
88 

Швець А.Д., студент, Харків, НТУ «ХПІ» 

Сергієнко О.А., к.е.н., доцент, Харків, НТУ «ХПІ» 

 

МОДЕЛЬ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-

ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ-РОЗПОДІЛУ  

 

Сучасна економіка характеризується зростаючими темпами інтеграційних 

процесів, появою нових динамічних стосунків між постачальниками, 

виробництвом і споживачами продукції. Переміщення потоків матеріалів і 

готових товарів виходить за межі окремих підприємств і формує між ними 

логістичні взаємовідносини, що становлять окремі ланки ланцюгів постачання. 

Важливою умовою участі українських підприємств у глобальних ланцюгах 

поставок є здатність оптимізувати існуючу логістичну інфраструктуру [1]. У 

роботі запропоновано приклад поетапного моделювання логістичної системи 

удосконалення бізнес-процесів управління виробництвом та ланцюгами 

постачання-розподілу. Основні етапи моделювання розглянуто на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Модель логістичної системи удосконалення бізнес-процесів 

управління ланцюгами постачань-розподілу 
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Першим етапом є побудова структури ланцюгів постачання-розподілу 

підприємства. Мережева структура ланцюга постачань підприємства має вузьку 

горизонтальну структуру, тобто до його складу входять постачальники та 

споживачі лише першого рівня, проте вона має широку вертикальну структуру, 

до кожного рівня якої входить багато постачальників або споживачів.  

Другий етап – це структурування логістичних бізнес-процесів та їх 

моделювання. Даний етап передбачає структурування усіх логістичних 

процесів з застосуванням інструментарію SCOR-моделювання – референтної 

моделі операцій в ланцюгах поставок [2]. 

Третім етапом є розробка сценаріїв логістичних ланцюгів постачання-

розподілу та оптимізація структури. Даний етап передбачає реалізацію сценарного 

управління задля визначення напрямів удосконалення логістичної системи.  

Таким чином, побудована модель дозволяє імітувати різні сценарії з 

організації управління ланцюгами постачань та здійснювати контроль за 

динамікою бізнес-процесів шляхом регулювання, координування та оптимізації 

існуючої логістичної системи. Методика моделювання ланцюгів постачань-

розподілу на основі імітаційного моделювання є достатньо гнучкою і легко 

адаптується у межах SCOR - моделі для якісніших і швидших змін в 

удосконаленні процесів та підвищенні їх ефективності. За допомогою отриманих 

результатів можуть бути отримані детальні прогнози та визначені спрямовані 

оперативні дії щодо реагування на зміни, що дозволить оптимізувати процеси 

управління ланцюгами постачань, підвищити рівень організації менеджменту 

компанії та корпоративних інтегрованих інформаційних систем. 
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