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прогнозування. Поряд з цим планування націлено на 
складання набору сценаріїв, які покривають певний 
спектр можливостей функціонування підприємств, 
і дозволяє домогтися значних результатів при скла-
данні бізнес-планів та побудові прогнозів.

Проведене дослідження свідчить про те, що в пер-
спективі повсюдне використання інновацій значно 
розширює економічні можливості підприємств хар-
чової промисловості, дозволяє підвищувати їх еко-
номічну та екологічну ефективність, досягати зни-
ження матеріально-грошових витрат на одиницю 

продукції, а також ресурсоємності продукції і під-
вищувати її конкурентоспроможність, що дуже важ-
ливо в умовах членства Україні у СОТ.
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У статті розглянуто окремі аспекти управління бізнес-процесами у закупівельно-збутовій діяльності підприємств торгівлі. 
Уточнено ознаки класифікації бізнес-процесів за базовими категоріями для підприємств торгівлі. Наведено структуру бізнес-
процесів для закупівельно-збутової діяльності з пріоритетним виокремленням основних та допоміжних, а також подальшим їх 
поділом на підпроцеси. Запропоновано способи опису бізнес-процесів у термінах операційних систем, які включають підсистеми 
забезпечення, планування та контролю, а також переробну підсистему.
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Постановка проблеми. Особливе місце в існуючій 
структурі національного господарства займає оптова 
торгівля – одна із форм товарного обігу, за посередни-
цтвом котрої здійснюються господарські зв’язки між 
суб’єктами комерційної діяльності. Оптова торгівля 
за своєю економічною суттю виступає як продаж 
товарів усередині, у межах сфери товарного обігу, а 
за матеріальним змістом – як додаткові виробничі 
операції з доведення товарів від виробників до роз-
дрібних підприємств та інших оптових покупців 
товарів. Реформування внутрішньої торгівлі країни, 
постійні зміни у зовнішньому середовищі комер-

ційних відносин та зростання конкуренції на рин-
ках збуту зумовлюють необхідність пошуку принци-
пово нових механізмів управління бізнес-процесами, 
зокрема комерційними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні 
питанням розробки стратегії та інноваційних проек-
тів управляння бізнес-процесами підприємств присвя-
чено значну кількість наукових праць та економічних 
досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів, таких 
як: Б. Андерсен [1], О. Ареф’єва [2], К. Безгін [10], 
О. Виноградова [7], А. Котлик [3], Т. Лепейко [3], 
Т. Луцька [2], М. Портер [6], М. Робсон [8],  
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М. Хаммер [9], А. Шеєр [10], Л. Шемаєва [11] та ін. 
Кожен із авторів розставляє свої акценти на класи-
фікацію бізнес-процесів, особливості реалізації біз-
нес-проектів, проектів реінжинірингу, проте недо-
статньо дослідженими і суперечливими залишаються 
питання управління бізнес-процесами та напрями їх 
запровадження в закупівельно-збутову діяльність 
оптових підприємств.

Мета статті полягає в узагальненні теоретичних 
положень та розробці практичних рекомендацій сто-
совно управління бізнес-процесами підприємств тор-
гівлі у закупівельно-збутовій діяльності, а також у 
виборі найбільш прийнятного проекту бізнес-процесу 
на основі управління матеріальними потоками заку-
півельно-збутової логістики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Форми 
та характер внутрішньої торгівлі визначаються спо-
собом виробництва. Оптова торгівля не є простим 
посередником між виробництвом і роздрібними тор-
говельними підприємствами, вона виступає актив-
ним організатором як по відношенню до виробни-
цтва, так і до роздрібної торгівлі.

Відповідно до представлених даних Державним 
комітетом статистики, загальний оборот підпри-
ємств оптової торгівлі за 2010–2011 рр. мав чітко 
виражену тенденцію до зростання, темп приросту за 
цей період склав 124,8%. Протягом 2012–2013 рр. 
спостерігається незначний спад даного показника, 
а саме на 1,3%. Падіння оптового товарообороту є 
характерним для 2014 р., а саме на 10,8% у порів-
нянні з 2011 р. (рис. 1). У структурі 
оптового товарообороту питома вага 
продажу продовольчих товарів ста-
ном на 2014 р. становила 19,7% та 
непродовольчих товарів – 80,3%. 
Питома вага продажу товарів вітчиз-
няного виробництва становила 
48,5% та мала тенденцію до скоро-
чення на 18,0% протягом періоду, 
що аналізується.

Таке падіння та деформована 
структура оптового товарообороту 
зумовлені впливом наступних чин-
ників, серед яких: перехід частки 
функцій із оптових операцій безпо-
середньо промисловим підприєм-
ствам та підприємствам роздрібної 
торгівлі, скорочення майже вдвічі 
складських площ оптових торгових 
і торгово-закупівельних баз, подріб-
нення структури паралельно зі стрім-
ким зростанням кількості суб’єктів 
оптової торгівлі при одночасному 
скороченні чисельності оптових тор-
говельних підприємств державної 
форми власності. Наведені статис-
тичні дані свідчать про необхідність 
підвищення якості керованості під-
приємств оптової торгівлі за рахунок 
формування горизонтальних зв’язків 
між їх структурними підрозділами, 
упровадження інформаційних тех-
нологій, посилення ролі людського 
фактору і тим самим підвищення 
ефективності бізнес-планування соці-
ально-економічних та торгово-техно-
логічних процесів підприємства.

Процеси, що протікають усе-
редині підприємства, – це послі-
довні функціональні ланцюги, які 

взаємопов’язані між собою та від яких безпосередньо 
залежить загальний стан усієї корпоративної сис-
теми [7, с. 12]. Використання процесного підходу в 
управлінні оптовим підприємством передбачає більш 
глибоке розуміння поняття бізнес-процесів. У широ-
кому розумінні під бізнес-процесом розуміють 
«структуровану послідовність дій по виконанню від-
повідного виду діяльності на всіх етапах життєвого 
циклу предмета діяльності» [1, с. 93]. Деякі автори 
розглядають бізнес-процес як множину внутрішніх 
видів діяльності по створенню продукції, необхідної 
клієнту, вартість, довговічність, сервіс та якість якої 
задовольняє споживача.

Ураховуючи існуючі наукові погляди, вважаємо, 
що управління бізнес-процесами у закупівельно-збу-
товій діяльності слід розглядати як інтегрування 
ключових логістичних операцій, які розпочинаються 
від кінцевого покупця та охоплюють усіх поста-
чальників товарів, послуг та інформації, при цьому 
додаючи цінність для суб’єктів даного процесу. Це 
дозволило сформулювати ключові аспекти управ-
ління бізнес-процесами під час проведення закупі-
вельно-збутової діяльності та виявити позитивний 
ефект для учасників. При даному підході акцент 
доцільно здійснювати на таких бізнес-процесах, як 
управління попитом, закупівлями, матеріальними 
потоками, прибутком та взаємовідносинами із спо-
живачами (рис. 2).

Отже, кожне торговельне підприємство в залеж-
ності від ринкової скерованості комерційної діяль-
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зв’язків; 
- покращання 
закупівель; 
- удосконалення 
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запасів; 
- скорочення тривалості 
товарообігу; 
- зменшення витрат; 
- зростання прибутку 

Рис. 2. Ключові аспекти управління бізнес-процесами  
у закупівельно-збутовій діяльності
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 Рис. 1. Динаміка та структура оптового товарообороту  
підприємств торгівлі України за 2010–2014 рр. [5]
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ності, асортиментної політики, спеціалізації, форм 
та методів оптового продажу, розміру складських 
площ тощо має притаманний тільки йому набір біз-
нес-процесів.

Ураховуючи концепцію М. Портера, який у 
складі ланцюжка створення (нарощування) цінності 
виділив первинні та підтримуючі (допоміжні) види 
діяльності [6, с. 110], та наукові розробки інших вче-
них [2; 3; 8–11], уважаємо за доцільне здійснювати 
поділ бізнес-процесів для підприємств торгівлі на 
основні й допоміжні.

Погоджуємось із поглядами науковців, котрі 
вважають за необхідне виокремлювати серед допо-
міжних бізнес-процесів обслуговуючі, управління 
та розвитку, із наступним їх поділом на підпроцеси 
(рис. 3). Це дає підставу констатувати, що складо-
вою частиною основного бізнес-процесу «Закупівля» 
є наступні ключові підпроцеси:

1) аналіз і визначення потреби закупівель (вид 
або якість потрібних товарів; кількість необхідних 
товарів; час, коли вони будуть потрібні; можливості 
постачальників, у яких товари можуть бути при-
дбані; необхідні площі потрібних складських примі-
щень; затрати на закупівлю);

2) визначення методу закупівель;
3) вибір постачальника (отримання та оцінка про-

позицій на основі конкурсних торгів або тендерів, а 
також письмових перемовин між постачальником і 
покупцем);

4) формулювання основних вимог до вибору поста-
чальника (вартість закупівлі, в яку входять: а) ціна 
товарів; б) вартість, яка не має грошового вираження, 
тобто імідж підприємства, його соціальна значимість 
і т. д.; якість обслуговування яка включає: а) якість 
товарів або послуги; б) надійність обслуговування);

5) формування правових основ закупівля (про-
позиція та прийняття пропозиції; фінансові умови; 
право на укладання договору; законність; структура 
договору; оплата поставок);

6) реалізація умов договору (комплекс робіт із 
відвантажування, транспортування, приймання-зда-
вання товарно-матеріальних цінностей, які є пред-
метом конкретного договору, їх оприбуткуванням, 
спостереження за кількістю, якістю та термінами 
поставок; розміщуванням на складі та документаль-
ним оформленням відповідних операцій).

Стосовно основного бізнес-процесу «Збут», 
доцільно розрізняти наступні підпроцеси: 1) вибір 
оптимальної форми розподілу товарів (визначення 
рівня каналу та його довжини; формування тра-
диційного каналу розподілу або вертикально інте-
грованого каналу); 2) визначення кількості посе-
редників (на основі обраної системи розподілу: 
інтенсивний, ексклюзивний та селективний розпо-
діл); 3) розміщення розподільчих центрів на логіс-
тичному полігоні (тобто побудова) мережі склад-
ських об'єктів; 4) планування процесу реалізації; 
5) отримання і обробка замовлень; 6) упаковування, 
комплектування, виконання інших операцій, які 
передують відвантаженню; 7) організація управ-
ління системами доставки вантажів (відвантажу-
вання, доставка, контроль транспортування); 8) піс-
ляреалізаційне обслуговування.

Таким чином, необхідно продумати, наскільки 
широкими або вузькими повинні бути описи бізнес-
процесів для оптового підприємства, так як у резуль-
таті його аналізу виявляються межі, споживачі та 
постачальники по кожному бізнес-процесу, а також 
інтерфейси між ними.

У науковій літературі виділяють два способи 
опису бізнес-процесів:

1) пов'язаний із уявленням процесів як алгорит-
мів виконання робіт, застосовують за умови регла-
ментації діяльності;

2) пов'язаний із описом процесу як потоку 
об'єктів (потокові моделі), застосовують у рамках 
розгляду окремих завдань закупівельно-збутової 
діяльності підприємства та його структурних підроз-

ділів у формі «вхід – вихід».
Закупівельно-збутова діяльність 

як сукупність взаємопов'язаних біз-
нес-підпроцесів може бути описана 
в термінах операційних систем. Із 
точки зору алгоритмів виконання 
робіт операційна система складається 
із трьох підсистем: переробної під-
системи, підсистеми забезпечення, 
а також підсистеми планування та 
контролю [4].

Переробна підсистема безпосеред-
ньо виконує збутову роботу, пере-
творюючи сигнали ринку про плато-
спроможний попит (вхід системи) у 
необхідні на ринку товари та послуги 
(вихід системи). Вона виконує опера-
ції товарного завантаження складів, 
приймання за кількістю та якістю 
товарів, організації його збереження 
та підготовки до споживання, това-
ропросування, допродажного та піс-
ляпродажного обслуговування.

Підсистема забезпечення створює 
матеріально-речові, фінансові та тру-
дові умови для нормального функціо-
нування переробної підсистеми. Вона 
охоплює торговельне забезпечення 
збуту за замовленнями споживачів, 
матеріально-технічне забезпечення 
збутової діяльності до створення 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основні бізнес-процеси: 
• результатом є вантажообіг; 
• створюють додану вартість; 
• забезпечують одержання 

доходу та прибутку; 
• результати отримують 

зовнішні клієнти (покупці); 
• за своїм характером є 

горизонтальними процесами 

Допоміжні бізнес-процеси: 
• додають лише вартість; 
• результати отримують внутрішні 

партнери (споживачі); 
• за своїм характером є вертикальними 

процесами 

Обслуговуючі бізнес-процеси 
• результатом є створення необхідних умов для 

здійснення торгово-технологічних процесів; 
• забезпечують ресурсами всі бізнес-процеси 

торговельного підприємства 

Бізнес-процеси управління: 
• результатом є управлінська діяльність 

підприємства як на рівні кожного бізнес-
процесу так і бізнес-системи в цілому; 

• забезпечують підвищення результативності та 
ефективності основних та обслуговуючих 
процесів 

Бізнес-процеси 
розвитку: 

•забезпечують 
отримання прибутку в 
довгостроковій 
перспективі; 
•перетворення або 

вдосконалення 
діяльності 
підприємства через 
перепроектування, 
спрощення бізнес-
процесів, бенчмаркинг 
та реінжиніринг 

Базова категорія бізнес-процесів для торговельних підприємств 

Рис. 3. Ознаки класифікації бізнес-процесів 
за базовими категоріями
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складів, транспортних, торговельних, інших комуні-
кацій, фінансове забезпечення реалізації товарів (до 
фінансування рекламних кампаній), кадрове забез-
печення збутових служб оптового підприємства (до 
професійного навчання торговельного персоналу).

Підсистема планування та контролю (керуюча 
підсистема) в кібернетичній моделі закупівельно-
збутової діяльності розробляє плани, завдання, про-
гнози тощо для інших керованих підсистем, отри-
мує інформацію про їх реагування на управлінський 
вплив (зворотний зв'язок) та вносить корективи у 
поведінку учасників збутової діяльності відповідно 
до обраних завдань та мети. У практичній логістиці 
застосовуються наступні системи управління розпо-
ділом товарів: JіT (Just in Time), SDR (Sесіаl Dгаwіпg 
Rіghts), SCM (Supply Chain Management), метод 
швидкого реагування (Quick Response Method), SCM 
(Supply Chain Management), APS (Advanced Planning 
and Scheduling), SFA (Sales Force Aulomalion), 
ЄС (Electronic Commerce), PDM (Product Data 
Management), CSRP (Customer Synchronized Resource 
Planning) тощо. Уважаємо, що для більш ефектив-
ного управління бізнес-процесами у закупівельно-
збутовій діяльності перевагу слід віддавати системі 
JіT та системі SDR.

Висновки. Отже, багатогранність бізнес-проце-
сів висуває перед закупівельно-збутовою діяльністю 
проблему визначення пріоритетів їх вирішення, що 
можна успішно виконати за наявності критерію 
оптимальності чи цільової функції. Із урахуванням 
концептуальних основ логістики цільовою функ-
цією закупівель та збуту є максимізація прибутку 
торговельного підприємства за повного задоволення 
попиту споживачів. Унаслідок чого вважаємо, що 
оптимізація управління бізнес-процесами у закупі-
вельно-збутовій діяльності дозволить:

• визначити оптимальну послідовність викону-
ваних логістичних операцій, що призведе до скоро-
чення тривалості циклу постачання та продажу това-
рів, а також до прискорення вантажообігу;

• оптимізувати використання ресурсів за раху-
нок рівномірності надходження та використання 
коштів, що призведе до мінімізації витрат обігу;

• розробити раціональні схеми взаємодії з парт-
нерами на основі інтеграції бізнес-процесів, що при-
скорить виконання цільової функції.

Тому однією з ключових проблем, що потребує 
негайного рішення, є перепроектування структури 
бізнес-процесів підприємств торгівлі на основі запро-
вадження системи управління розподілом товарів, 
що є перспективним напрямком подальших дослі-
джень зазначеної проблематики.
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