту на сучасному етапі не може забезпечити значних конкурентних переваг. Все частіше, як 
результат пошуку нових, адаптивних до сучасних умов економічного розвитку, концепцій, моделей, механізмів, 
технологій, а можливо, й нової парадигми високоефективного управління, застосовується термін «логістизація», 
який запроваджено в наукову термінологію [7, с7]. 

Деякі вчені відзначають, що «в результаті практичного застосування логістичної концепції в теорії 
менеджменту стало формуватися уявлення про логістику як галузі менеджменту з вираженими специфічними 
управлінськими функціями. Розвиток логістики – це об’єктивний процес, обумовлений змінами, що відбуваються 
на ринках, а їх відображенням є зміна етапів розвитку логістики» [8]. 

Становлення й розвиток інтегрованої логістики, як концепції управління матеріальними потоками і 
господарськими процесами переробної галузі, демонструє «родовий зв’язок» з еволюцією маркетингових 
концепцій: від фрагментарної логістики до її концептуалізації у вигляді бізнес-логістики, сформованої на підґрунті 
концепції тотальних витрат, розвитку складського господарства, активізації і розмаїття транспортних перевезень; 
від розподілу на функціональні сфери до етапу глобалізації логістики на тлі загальних економічних тенденцій у 
національній і світовій економіках.  

З точки зору управління бізнес-процесами всередині галузі інтеграцію іноді визначають як процес 
взаємодії та співпраці, за яким окремі виробничі процеси, процеси постачання і логістика працюють разом у манері 
співробітництва, щоб досягти взаємоприйнятного результату для своєї організації. Логістична інтеграція належить 
до специфічних видів логістичної діяльності – операційна діяльність, що координує потік матеріалів від 
постачальника до споживача по усій довжині ланцюжка створення вартості; зв’язки ж у ланцюжку поставок 
стосуються взаємовідносин між постачальниками та споживачами, охоплюючи канали постачання та дистрибуції 
[9, с. 460]. Інтеграцію можна визначити фундаментальним принципом управління ланцюжком бізнес-процесів із 
відповідними передумовами та складовими інтеграційних процесів [9, c. 122]. 

Аналізуючи європейський досвід господарювання в переробній галузі, доцільно підкреслити, що, 
працюючи з рентабельністю менш ніж 10 %, підприємства витрачають значні кошти, щоб зменшити витрати на 
логістику. За експертними оцінками, 70 % логістичних витрат припадає на транспорт ($7 млрд.), 25 % – на 
складське зберігання ($2,5 млрд.) і близько 5 % – на управління логістичними потоками ($0,5 млрд.). Експерти 
стверджують, що як мінімум половина українських підприємств можуть зменшити логістичні витрати на 10–30 %, 
перепроектувавши логістичні бізнес-процеси [10]. 
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Для забезпечення концепції інтегрованої логістики та її впровадження в господарську діяльність, сучасна 
економічна наука має розглядати логістику не тільки як набір альтернативних рекомендацій для безпосереднього 
використання, а як елемент нової філософії бізнесу і нового підходу до управління бізнес-процесами.  

Місія концепції інтегрованої логістики на сучасному етапі –  перетворення системи управління від 
простого контролю і регулювання потокових процесів до міжфункціональної га інтеграції та оптимізації видів 
виробничо-господарської діяльності у їх взаємозв'язку та взаємозалежності. 

Інтегрована логістика має застосовувати наскрізний моніторинг попиту, мати гнучкий підхід до 
ціноутворення і проявляти шерінгові механізми в забезпечення ефективної взаємодії між попитом і пропозицією. 
Тобто, за концепцією інтегрованої логістики, цінність пропозиції для споживача автоматично зростає за умов 
появи пропозиції у визначеному місці, у потрібний час, у відповідній кількості та формі. Така інтеграція логічно 
пов’язує між собою ланцюги бізнес-процесів і встановлює між ними причинно-наслідкові зв’язки: 

• Пропозиція-постачання 
• Виробництво-збут 
• Реалізація-попит 
Структура і напрямок бізнес-процесів змінюється в залежності від стратегічних цілей і конкретних 

суб’єктів господарської діяльності. Інформаційні (нематеріальні) потоки забезпечення управління відповідним 
ланцюгом бізнес-процесів мають супроводжувальний характер і також залежать від цих факторів.  Наприклад для 
споживачів товарів переробної галузі концепція інтегрованої логістики вирішує питання формування актуальної 
інформації відповідної підгалузі і охоплює усіх постачальників товарів. 

Існують наступні форми вертикальної інтеграції:  
- повна інтеграція – участь в усіх ланках міжгалузевого ланцюга витрат. Наслідком побудови повного 

виробничого ланцюжка є укрупнення масштабів виробництва і поява додаткових можливостей впровадження 
досягнень модернізація обладнання, впровадження інноваційних методів управління;  

- часткова інтеграція (неповна інтеграція) – участь в окремих ланках галузевого ланцюга витрат;  
- квазіінтеграція – об'єднання економічних суб'єктів, що передбачає розвиток стійких довгострокових 

зв'язків між ними і делегування контролю над управлінням спільною діяльністю [11, с. 153]. 
Розвиток інтегрованої логістики, як концепції управління матеріальними потоками, інформаційним 

обміном та господарськими процесами має новий поштовх з появою іноваційних шерінгових концепцій в 
економічному середовищі. Інформаційно-комунікаційні системи дозволяють застосовувати в переробній галузі 
спільні бізнес-платформи і бази даних для планування і побудови субконтрактних бізнес-процесів.  

Формування і використання інформації про учасників субконтрактних відносин має базуватись на 
принципах економіки спільного споживання. Аналіз та вибір субконтрактера (постачальник, перевізник, 
підрядник, замовник) в залежності від інформаційних потреб в шерінг-платформі відбувається на підставі 
глобальної або локальної бази даних з використанням таких шерінгових показників, як «онлайн-репутація», 
«історія активності», «кредитна історія»», «індекс довіри» тощо.  

Нові інформаційні технології спонукають на певну трансформацію процедури прийняття управлінських 
рішень  на підставі цих показників. 

Бачення концепції та плану розвитку сервісу полягає в створенні інноваційної платформи для всіх 
учасників субконтрактних відносин. 

Економіка спільного споживання — модель взаємин, завдяки якій бізнес може пропонувати свої товари та 
послуги та користуватись послугами інших фізичних та юридичних осіб користуючись системою спільної бази 
даних і системою шерінгових показників. 

Розвиток шерінгових механізмів та інноваційних комунікативних систем висувають нові вимоги 
ефективного функціонування бізнес-процесів в переробній промисловості. Водночас застосування шерінг-
платформ, основаних на системі електронної комерції, несе глобальні зміни і відкриває нові можливості у сфері 
логістики та рітейлу. Інтернет допомагає не тільки створювати нові бізнес-процеси, а й раціональніше 
використовувати наявні ресурси. 

Цифрові платформи, що лежать в основі шерінг-проектів, зобов'язані відповідати двом головним 
критеріям. По-перше, потрібно, щоб вони створювали мережевий ефект: всі учасники субконтрактних відносин 
мають знаходити один одного досить часто і робити це швидко. По-друге, платформа повинна формувати 
атмосферу довіри до послуги в обох сторін шерінгової угоди. З цієї причини, потрібна система рейтингових 
показників, яка працює у двох напрямках: покупці мають можливість аналізувати і давати оцінку постачальникам 
або перевізникам і навпаки. 

Шерінг-платформа допомагає здійснити комплексну автоматизацію управління бізнес-процесами для всіх 
учасників субконтрактної мережі поставок в режимі онлайн. Серед учасників субконтрактної мережі: замовники, 
виробники, перевізники, логістичні склади, партнери по дистрибуції та збуту. 

Однією з найбільш популярних у світі логістичних концепцій, на основі якої розроблено і функціонує 
велика кількість мікрологістичних систем менеджменту, є концепція “планування потреб/ресурсів” 
(requirements/resource planning, RP). Концепцією RP часто протиставляють логістичній концепції “точно у термін”, 
маючи на увазі, що на ній базуються логістичні системи “штовхаючого” типу. 

Базовими мікрологістичними системами, які ґрунтуються на концепції “планування потреб/ресурсів”, у 
виробництві і постачанні є системи “планування потреби в матеріалах/виробничого планування потреби в 
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ресурсах” (materials/manufacturing requirements/resource planning, MRP I/MRP II), а в дистрибуції (розділі) - системи 
“планування розподілу продукції/ресурсів” (distribution requirements/resource planning, DRP I/DRP II) [12]. 

Відповідно до визначення американського дослідника Дж. Орліскі, одного з головних роз робітників 
системи MRP I, система “планування потреби в матеріалах (система MRP) у вузькому значенні складається з ряду 
логічно пов’язаних процедур, вирішальних правил і вимог, які переводять виробничий розклад у “ланцюжок 
вимог”, що синхронізовані у часі, а також запланованого покриття цих вимог для кожної одиниці запасу. Система 
MRP переплановує послідовність вимог і покриття внаслідок змін або у виробничому розкладі, або в структурі 
запасів, або в характеристиках продукту”. 

До основних функціональних завдань логістичних інформаційних систем MRP є: 
- задоволення потреби у матеріалах, компонентах і продукції для планування виробництва і доставки 

споживачам; 
- підтримка низького рівня запасів матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва, готової продукції; 
- планування виробничих операцій, графіків доставки, закупівельних операцій. 
Мікрологістичні системи, які ґрунтуються на MRP-підході, мають певні  обмеження, основними серед 

яких є: 
- значний обсяг обчислень, підготовки і попередньої обробки великого обсягу вихідної інформації, що 

збільшує тривалість виробничого періоду і логістичного циклу; 
- зростання логістичних витрат на обробку замовлень і транспортування за умови прагнення підприємства 

зменшити рівень запасів або перейти на випуск готової продукції в малих обсягах з високою періодичністю; 
- нечутливість до короткочасних змін попиту, тому що вони ґрунтуються на контролі і поповненні рівня 

запасів у фіксованих точках проходження замовлення. 
Досить популярною у світі серед мікрологістичних є концепція «just-in-time» - JiT (“точно у термін”). 
Однією із перших спроб практичного впровадження цієї концепції стала розроблена корпорацією Toyota 

Motor мікрологістична система KANBAN, що в перекладі з японського означає “карта”. Система KANBAN є 
першою реалізацією “тягнучих” мікрологістичних систем у виробництві, на впровадження якої від початку 
розробки у фірми Toyota пішло 10 років. Термін був таким тривалим, тому що система KANBAN не могла 
працювати без відповідної логістичної инфраструктури концепції JIT. Ключовими елементами цього оточення 
стали: 

- раціональна організація і збалансованість виробництва; 
- тотальний контроль якості на всіх стадіях виробничого процесу і якості вихідних матеріальних ресурсів у 

постачальників; 
- партнерство тільки з надійними постачальниками і перевізниками; 
- підвищена професійна відповідальність всього персоналу. 
Висновки. Роль інноваційних механізмів в функціонуванні і регулюванні бізнес-процесів буде надалі 

неухильно зростати в зв'язку з розвитком рівня інформаційних технологій і зростаючих мотивів шерінгових 
елементів в економічному середовищі. У зв'язку з цим дослідження в напрямку більш ефективного використання 
ресурсів та оптимізації бізнес-процесів повинні носити прагматичний характер і охоплювати такі проблеми як: 

- трансформація процедури прийняття управлінських рішень  на підставі цих показників; 
- формування глобальної або локальної бази даних з використанням таких шерінгових показників, як 

«онлайн-репутація», «історія активності», «кредитна історія»», «індекс довіри» тощо; 
- удосконалення інформаційно-комунікаційних систем, які дозволять застосовувати в переробній галузі 

спільні бізнес-платформи і бази даних для планування і перебудови субконтрактних бізнес-процесів. 
Становлення й розвиток інтегрованої логістики, як концепції управління матеріальними потоками і 

господарськими процесами підприємства переробної галузі, демонструє «родовий зв’язок» з еволюцією 
маркетингових концепцій: від фрагментарної логістики до її концептуалізації у вигляді бізнес-логістики, 
сформованої на підґрунті концепції тотальних витрат, розвитку складського господарства, активізації і розмаїття 
транспортних перевезень; від розподілу на функціональні сфери до етапу глобалізації логістики на тлі загальних 
економічних тенденцій у національній і світовій економіках.  
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