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АНОТАЦІЯ 

Олексин С. М. Засади розвитку реінжинірингу бізнес-процесів 

підприємств оптової торгівлі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)”. – Львівський торговельно-

економічний університет, Львів, 2018. 

 

Дисертацію присвячено удосконаленню існуючих та розробленню 

нових теоретичних положень та науково-практичних рекомендацій з 

обґрунтування засад і концептуальних положень реінжинірингу бізнес-

процесів підприємств оптової торгівлі. 

Об’єктом дослідження є процес впровадження модернізації оптової 

торгівлі на інноваційних засадах, предметом дослідження – теоретико-

методичні та науково-прикладні засади, інструменти та засоби розвитку 

реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі. 

За результатами вивчення економічної теорії та дослідження 

еволюції підходів до визначення сутності та змісту оптової торгівлі 

доведено необхідність уточнення сукупності сучасних функцій оптових 

торговельних підприємств, які здійснюють пріоритетний вплив на 

моделювання бізнес-процесів під час запровадження реінжинірингу. 

Розвиваючи та доповнюючи існуючі розробки науковців, уточнено 

категорійний апарат дослідження на основі уточнення термінів “бізнес-

процес оптового підприємства” – як сукупності торгово-технологічних 

процесів (підпроцесів, операцій) комерційної, організаційно-управлінської 

та логістичної діяльності, в межах якої “на вході” впроваджується один або 

кілька видів товарних потоків, і, таким чином, на “виході” створюються 

товарна партія та послуги, що представляють цінність для оптового 
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покупця. Це забезпечує поглиблення розуміння сутності даної дефініції з 

урахуванням сучасних функцій підприємств оптової торгівлі. 

Ґрунтуючись на аналізі сучасних підходів до класифікації бізнес-

процесів, сформульовано додаткові класифікаційні ознаки їх поділу для 

підприємств оптової торгівлі та здійснено відповідну систематизацію. 

Запропоновано базові компоненти референтної моделі бізнес-процесів для 

оптового торговельного підприємства. На основі опису функціональних та 

процесних підходів до моделювання бізнес-процесів підприємств оптової 

торгівлі доведено, що їх поєднання є найбільш ефективним для проведення 

реінжинірингу. Запропоновано методологію структурного аналізу та 

проектування систем для організаційного моделювання бізнес-процесів 

оптових підприємств. Описано основні завдання вдосконалення бізнес-

процесів оптових підприємств, вирішення яких здійснюється за допомогою 

техніки бізнес-реінжинірингу. 

Узагальнено та уточнено сутність реінжинірингу бізнес-процесів, 

сформульовано принципи, концептуальні засади, уточнено концепцію 

розвитку реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі. 

Зазначено, що такий реінжиніринг бізнес-процесів є основою механізму 

інноваційних змін та розвитку на оптовому торговельному підприємстві. 

Обґрунтовано переваги та недоліки існуючих методологій реінжинірингу 

бізнес-процесів та вдосконалено методологію реінжинірингу на засадах   

Х-інжинірингу. 

На підставі визначення передумов факторного впливу зовнішнього 

та внутрішнього середовищ вітчизняної оптової торгівлі за допомогою 

ретроспективного факторного аналізу виявлено, що пріоритетний вплив на 

діяльність підприємств оптової торгівлі здійснюють соціальні, економічні, 

технологічні, організаційні та управлінські фактори. Зниження взаємодії 

цих факторів створює передумови для необхідності проведення 

реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі. 
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Проведений емпіричний аналіз стану комерційної діяльності оптових 

торговельних підприємств за допомогою показників оцінювання 

фінансових результатів дозволив структурувати підприємства залежно від 

життєвого циклу та обґрунтувати доцільність застосування конкретного 

виду реінжинірингу. Доведено, що для етапу “створення” та “зростання” 

реінжиніринг не передбачений; для етапу “зрілість” рекомендується 

природний реінжиніринг бізнес-процесів, для етапу “спад” – антикризовий 

або кризовий реінжиніринг, а для етапу “відродження” – діловий 

реінжиніринг або реінжиніринг розвитку. 

У процесі аналізу стану організаційно-управлінської діяльності 

виявлено сукупність внутрішніх проблем у розвитку бізнес-процесів. 

Враховуючи принципи менеджменту якості, обґрунтовано доцільність 

використання такого інструменту управління системою якості, як матриця 

відповідальності за бізнес-процеси оптового торговельного підприємства 

залежно від етапу його життєвого циклу. Уточнено методичні підходи до 

розробки структурно-логічної схеми діагностики стану логістичної 

діяльності оптових торговельних підприємств, яка дозволяє на основі 

дослідження особливостей здійснення кожного функціонального виду 

логістики провести загальну кумулятивну оцінку. 

Визначено три типи стану комерційної діяльності (стабільний, 

нестабільний, регресивний) та організаційно-управлінської діяльності 

(високий, середній та низький рівень), а також два типи стану логістичної 

діяльності (кон’югований, некон’югований), конфігуровано п’ять 

комбінацій, що дозволяють визначити форму здійснення реінжинірингу 

бізнес-процесів оптового торговельного підприємства з огляду на 

поточний стан його діяльності. 

Результати соціологічного опитування працівників вибіркової 

сукупності оптових підприємств дозволили встановити, що високий 

ступінь ризику під час проведення реінжинірингу обумовлений складністю 

внутрішніх бізнес-процесів, некомплексним підходом до оцінки та 
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впровадження реінжинірингу, незбалансованим управлінням ризиком, 

складністю отримання оперативної аналітичної звітності. Удосконалено 

науково-методичні положення щодо моделювання бізнес-процесів із 

урахуванням операційних ризиків. 

Розроблено принципову модель організаційно-економічного 

механізму впровадження реінжинірингу бізнес-процесів оптового 

підприємства, що дозволяє визначити суб’єкти та об’єкти для реалізації 

реінжинірингу, цілі, функції, форми, методи, інструментарій вибору 

способів кардинального перепроектування бізнес-процесів, а також 

індикатори оцінки ефективності імплементації обраного напряму 

реінжинірингу. На його основі удосконалено варіант технології 

реінжинірингу бізнес-процесів оптового торговельного підприємства, 

який, на відміну від існуючих, передбачає застосування інструментарію 

аутсорсингу та бенчмаркінгу. 

Зазначено, що застосування бенчмаркінгу дозволяє здійснити 

порівняння бізнес-процесів оптового підприємства з еталоном та провести 

ранжирування торгово-технологічних процесів, що надає можливість 

використовувати досвід найкращих конкурентів. Здійснено виокремлення 

трьох пріоритетних засад розвитку реінжинірингу бізнес-процесів 

оптового підприємства: “радикальне перепроектування”, який передбачає 

відновлення прибутковості торговельної діяльності та оборотності 

капіталу, “істотне поліпшення”, що має за ціль збереження чи покращення 

ліквідності і платоспроможності, а також “підвищення рівня 

ефективності”, мета якого – стратегічний розвиток потенціалу оптового 

підприємства. Розроблено заходи адаптації проекту з реінжинірингу 

бізнес-процесів на оптовому торговельному підприємстві. 

Розвинуто методику виміру впливу реінжинірингу на ефективність і 

якість бізнес-процесів оптового торговельного підприємства. Доведено, що 

до показників якості результату бізнес-процесу належать ефективність та 

ступінь виконання договірних зобов’язань, а до показників якості процесу 
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– коефіцієнти актуалізації, зосередження, функціональних можливостей, 

сумісності. Запропоновано вибір параметрів, критеріїв і показників оцінки 

впливу реінжинірингу на ефективність і якість організаційно-

управлінських, комерційних та логістичних процесів здійснювати у розрізі 

кожного окремо взятого бізнес-процесу. 

 

Ключові слова: бізнес-процес, засади розвитку реінжинірингу, 

комерційна діяльність, логістична діяльність, оптова торгівля, 

організаційно-управлінської діяльність, підприємство оптової торгівлі, 

реінжиніринг бізнес-процесів. 

 

ANNOTATION 

Oleksyn S. M. Principles of Development of Reengineering of Business 

Processes in Wholesale Trade Enterprises. – Qualifying scientific work on the 

rights of manuscript. 

 

Dissertation for the Candidate of Economics Sciences degree (doctor of 

philosophy), specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises 

(by Economic Activity). – Lviv University of Trade and Economics, Lviv, 2018. 

 

The dissertation is devoted to the improvement of the existing and 

development of new theoretical statements as well as scientific and practical 

recommendations in order to substantiate the principles and conceptual 

provisions of reengineering of business processes in wholesale trade enterprises. 

The object of the research is the process of implementing the 

modernization of wholesale trade on innovative principles; and the subject of the 

study is theoretical, methodological, scientific and applied foundations, tools 

and means for the development of reengineering of business processes of 

wholesalers. The subject matter of modern functions of wholesale trade 
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enterprises is generalised, and applied approaches to modelling business 

processes in wholesaling are explained. 

Both the results of the study of economic theory and the study of the 

evolution of approaches to the definition of the essence and content of wholesale 

trade prove the need to clarify the totality of modern functions of wholesale 

trade enterprises, which have a primary impact on the modelling of business 

processes in the act of introduction of reengineering. 

By unfolding and supplementing the existing developments of scientists, 

the categorical research apparatus has been refined on the basis of clarification 

of the terms “business process of a wholesale enterprise” as a set of different 

types of activities (managerial, organizational, commercial, logistic, etc.). The 

latter comprehend that one or several types of commodity flows are used at the 

“input”, resulting in the creation at the “output” of a commercial batch and of 

services that represent a certain value for the wholesale buyer. The above 

commented terms provide an in-depth understanding of the nature of these 

definitions taking into account the current functions of wholesale trade 

enterprises. 

Stemming from the analysis of modern approaches to the classification of 

business processes, additional classification features of their division for 

wholesale trade companies are formulated and appropriate systematization is 

carried out. The main stages of optimization of business processes are 

considered on the basis of applying the systemic approach to the scrutiny of 

interrelated trade and technological operations. The basic components of the 

reference model of business processes for the wholesale trade enterprises are 

proposed. Following the description of functional and process approaches to 

modelling the business processes of wholesalers, it has been proved that their 

combination is the most effective for reengineering. The methodology of 

structural analysis and designing of systems for organizational modelling of 

business processes of wholesale enterprises is proposed. The main tasks of 

perfection of business processes in wholesale enterprises are described, the 
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solutions of which are carried out with the help of business reengineering 

techniques. 

The essence of reengineering of business processes is summarized and 

clarified; principles and conceptual statements are formulated; the concept of the 

development of reengineering of business processes in wholesale trade 

enterprises is specified. It is noted that reengineering of business processes is the 

basis of the mechanism of innovative changes and development in a wholesale 

trade enterprise. The advantages and disadvantages of the existing 

methodologies for business processes reengineering have been substantiated and 

the methodology of reengineering has been improved on the basis of X-

engineering principles. 

After determining the preconditions of the factor influence of the external 

and internal environment of domestic wholesale trade with the help of a 

retrospective factor analysis, it has been revealed that the priority influence on 

the activities of wholesale trade enterprises is carried out by social, economic, 

technical, technological, branch and resource factors. Reducing the interaction 

of these factors creates preconditions for the need for reengineering of business 

processes in wholesale companies. 

An empirical analysis of the state of commercial activity of wholesale 

trade enterprises has been done by using indicators of financial results valuation, 

which allows to structure enterprises depending on their life cycle and to 

substantiate the expediency of applying a particular type of reengineering. It is 

proved that for the “creation” and “growth” stages no reengineering is 

suggested; at the “maturity” phase, a natural reengineering of business processes 

is recommended; at the “recession” phase, anti-crisis or crisis reengineering is 

advised; and for the “renaissance” stage, business or development type of 

reengineering ought to be done. 

In the process of analysis of the state of organizational and managerial 

activity, a set of internal problems in the development of business processes has 

been identified. Taking into account the principles of quality management, the 
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feasibility of using such a tool of the quality management system as the matrix 

of responsibility for business processes of a wholesale trade enterprise is 

substantiated depending on the stage of its life cycle. 

The research specifies methodical approaches to the development of the 

structural and logical scheme of diagnostics of the logistics activity in wholesale 

trade enterprises, which allows conducting a general cumulative assessment on 

the basis of the study of the peculiarities of the implementation of each 

functional type of logistics. 

Three types of the state of business (stable, unstable, regressive) and 

organizational and managerial activity (high, middle and low level), as well as 

two types of logistics activities (conjugated, unconjugated) are identified; five 

combinations are configured allowing to determine the form of realization of 

business processes reengineering in a wholesale trade enterprise in view of its 

current state of activity. 

The results of a sociological survey of employees of a sample frame of 

wholesale enterprises made it possible to establish that a high percentage of risk 

during reengineering is due to the complexity of internal business processes, 

unintegrated approach to the assessment and implementation of reengineering, 

unbalanced risk management, and a complexity of obtaining operational 

analytical reporting. The scientific and methodological provisions on business 

process modelling have been improved taking into account operational risks. 

The fundamental model of organizationally-economic mechanism of 

implementing the reengineering of business processes is developed, which 

allows identifying subjects and objects for realization of reengineering, its goals, 

functions, forms, methods, tools for choosing ways of cardinal redesign of 

business processes, as well as indicators for assessing the effectiveness of 

implementation of the selected direction of reengineering. On its basis, an 

improved version of the technology of business processes reengineering of the 

wholesale trade enterprise is developed, which, unlike the existing ones, 

provides for the use of outsourcing and benchmarking tools. 
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It is noted that the use of benchmarking allows comparing business 

processes of a wholesaler with a standard and conducting a ranking of trade and 

technological processes, which provides an opportunity to use the experience of 

the best competitors. 

Three priority principles are selected for the development of business 

processes reengineering of the wholesale enterprise: “radical redesign”, which 

involves the restoration of profitability of trading activities and capital turnover; 

“significant improvement”, aimed at maintaining or improving liquidity and 

solvency; and “increase in the level of efficiency” the goal of which is the 

strategic development of the potential of the wholesale enterprise. The measures 

of adaptation of the project on reengineering of business processes at the 

wholesale trade enterprise are developed. 

The method of measuring the impact of reengineering on the efficiency 

and quality of business processes of a wholesale trade enterprise is elaborated. It 

is proved that the performance indicators of the result of the business process 

include the efficiency and extent of performance of contractual obligations, 

while the indicators of process quality comprise the coefficients of actualization, 

concentration, functionality, and compatibility. It is proposed to select the 

parameters, criteria and indicators of the impact of reengineering on the 

efficiency and quality of organizational, managerial, commercial and logistic 

processes in the context of each individual business process. 

 

Keywords: business process, principles of development of reengineering, 

commercial activity, logistics activity, wholesale trade, organizational and 

managerial activity, wholesale trade enterprise, reengineering of business 

processes. 
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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 підсистему забезпечення, планування та 

контролю, а також переробну підсистему – 0,35 д. а.). 

3. Олексин С. М. Реінжиніринг у логістичних бізнес-процесах 

підприємств оптової торгівлі / С. М. Олексин // Вісник Львівської 

комерційної академії : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – Вип. 

49. – С. 50-54. – (Серія економічна) (0,58 д. а.). 

4. Oleksyn S. M. Menagement business process of reengineering 

wholesale companies [Electronic resource] / S. M. Oleksyn // Journal of 

Research on Trade, Management and Economic Development. – Trade 

Cooperative University of Moldova, 2016. – Vol. 3, ISSUE 2(6) / 2016, p. 93-

102. – Access mode : http://jrtmed.uccm.md (0,55 д. а.). 

5. Олексин С. М. Основные аспекты реинжиниринга бизнес-

процессов предприятий оптовой торговли [Электронный ресурс] / 

С. М. Олексин // Современные технологии управления : научный журнал. – 

РФ : издание МЦНИП, 2016. – № 6 (66). Номер статьи: UIN 6605. – Режим 

доступа : http://sovman.ru/article/6605/ (0,23 д. а.). 
                                                             
1Публікацію включено до міжнародної наукометричної бази : Index Copernicus. 
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6. Олексин С. М. Концептуальні основи визначення сучасних 

функцій підприємств оптової торгівлі / С. М. Олексин // Збірник статей 

науково-інформаційного центру “Знання” : зб. зі статтями (рівень 

стандарту, академічний рівень). – Харків : НІЦ “Знання”, 2017. – Ч. 2. – С. 

82-91 (0,58 д. а.). 

7. Олексин С. М. Теоретико-методичні підходи до моделювання 

бізнес-процесів у підприємствах оптової торгівлі / С. М. Олексин // 

Підприємництво і торгівля : зб. наук. праць. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – Вип. 

21. – С. 78-82 (0,29 д. а.). 

8. Олексин С. М. Вплив реінжинірингу на ефективність бізнес-проце-

сів оптового підприємства / С. М. Олексин // Сб. научных трудов2. –  

Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 12(32). – Ч. 4. – С. 131-137 (0,38 д. а.). 

9. Олексин С. М. Використання бенчмаркінгу в моделі реінжині-

рингу бізнес-процесів оптового підприємства / С. М. Олексин // Вісник 

Львівського торговельно-економічного університету : зб. наук. праць.3 – 

2018. – Вип. 54. – С. 120-125. (Серія “Економічні науки”) (0,69 д. а.). 

10. Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої 

торгівлі України / [Апопій В. В., Міщук І. П., Антонюк Я. М. та ін. ; за ред. 

д.е.н., проф. Апопія В. В.]. – Львів : Вид-во “Новий Світ – 2000”, 2017. – 

440 с. (35,47 д. а.) (Особистий внесок автора: п. 10.3. Реінжиніринг у 

бізнес-процесах оптових підприємств. – С. 343-352. Узагальнено 

теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо 

підвищення ефективності діяльності підприємств оптової торгівлі на 

основі реінжинірингу бізнес-процесів; розглянуто основні аспекти 

реінжинірингу бізнес-процесів і зосереджено увагу на визначенні сутності 

технологічного, організаційного та економічного аспектів; наведено 

принципи та уточнено структуру реінжинірингу бізнес-процесів для 

оптових підприємств; обґрунтовано види реінжинірингу залежно від 
                                                             
2Публікацію включено до міжнародних наукометричних баз : РИНЦ, Index Copernicus. 
3Публікацію включено до міжнародної наукометричної бази : Ulrich's Periodicals 
Directory. 
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причин його застосування в оптовому підприємстві та враховано 

наявність кризової ситуації; наведено альтернативні варіанти опису 

сценарію бізнес-процесів на логістичних принципах для оптового 

підприємства – 0,76 д. а.). 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

11. Олексин С. М. Сучасні функції підприємств оптової торгівлі та 

резерви підвищення їх ефективності / С. М. Олексин // Формування 

ефективної моделі розвитку підприємства : тези І міжн. наук.-практ. конф. 

(м. Житомир, 21-22 листопада 2013 р.). – Житомир : Вид-во ЖДТУ, 2013. – 

С. 213-217 (0,23 д. а.). 

12. Олексин С. М. Система послуг торговельного підприємства: 

окремі аспекти забезпечення конкурентоспроможності / С. М. Олексин // 

Економіка підприємства: проблеми теорії та практики : матер. всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2013 р.). – Х. : Вид-во 

“ІНЖЕК”, 2013. – С. 93-96 (0,23 д. а.). 

13. Олексин С. М. Вплив логістичної функції на оптимізацію розвитку 

оптової торгівлі / С. М. Олексин // Фінансово-економічний розвиток 

України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів : матер. ІІІ 

всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Львів, 28 лютого 2014 р.). – Львів : 

Вид-во ЛКА, 2014. – С. 118-121 (0,17 д. а.). 

14. Олексин С. М. Ефективність формування системи транспортно-

логістичних послуг в умовах європейської інтеграції України / 

С. М. Олексин // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : 

матер. ІІІ всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 20-22 листопада 

2013 р.). – Полтава : Вид-во ПУЕТ, 2014. – С. 27-30 (0,23 д. а.). 

15. Олексин С. М. Проектування систем доставки товарів у процесі 

надання транспортно-логістичних послуг / С. М. Олексин // Формування 

механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності 

підприємств : тези допов. V міжн. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та 

молодих вчених (м. Дніпропетровськ, 27 березня 2014 р.). – 
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Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського університету імені 

Альфреда Нобеля, 2014. – С. 206-208 (0,12 д. а.). 

16. Олексин С. М. Напрями розвитку транспортно-логістичних систем 

в Україні / С. М. Олексин // Стратегічні напрями відновлення економіки та 

соціальної сфери України в умовах системної кризи : тези міжн. наук.-

практ. конф. (м. Львів, 11 грудня 2014 р.). – Львів : Вид-во “Ліана-М”, 

2014. – С. 258-263 (0,29 д. а.). 

17. Олексин С. М. Впровадження сучасних методів зниження ризиків 

реінжинірингу бізнес-проектів підприємств торгівлі / С. М. Олексин // 

Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні 

особливості та світові тенденції : тези міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 

27-28 листопада 2015 р.). – Одеса : Вид-во Одеського національного 
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торговельних підприємств / С. М. Олексин // Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матер. щорічн. 

наук. конф. проф.-викл. складу і аспірантів ЛКА (м. Львів, 12-13 травня 

2015 р.). – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – С. 332-334 (0,09 д. а.). 

19. Олексин С. М. Аутсорсинг бизнес-процессов предприятий оптовой 

торговли / С. М. Олексин // От Балтики до Причерноморья: национальные 

модели экономических систем : матер. междунар. науч.-практ. конф. 

(Латвия, г. Рига, 25 марта 2016 г.). – Латвия, г. Рига, Изд-во International 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Загальною тенденцією сучасного розвитку 

товарних ринків є активізація інноваційної діяльності ключових суб’єктів 

їх інфраструктури, насамперед – оптових підприємств, з метою 

підвищення конкурентного потенціалу. Відповідно, актуалізується 

проблема вдосконалення та ефективного використання реінжинірингу 

бізнес-процесів в оптових формуваннях для модернізації оптової торгівлі, 

диверсифікації її діяльності і підвищення рівня конкурентоспроможності 

на інноваційних засадах. Попри наявність численних науково-теоретичних 

публікацій і певного досвіду імплементації ідей реінжинірингу в практику 

оптових торговців, вітчизняний досвід свідчить про недосконалість 

інструментарію реінжинірингу в бізнес-процесах підприємств оптової 

торгівлі та відсутність достатнього висвітлення питань з даної 

проблематики, що актуалізує дослідження та вдосконалення засад 

розвитку реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі. 

У дослідження теорії розвитку внутрішньої торгівлі країни в 

ринкових умовах значний внесок зробили такі вітчизняні вчені, як 

В. Апопій, П. Балабан, М. Барна, І. Бланк, В. Гросул, Ю. Дайновський, 

Н. Краснокутська, В. Лагутін, А. Мазаракі, Б. Мізюк, І. Міщук, Н. Міценко, 

А. Носуліч, Н. Ситник, Л. Фролова та ін. Проблемам розробки стратегії та 

інноваційних проектів управління бізнес-процесами підприємств 

присвячені наукові праці зарубіжних та вітчизняних науковців, зокрема, 

Б. Андерсена, М. Безпарточного, О. Белея, О. Виноградової, Т. Давенпорта, 

Е. Демінга, Н. Ільченко, Р. Каплана, М. Портера, М. Робсона, Г. Ситника, 

Л. Таранюка, Ф. Уллаха, М. Хаммера, Дж. Харрінгтона, Дж. Чампі, 

А. Череп, А. Шеєра, Л. Шемаєвої та ін. Проте, недостатньо опрацьованими 

залишаються питання розуміння сутності реінжинірингу бізнес-процесів, 

розробки концептуальних засад моделювання бізнес-процесів оптових 

торговельних підприємств за допомогою інструментарію бізнес-
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реінжинірингу та напрямів їх запровадження в комерційну, організаційно-

управлінську і логістичну діяльність оптових торговельних підприємств. Це 

зумовлює актуальність теми дисертації, її мету, завдання та структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематичного плану науково-

дослідних робіт Львівського торговельно-економічного університету за 

темами: “Формування системи логістики підприємств торгівлі” (номер 

державної реєстрації 0112U007113), де автором удосконалено науково-

методичний підхід до визначення показників швидкості руху і складності 

маршруту товарних потоків із метою діагностики внутрішнього стану 

основного бізнес-процесу в межах реалізації концепції реінжинірингу; 

“Організаційно-економічні механізми забезпечення безпеки соціально-

економічних систем” (номер державної реєстрації 0113U006633), в межах 

якої автором сформовано алгоритм комплексної оцінки за видами 

економічного ризику альтернативних програм реінжинірингу бізнес-

процесів; “Трансформації внутрішньої торгівлі та сфери послуг на 

інноваційних засадах” (номер державної реєстрації 0112U003207), де 

дисертантом виявлені концептуальні засади розвитку функціональних 

блоків бізнес-процесів оптових підприємств та обґрунтовано методичні 

підходи до побудови реінжинірингової моделі організаційних змін. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретичних і прикладних засад реінжинірингу бізнес-

процесів підприємств оптової торгівлі, стратегічних підходів його розвитку 

та розроблення організаційно-економічного механізму впровадження в 

практику оптової торгівлі. 

З урахуванням визначеної мети в роботі поставлено і вирішено такі 

завдання: 

–  уточнити сучасний зміст функцій оптових торговельних підприємств 

та з’ясувати прикладні підходи до моделювання бізнес-процесів на 

підприємствах оптової торгівлі; 
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–  розвинути понятійно-термінологічний апарат реінжинірингу бізнес-

процесів оптових торговельних підприємств; 

–  дослідити концептуальні засади реінжинірингу бізнес-процесів на 

підприємствах оптової торгівлі; 

–  здійснити аналіз середовища розвитку бізнес-процесів оптових 

підприємств і виявити пріоритетні засади реінжинірингу комерційної, 

організаційно-управлінської та логістичної діяльності; 

–  дослідити ризики в системі засобів реінжинірингу бізнес-процесів 

оптових торговельних підприємств; 

–  обґрунтувати засади та послідовність формування організаційно-

економічного механізму впровадження реінжинірингу в бізнес-процеси 

оптового підприємства; 

–  розробити рекомендації щодо методичних підходів до використання 

аутсорсингу та бенчмаркінгу в моделі реінжинірингу бізнес-процесів 

оптового підприємства; 

–  удосконалити прикладні засади визначення та виміру впливу 

реінжинірингу на ефективність і якість бізнес-процесів оптового 

підприємства. 

Об’єктом дослідження є процес впровадження модернізації оптової 

торгівлі на інноваційних засадах. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та науково-

прикладні засади, інструменти та засоби розвитку і впровадження 

реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалася 

сукупність загальнонаукових і спеціальних методів досліджень: метод 

логічного узагальнення (при класифікації підприємств оптової торгівлі та 

систематизації їх функцій), факторний аналіз (для дослідження середовища 

розвитку бізнес-процесів оптових торговельних підприємств), 

статистичний аналіз (при дослідженні стану впровадження реінжинірингу 

бізнес-процесів комерційної, організаційно-управлінської та логістичної 
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діяльності оптових підприємств), порівняльного аналізу та анкетування 

(при виявленні тенденцій розвитку реінжинірингу бізнес-процесів 

підприємств оптової торгівлі), моделювання (при розробці моделей 

реінжинірингу бізнес-процесів оптових торговельних підприємств), методи 

економіко-математичного моделювання (при визначенні впливу 

реінжинірингу на ефективність та якість бізнес-процесів), графічні (для 

наочного подання низки теоретичних, аналітичних та рекомендаційних 

положень). 

Інформаційну та статистичну основу дослідження склали 

законодавчі та нормативні акти, регуляторні акти органів місцевого 

самоврядування та інших органів державного управління, офіційні 

матеріали Державної служби статистики України, монографії та науково-

аналітичні статті вітчизняних та зарубіжних авторів, інформаційні 

матеріали, опубліковані у періодичних виданнях, електронні ресурси, 

представлені в мережі Internet, матеріали особистих досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методичних підходів та прикладних рекомендацій щодо засад 

розвитку реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі. 

Найбільш суттєвими науковими результатами дисертаційного 

дослідження є: 

удосконалено: 

–  теоретико-методичні підходи до моделювання бізнес-процесів 

оптового торговельного підприємства, які, на відміну від існуючих, 

ґрунтуються на методології структурного аналізу та проектування систем за 

допомогою техніки бізнес-реінжинірингу. Це передбачає: скорочення витрат, 

тривалості та кількості помилок у кожному з проаналізованих процесів; 

інтегрування зі стратегією оптового підприємства та ключовими 

показниками її ефективності; покращення взаємодії між працівниками та 

підрозділами підприємства; наближення до сертифікації за стандартами ISO: 

9000; зростання інвестиційної привабливості; 
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–  матричний метод запровадження реінжинірингу бізнес-процесів на 

засадах теорії адаптивного управління, який, на відміну від наявних, 

передбачає оцінювання фінансового потенціалу та результативності 

підприємства, що дозволяє диференціювати підприємства оптової торгівлі 

залежно від одного з п’яти видів реінжинірингу (природний, діловий, 

розвитку, антикризовий та кризовий) із метою оцінювання доцільності 

проведення реінжинірингу та надає змогу приймати ефективні організаційно-

управлінські рішення; 

–  модель організаційно-економічного механізму впровадження 

реінжинірингу бізнес-процесів, що, на відміну від існуючих, базується на 

комплексній концептуально-методичній платформі та завдяки цьому 

дозволяє системно враховувати специфіку цілей, функцій, форм 

реінжинірингу, визначати суб’єкти та об’єкти для реалізації реінжинірингу, 

методи та інструментарій вибору способів кардинального перепроектування 

бізнес-процесів та індикатори оцінки ефективності впровадження обраного 

напряму реінжинірингу на оптових підприємствах, які знаходяться на стадіях 

життєвого циклу “Зрілість – спад – відродження”; 

набули подальшого розвитку: 

–  змістове наповнення понятійного апарату реінжинірингу бізнес-

процесів у частині уточнення терміну “реінжиніринг бізнес-процесів”, яке 

базується на основі інституційного, функціонально-процесного та системного 

наукових підходів, що, на відміну від наявних, враховує важливість під час 

впровадження радикальних змін на оптовому торговельному підприємстві, 

впливу організаційно-економічних факторів на функціональні потоки бізнес-

процесів. Це надало можливість уточнити дефініцію реінжинірингу бізнес-

процесів оптового торговельного підприємства в розрізі етапів життєвого 

циклу та “моделювання бізнес-процесів оптового підприємства” (як 

інтегрування всього комплексу ключових організаційно-управлінських, 

комерційних та логістичних операцій, які додають вартість для суб’єктів 

даного процесу); 
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–  науково-теоретичні підходи до формулювання концептуальних засад 

реінжинірингу бізнес-процесів, що передбачають застосування нової 

концепції X-інжинірингу, відповідно до якої перебудові повинні підлягати не 

тільки внутрішні, але й зовнішні процеси оптового торговельного 

підприємства з врахуванням етапів його життєвого циклу. Це сприятиме 

розробленню моделі постійних удосконалень бізнес-процесів внутрішнього 

та зовнішнього середовища, коригуючи дії, спрямовані на зменшення 

відхилень від нормованих значень індикаторів економічної ефективності 

проведення реінжинірингу; 

–  теоретичні положення щодо оцінювання впливу факторів зовнішнього 

середовища на бізнес-процеси при запровадженні реінжинірингу, що, на 

відміну від існуючих, передбачає проведення ретроспективного факторного 

аналізу на основі визначення та систематизації груп факторів (соціальні, 

економічні, технологічні, організаційні, управлінські), що дозволяє виявити 

кореляційний зв’язок факторів зовнішнього середовища та ступінь їх впливу 

на прибуток оптових торговельних підприємств; 

–  науково-методичні положення щодо моделювання бізнес-процесів з 

урахуванням операційних ризиків, які, на відміну від наявних, передбачають 

одночасне проведення комплексної оцінки альтернативних програм 

реінжинірингу стандартним та процесно-орієнтованим методами на основі 

комбінованого підходу. Це дозволяє забезпечити ідентифікацію операційних 

ризиків за всіма системами, функціональними бізнес-процесами комерційної, 

організаційно-управлінської та логістичної діяльності та товарними групами 

(або товарними позиціями); при цьому ризики продажу нових товарів будуть 

оцінюватися першочергово; 

–  науково-методичний підхід до реалізації аутсорсингу в межах процесу 

реінжинірингу, який базується на моделі визначення оптимального 

аутсорсера, що, на відміну від наявних, надає можливість на основі 

критеріальної оцінки визначити аутсорсера, який за сукупністю критеріїв є 

найбільш ефективним варіантом для виконання визначених неефективних 
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складових торгово-технологічних процесів. Це сприятиме застосуванню 

бенчмаркінгу в якості інтегральної частини (етапу) реінжинірингу бізнес-

процесів на всіх рівнях діяльності оптового підприємства; 

–  прикладні засади визначення та виміру впливу реінжинірингу на 

ефективність і якість бізнес-процесів оптового торговельного підприємства за 

рахунок: – скорочення тривалості бізнес-процесів, їх вартості та кількості 

учасників; – прискорення оперативності прийняття оптимальних рішень;  

– винесення частини процесів за межі оптового підприємства (аутсорсинг);  

– координування дій, що досягається за рахунок швидкого доступу до 

необхідної інформації у межах підприємства; – зменшення кількості 

контрольних впливів. Такий підхід дозволяє не лише оптимізувати бізнес-

процеси, але й призводить до поліпшення психологічного клімату в 

колективі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у доведенні 

наукових розробок щодо засад розвитку та створення ефективного механізму 

впровадження реінжинірингу в бізнес-процеси оптових торговельних 

підприємств до рівня методичних узагальнень і практичних рекомендацій. 

Наукові доробки щодо визначення доцільності проведення 

реінжинірингу бізнес-процесів оптового підприємства та науково-практичні 

рекомендації з вибору виду реінжинірингу використані в роботі ТОВ 

“Гермес” (довідка № 68/01-14.7 від 15.01.2018 р.). Рекомендації щодо 

запровадження механізму довгострокового стратегічного адаптування 

проекту реінжинірингу бізнес-процесів та декомпозиції бізнес-моделі “To be” 

в методології IDEF3 для виявлення функціональних блоків, які потребують 

впровадження реінжинірингу, впроваджено у практичну діяльність  

ТОВ “Ларус” (довідка № 0404/4 від 21.02.2018 р.). Рекомендації стосовно 

системи показників до визначення швидкості руху та складності маршруту 

товарних потоків із метою діагностики внутрішнього стану основного бізнес-

процесу в межах реалізації концепції реінжинірингу використані в  

ТОВ “Прикарпатський торговий дім” (довідка № 102/03 від 14.03.2018 р.). 
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Рекомендації щодо трансформації структурної одиниці під час впровадження 

реінжинірингу бізнес-процесів, що передбачає перехід від ієрархічної 

організації до горизонтальних структур, в які закладено концептуально нові 

принципи узгодження та зв’язку елементів у комплекси, застосовані в  

ТОВ “Дах-Логістик” (довідка № 0325 від 15.03.2018 р.). Рекомендації щодо 

формування механізму передавання аутсорсеру замкнутого функціонального 

блоку організаційно-управлінських та логістичних операцій усередині бізнес-

моделі використано в ТОВ “Теко-Трейд” (довідка № 4-15-263 від 

05.04.2018 р.). 

Окремі положення дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі Львівського торговельно-економічного університету 

під час викладання дисциплін “Реінжиніринг бізнес-процесів”, 

“Торговельна логістика”, “Організація та управління інноваційними 

бізнес-процесами” (довідка № 29А/16 від 12.03.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом 

самостійного наукового дослідження. Викладені теоретичні розробки та 

практичні рекомендації отримано особисто автором на основі проведеного 

дослідження та наведено у наукових працях. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ідеї та 

положення, які є результатом власних досліджень автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 
результати дисертаційної роботи доповідалися на 18 міжнародних та 
інших науково-практичних конференціях, зокрема, 10 міжнародних – 
“Формування ефективної моделі розвитку підприємства” (м. Житомир, 
2013 р.), “Формування механізмів управління якістю та підвищення 
конкурентоспроможності підприємств” (м. Дніпропетровськ, 2014 р.), 
“Стратегічні напрями відновлення економіки та соціальної сфери України 
в умовах системної кризи” (м. Львів, 2014 р.), “Актуальні проблеми 
соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові 
тенденції” (м. Одеса, 2015 р.), “От Балтики до Причерноморья: 
национальные модели экономических систем” (Латвія, м. Рига, 2016 р.), 
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“Перші Таврійські економічні наукові читання” (м. Київ, 2017 р.), 
“Развитие науки в ХХІ веке ” (м. Харків, 2017 р.), “Стратегічні пріоритети 
розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах” (м. Львів, 
2017 р.); “Сучасні технології менеджменту” (м. Луцьк, 2017 р.), 
“Актуальные научные исследования в современном мире” (м. Переяслав-
Хмельницький, 2017 р.); 4 всеукраїнських: “Економіка сьогодні: проблеми 
моделювання та управління” (м. Полтава, 2013 р.), “Економіка 
підприємства: проблеми теорії та практики” (м. Харків, 2013 р.), 
“Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-
інтеграційних процесів” (м. Львів, 2014 р.), “Інноваційні технології 
розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, 
економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді” (м. Харків, 2016 р.), 
“Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глоба-
лізації” (м. Львів, 2017 р.); 4 наукових конференціях професорсько-
викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ: “Актуальні проблеми 
економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 2015 р., 
2016 р., 2017 р., 2018 р.). 

Публікації. Всі положення наукової новизни знайшли відображення 

у публікаціях автора у фахових та іноземних виданнях. За результатами 

дослідження опубліковано 27 наукових праць (23 належать автору 

одноосібно), з них: 1 – підрозділ у колективній монографії, 9 статей, серед 

яких 3 статті у фахових наукових виданнях, 3 статті, що входять до 

міжнародних наукометричних баз, 2 статті – в іноземних виданнях, 1 

стаття – в інших виданнях, 17 тез доповідей за матеріалами конференцій. 

Загальний обсяг публікацій становить 7,65 друк. арк., з яких автору 

належить 7,45 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел (285 

найменувань) та 14 додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 

196 сторінок, загальний обсяг – 285 сторінок. Робота містить 38 таблиць, 36 

рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-

ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

1.1. Сутність і сучасний зміст функцій підприємств оптової 

торгівлі 

 

Впровадження реформ у національне господарство України стає 

однією з важливих проблем стратегічного розвитку економіки. У міру 

розвитку виробничого сектора, набуття ним класичних рис, проблема 

збуту продукції буде зростати – це вихідна передумова розвитку сфери 

обігу: від виробника товарів до кінцевого споживача, включаючи елементи 

ринкової інфраструктури. Формою реалізації такої взаємодії на даному 

етапі розвитку економіки є торгівля – “…вид економічної діяльності у 

сфері товарообігу і просування від виробника до споживача у формі 

купівлі-продажу та надавання пов’язаних із цим послуг” [203, с. 106]. 

Звідси роль торгівлі в економіці та зміст категорій її ефективності 

розглядається в процесі кругообороту всього суспільного продукту, де 

стадії виробництва, розподілу та споживання тісно взаємопов’язані. 

В існуючій структурі національного господарства оптова торгівля 

займає особливе місце. Відповідно до ст. 263 Господарського кодексу 

України “…господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється 

суб’єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на 

реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів 

народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх 

реалізацію шляхом надання відповідних послуг” [48]. 

Господарсько-торговельна діяльність у сфері обігу, як визначено 

Господарським кодексом України, здійснюється підприємницькими 

структурами за наступними видами економічної діяльності: оптова та 

роздрібна торгівля; посередництво у здійснені торговельної діяльності; 
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ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; транспорт, складське 

господарство, пошта та кур’єрська діяльність; організація харчування; 

операції з нерухомим майном; надання інших видів послуг [48]. 

Відповідно до чинного законодавства України встановлено правові норми 

та вимоги стосовно провадження торговельної діяльності на внутрішньому 

та зовнішніх ринках. Це відповідно зумовлює необхідність поділу торгівлі 

як галузі національного господарства на внутрішню та зовнішню та 

врахування специфіки їх здійснення окремими суб’єктами. 

Понятійно-категорійний апарат у сфері торгівлі проаналізовано в 

чинному законодавстві України та нормативних документах, зокрема, у 

ДСТУ 4303:2004 “Торгівля роздрібна та оптова. Терміни та визначення 

понять”, де зазначено, що “торговельна діяльність – це ініціативна, 

систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку 

діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів 

кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із 

надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у 

просуванні товарів від виробника до споживача” [132]. 

В економічній теорії та практиці існують різні підходи до 

трактування терміну “торгівля”. Спостерігаємо суперечливі та 

необґрунтовані визначення сутності й змісту торгівлі, зокрема, стосовно 

занадто вузького трактування: 1) як процесу (купівлі-продажу); 2) 

розподільного каналу (соціалістичне тлумачення); 3) галузі економіки; 4) 

товарно-грошового обміну (моменту). Окремі дослідники пропонують під 

терміном “торгівля” розуміти комплекс комерційних і технологічних 

процесів, які забезпечують купівлю-продаж товарів та послуг [22; 35; 36; 

44; 123; 208; 211; 225]. 

Колектив вітчизняних вчених, який очолює В. В. Апопій, вважають, 

що галузь національного господарства торгівля – це соціально-економічна 

система, тобто впорядкована сукупність елементів функціонально 

взаємопов’язаних і взаємодіючих у межах комплексу зв’язків та відносин 
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[98, с. 29]. Основна мета торгівлі – забезпечення ефективного й 

еквівалентного економічного обміну в формі купівлі-продажу. 

Ще більше заплутано зміст торгівлі представлено в КВЕД, де 

визначено, що торгівля (секція G) включає оптову та роздрібну торгівлю, а 

також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. У розділі 46 “Оптова 

торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами” 

виокремлено 9 груп оптової торгівлі, а власне оптова торгівля визначається 

“як перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів 

роздрібним торговцям, підприємствам і організаціям або іншим 

оптовикам, діяльність агентів чи посередників із купівлі товарів від імені 

подібних осіб або продажу товарів подібним особам і компаніям” [91]. 

Із врахуванням теоретичних напрацювань, які сформовані в сучасній 

економічній науці щодо терміну “оптова торгівля”, необхідно відзначити, 

що серед науковців немає єдиного підходу до розуміння її сутності та 

сучасних функцій. На наш погляд, це пов’язано зі значним порушенням 

функціональної специфіки підприємств оптової торгівлі протягом останніх 

десятиріч. Так, В. В. Апопій пропонує розглядати оптову торгівлю, як  

“…одну із форм товарного обігу, за посередництвом котрої здійснюються 

господарські зв’язки між суб’єктами комерційної діяльності” [203, с. 477]. 

Науковець А. М. Носуліч у процесі дослідження теоретичних основ 

оптової торговельної діяльності відзначає, що “…сукупність суб’єктів 

господарювання, основним видом діяльності яких є оптова торговельна 

діяльність, становить підгалузь “оптова торгівля”, функціональним 

призначенням якої є подолання бар’єрів, що розділяють виробника та 

роздрібну торгівлю на шляху товароруху” [134, с. 59]. 

Загальновизнаним фактом вважається те, що оптова торгівля не 

завершує процес обігу товарів, а передбачає їх подальший перепродаж. 

Вона покликана здійснювати довготривалі зв’язки між виробничими 

підприємствами та роздрібною торгівлею, забезпечувати раціональну 

організацію товаропросування тощо. При цьому погоджуємось з 
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твердженням більшості науковців, що оптова торгівля за своєю 

економічною суттю виступає як продаж товарів усередині, в межах сфери 

товарного обігу, а за матеріальним змістом – як додаткові виробничі 

операції з доведення товарів від виробників до роздрібних підприємств та 

інших оптових покупців товарів. В той же час, зазначимо, що оптова 

торгівля не є простим посередником між виробництвом і роздрібними 

торговельними підприємствами, адже виступає активним організатором як 

по відношенню до виробництва, так і до роздрібної торгівлі. 

В межах даного дослідження вважаємо, що оптова торгівля виступає 

самостійною ланкою в повному циклі товарного обігу, котра “…забезпечує 

комерційне посередництво у встановленні господарських зв’язків між 

суб’єктами ринку та бере участь у перетворенні виробничого асортименту 

в торговий, а також забезпечує створення сезонних, поточних, страхових 

та інших запасів із метою комплексного товаропостачання роздрібної 

торговельної мережі та покупців товарів із наданням послуг виробничого, 

фінансово-комерційного та методологічного характеру” [164, с. 89]. 

Оптова торгівля за своєю інституційною, функціональною та 

організаційною сутністю є формою встановлення ділових та економічних 

зв’язків між бізнес-структурами сфери обігу з приводу закупівлі-продажу 

крупних партій товару з метою їх подальшого перепродажу або 

професійного використання й отримання соціально-економічного ефекту. 

Оптова торгівля виконує роль посередника та організатора руху товарів, 

тому місцем її здійснення є товарний ринок, де сконцентровані оптові і 

комерційні посередники (оптові продавці) і на який виноситься попит 

колективних набувачів товарів і послуг (оптових покупців). Узагальнені 

тлумачення дефініції “оптова торгівля” наведені в табл. А.1 Додатку А. 

Вважаємо, що форми та характер оптової торгівлі визначаються 

способом виробництва. Залежно від основного організатора оптової 

торгівлі, його функцій та повноважень світова практика дозволяє виділити 

основні її форми, які наведено на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Форми оптової торгівлі та елементи оптової інфраструктури 

(систематизовано автором) 

 

Перша форма – це підрозділи підприємств-виробників, метою 

створення яких є більш жорсткий контроль за управлінням товарними 

запасами, збутом й стимулюванням. Друга форма – найбільша група 

оптових торговців, представлена оптовими торговельними підприємствами, 

І форма 
Організовується 

виробниками 
продукції  

(прямі зв’язки) 

Форми оптової торгівлі 

ІІІ форма 
Торговельні 
посередники 

ІІ форма 
Незалежні оптові 

торговельні 
підприємства 

 дилерська 
мережа; 

 фірмова 
торгівля; 

 збутові 
відділення; 

 контори 
торговельні, 
контори 
закупівельні  

 оптові бази; 
 торговельно-закупівельні 

бази; 
 закупівельно-розподільчі 

оптові бази; 
 логістичні центри і 

термінали; 
 оптово-роздрібні 

об’єднання; 
 оптовий клуб; 
 дрібнооптові магазини-

склади (гуртівні); 
 склади мережі магазинів під 

єдиною торговою маркою; 
 оптовий дискаунт; 
 універсальні сервісні 

комплекси 

 торговельні 
агенти; 

 брокерські 
контори; 

 консигнатори; 
 комісіонери; 
 дистриб’ютори 

Організатори оптового обороту 

 біржі; 
 оптові ярмарки; 
 аукціони; 
 оптові ринки; 

 торгові доми; 
 склади гарантійного зберігання; 
 склади-готелі; 
 транспортно-експедиційні підприємства 

Елементи оптової інфраструктури 
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які є самостійними господарюючими суб’єктами, що виконують, як 

правило, весь комплекс функцій оптової торгівлі. Третя форма – 

торговельні посередники, що виконують суто посередницькі функції, 

надаючи різноманітні послуги своїм контрагентам. 

У науковій літературі традиційним є підхід, за яким класифікація 

посередників здійснюється за такими основними ознаками: від імені кого 

працює посередник; за чий рахунок посередник здійснює свої операції. 

У своїх наукових працях вчений І. М. Шиндировський відзначає, що 

“збутових посередників, які виконують операції за свій рахунок, відносять 

до незалежних збутових посередників; а які проводять свої операції за 

рахунок принципала (довірителя) – до залежних збутових посередників…” 

[248, с. 68]. 

Виходячи з цього, на нашу думку, до незалежних збутових 

посередників слід віднести оптові торговельні підприємства, які 

пропонують виробникам товарів і підприємствам роздрібної торгівлі свої 

послуги в якості збутових посередників. Оптові підприємства купують 

товари у власність, утримують складські запаси та продають товари зі 

свого складу. Вони приймають на себе ризик збуту та підтримують 

достатньо тісні зв’язки з організаціями-покупцями. Стосовно залежних 

збутових посередників, то вони діють за рахунок принципала як від свого 

імені (комісіонери), так і від імені принципала (агенти, брокери). 

Організатори оптового обороту (товарні біржі, оптові ярмарки, 

аукціони, оптові ринки), на наш погляд, є важливим елементом оптової 

інфраструктури. Вважаємо, що основним завданням цих структур є 

створення умов для організації оптових торгів, адже вони не виступають 

самостійними суб’єктами торговельної діяльності. Доцільно відзначити, 

що в якості організаторів оптового обороту необхідно розглядати також 

діяльність оптових підприємств, що спеціалізуються на наданні 

торговельних, логістичних та інших послуг, а саме: склади гарантійного 

зберігання, склади-готелі, транспортно-експедиційні підприємства. 
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Враховуючи зазначене, нижче подаємо класифікацію, мета якої – 

відображення організаційно-функціональних особливостей підприємств 

оптової торгівлі. Узагальнення різноманітних підходів, наведених у 

спеціальній науковій літературі, дозволяє віднести до основних 

класифікаційних ознак підприємств оптової торгівлі організаційно-

функціональну ознаку. 

У своїх наукових працях Н. О. Голошубова пропонує за 

спеціалізацією виділяти чотири групи оптових підприємств:  

1) універсальні; 2) змішані; 3) спеціалізовані; 4) вузькоспеціалізовані  

[45, с. 139]. В. М. Ребіцький в процесі класифікації суб’єктів оптової 

торгівлі відзначає, що “…у практиці закупівельно-розподільчих 

(постачальницько-збутових) підприємств розрізняють три типи:  

1) універсальні; 2) змішані; 3) спеціалізовані” [164, с. 83]. З результатів цих 

та інших досліджень констатуємо, що основним завданням 

спеціалізованих оптових торговельних підприємств має бути створення в 

середній ланці товаропросування необхідних умов для виходу на ринок 

великих товаровиробників і мережевої торгівлі споживчими товарами. 

Узагальнення наукових досліджень дає підставу для виокремлення 

наступних видових груп оптових торговельних підприємств: 1) які є 

орієнтованими на міжнародний та/або внутрішній ринок; 2) які 

обслуговують адміністративний район, регіон, область. У цьому зв’язку у 

використовуваних у радянський період назвах баз оптової торгівлі з 

торгівлі як споживчими товарами, так і засобами матеріально-технічного 

призначення переважно вживалося слово-уточнення: загальнодержавна, 

міжобласна, обласна, міжрайонна та районна. В окремих джерелах також 

пропонувався поділ оптових торговців за розміром оптового товаро-

обороту – великі, середні, малі та мікропідприємства [48]. 

У своїх наукових працях В. В. Апопій [7, с. 6] влучно пропонує за 

ступенем кооперації розрізняти горизонтальні та вертикальні господарські 

зв’язки оптових підприємств. Враховуючи сучасні функції підприємств 
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оптової торгівлі, до цього додамо, що горизонтальні зв’язки 

встановлюються між суб’єктами оптового ринку з метою підвищення 

ефективності комерційної та логістичної діяльності. Вертикальні зв’язки 

встановлюються між оптовими, роздрібними та виробничими 

підприємствами з метою отримання додаткових конкурентних переваг у 

процесі розподільчої логістики. 

У науковій літературі виокремлюються й інші критеріальні ознаки. 

Так, в фундаментальному підручнику [164, с. 354] зазначається, що за 

участю в організації товаропостачання торгово-технологічні операції 

оптової торгівлі поділяють на складські та транзитні. “За складської форми 

оптової торгівлі товарні потоки проходять через склади оптових 

торговельних підприємств, а за транзитної вони минають їх” [там же]. З 

врахуванням цього традиційно здійснювався розподіл оптових 

торговельних підприємств за ступенем участі в оплаті товарів: за участю в 

розрахунках і без них. Підкреслимо, що у першому випадку оптові 

підприємства купують товари за свій рахунок та реалізовують їх покупцям. 

У другому випадку за товари сплачує покупець безпосередньо виробникові 

(постачальникові), а оптове підприємство встановлює виключно 

комерційні зв’язки. З наведеного поділу логічно випливає необхідність 

здійснити розподіл оптових підприємств за правом власності на 

реалізований товар. Доцільно зазначити, що оптові підприємства (у 

світовій практиці названі оптовими купцями), на відміну від торговельних 

посередників і організаторів торгів, набувають право власності на партію 

отриманого/відвантаженого товару. В узагальненому вигляді перелічені 

ознаки організаційно-функціональної групи та зміст класифікаційних груп 

підприємств оптової торгівлі автором систематизовано та наведено в табл. 

1.1. 

Питанням виявлення характерних ознак для підприємств оптової 

торгівлі приділяється значна увага більшістю дослідників сфери 

маркетингу та торгівлі. 
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Таблиця 1.1 

Класифікація підприємств оптової торгівлі за організаційно-

функціональною групою ознак 

(систематизовано автором за: [13; 76; 86; 110; 163; 164]) 
Організаційно-

функціональна група ознак 
Класифікаційні групи 

1. За ступенем кооперації 1.1. Горизонтальна кооперація. 
1.2. Вертикальна кооперація. 

2. За розміром обороту та 
чисельності працівників 

2.1. Великі. 
2.2. Середні. 
2.3. Малі. 

3. За системою збуту 3.1. Ексклюзивна система збуту. 
3.2. Селективна система збуту. 
3.3. Інтенсивна система збуту. 

4. За основною функцією, 
що виконується 

4.1. Закупівлі товарів у споживачів одного району для 
продажу в різних районах. 
4.2. Продаж споживачам одного району товару, який був 
закуплений в різних районах. 

5. За районом діяльності 5.1. Орієнтовані на міжнародний ринок. 
5.2. Орієнтовані на загальнодержавний внутрішній 
ринок. 
5.3. Орієнтовані на кілька мезорайонов. 
5.4.Орієнтовані на один мезорайон. 
5.5. Орієнтовані на кілька районів. 
5.6. Орієнтовані на один район. 

6. За правом власності на 
товар, що реалізовується 

6.1. Здобувають право власності на товар. 
6.2. Не здобувають право власності на товар. 

7. За спеціалізацією по 
асортименту 

7.1. Універсальні. 
7.2. Змішані. 
7.3. Спеціалізовані. 
7.4. Вузькоспеціалізовані. 

8. За організацією процесу 
товаропостачання 

8.1. Складські операції. 
8.2. Транзитні операції. 

9. За умовами постачання 
товарів 

9.1. Із централізованою доставкою. 
9.2. Із децентралізованою доставкою. 

10. За циклом 
обслуговування 

10.1. Повні. 
10.2. Обмежені (часткові). 

11. За ступенем участі в 
оплаті товарів 

11.1. За участю в розрахунках. 
11.2. Без участі в розрахунках. 

 

Дотичними до цього є праці В. В. Апопія [7], М. П. Балабана [36]; М. 

Ю. Барни [225]; І. О. Бланка [19]; Ю. А. Дайновського [55], В. Д. Лагутіна 

[34], А. А. Мазаракі [163], Н. С. Ситник [208] та ін. Зокрема, у своїх 

наукових працях А. А. Мазаракі відзначає, що “…до найбільш значимих 

належать такі, як комерційно-посередницькі фірми, оптові бази, оптові 
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магазини та дистриб’ютори товарів промислового призначення, оптовик-

посилоторговець, оптовик, що торгує за готівку та без доставки товару, 

оптовик-організатор, консигнант” [35, с. 195]. 

На наш погляд, характеризуючи види оптових торговельних 

підприємств, необхідно враховувати, що їх функціонально-організаційна 

структура ґрунтується практично на кожній із вище перелічених ознак та 

вони різняться між собою за масштабом та районом діяльності, а також 

циклом обслуговування (табл. Б.1 Додатку Б). 

В сучасній науковій літературі в контексті виокремлення груп 

оптових торговців привертає увагу точка зору науковців [16; 28; 211; 231; 

248], які з врахуванням зазначеного розрізняють три основних типи 

дистрибутивної політики: інтенсивна дистрибуція; ексклюзивна 

дистрибуція; cелективна дистрибуція. 

Погоджуємося з поглядами науковців, що інтенсивна дистрибуція 

передбачає залучення для реалізації товарів максимально великої кількості 

каналів збуту і можливих торговельних підприємств. Проте, вважаємо, що 

її недоліки полягають у тому, що ускладнюється контроль за діяльністю 

дилерів, оскільки в цьому випадку чисельність їх зростає, та дистриб’ютор 

повинен мати великі товарні запаси як на складах, так і на всьому шляху 

товаропросування від виробника до роздрібної торгівлі, оскільки через 

велику чисельність клієнтів у будь-який момент може виникнути проблема 

“авральних” замовлень, які необхідно задовольнити. 

На нашу думку, ці недоліки частково усунути дозволяє ексклюзивна 

дистрибуція. Саме вона необхідна для підвищення привабливості товарів 

з-поміж дистриб’юторів, покращення якості обслуговування кінцевих 

споживачів. У цьому випадку виробник зберігає за собою право продавати 

свої товари тільки тим учасникам дистрибуції, яким він довіряє 

ексклюзивне право здійснювати просування своїх товарів у визначеному 

регіоні, адже обрані дистриб’ютори зобов’язуються не продавати товари 

конкурентів. 
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Практична діяльність свідчить, що, крім ексклюзиву на певний 

регіон, дистриб’ютор може отримати виняткове право на реалізацію певної 

групи товарів чи на групу споживачів. Виходячи з цього, для реалізації 

ексклюзивної дистрибутивної політики необхідно визначити асортимент 

товарів, із якими працює ексклюзивний дистриб’ютор, територію, яку 

охоплює оптовий посередник, заборонити реалізацію аналогічних товарів 

виробників-конкурентів, обумовити питання ціноутворення, особливо 

нижній рівень цін на товари, визначити групи і категорії споживачів для 

кожного партнера, взяти спільні зобов’язання з реклами і стимулювання 

продажу, визначити роль дистриб’юторів при виконанні гарантійних 

зобов’язань, обговорити зобов’язання з підвищення рівня кваліфікації 

працівників дистриб’ютора (навчання, тестування, участь у семінарах, 

конференціях). 

Дослідження наукових праць та практичної діяльності дають 

підставу для твердження, що політика селективної дистрибуції посідає 

проміжне місце між двома попередніми. І. М. Шиндировський доречно 

вважає, що “…вона полягає у виборі, селекції дистриб’юторів (обмеженої 

кількості посередників) без надання їм ексклюзивного права продажу на 

визначеній території, а також без нав’язування обмежень щодо роботи з 

товарами конкурентів” [248, с. 69]. Додамо, що виробники обирають 

найбільш рентабельних дистриб’юторів або тих, які пропонують кращі 

умови для реалізації конкретного товару. 

Дистриб’ютор, як відомо з наукових джерел, – це незалежний від 

виробника оптовий посередник, який здійснює продаж від свого імені й за 

свій рахунок та діє на підставі спеціального договору, укладеного з 

виробником. Враховуючи зазначене, констатуємо, що ефективність 

системи дистрибуції продукції кожного товаровиробника, насамперед, 

залежить від правильного рішення щодо конкретного дистриб’ютора, на 

якого покладається вся робота з просування товарів у ланцюжку поставок. 

Це дає підставу для твердження, що основною функцією дистриб’ютора є 
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не безпосереднє здійснення прямих продажів кінцевим споживачам, а 

розвиток і підтримка дилерської мережі. Як стверджує В. В. Апопій, для 

забезпечення можливостей щодо реалізації цієї функції дистриб’ютор 

повинен акумулювати на своїх складах закуповувані від товаровиробників 

великі партії товарів із подальшим перерозподілом цих товарів дрібнішими 

партіями за вищими цінами, ніж відпускні ціни виробника, в асортименті, 

визначеному з урахуванням індивідуальних потреб кожного дилера  

[98, с. 207]. Внаслідок цього основними вимогами товаровиробників до 

потенційних дистриб’юторів їх продукції з погляду можливостей 

здійснення їх основної функції є наявність: 1) сучасних складів для 

зберігання товару (продукції); 2) власної мережі розподілу; 3) фінансових 

можливостей для кредитування дилерської мережі; 4) кваліфікованого 

персоналу [там же]. 

І. М. Шиндировський до головних обов’язків виробника щодо 

дистриб’ютора відносить, передусім, ті, що пов’язані “…із забезпеченням 

дистриб’ютора рекламною підтримкою (в обмін на розвиток і підтримку 

дилерської мережі), навчанням і консультуванням торговельного персоналу, 

постачанням допоміжного технічного і торговельного устаткування, 

організацією сервісного і гарантійного обслуговування” [248, с. 70]. Як 

бачимо, основним критерієм вибору дистриб’ютора в сучасних умовах 

вважається наявність у нього дилерської мережі, орієнтованої на роботу з 

цільовою аудиторією, яка відповідає позиціонуванню товару, що 

постачається. Безперечно, у системі дистрибуції товарів важливими є 

також організаційні та організаційно-правові аспекти, які, на нашу думку, 

забезпечуються завдяки регламентації роботи кожного задіяного в систему 

працівника (торгові представники, територіальні менеджери, супервайзери, 

експедитори, складські працівники тощо), а також достатньо глибокій, 

ретельній підготовці договорів дистрибуції, які слугують основним 

орієнтиром щодо умов опрацювання товарного потоку в системі 

товаропросування. 
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У будь-якому випадку, формувати систему дистрибуції готової 

продукції виробничого підприємства необхідно послідовно, поетапно і на 

комплексних засадах; сама система дистрибуції не може бути статичною, 

створеною раз і назавжди. Вона має бути динамічною, адаптивною до 

швидких змін ринкового середовища, а це передбачає застосування 

сучасних інформаційних технологій як для передавання даних, так і для їх 

збирання, обробки та зберігання (наприклад – з використанням сучасних 

ЕРРО, ПК, сканерів) і програмних продуктів для обґрунтування та 

прийняття управлінських рішень. 

Отже, саме багатофункціональність оптової торгівлі визначає 

різноманітність підприємств у цій сфері діяльності, що підтверджується 

наведеною нами класифікацією в табл. В.1 Додатку В. Вважаємо, що 

видове різноманіття оптових структур має передбачати, що кожен тип 

оптових підприємств може існувати в декількох видах. Це дає підставу для 

твердження, що підґрунтям видового різноманіття оптових структур є 

різна мотивація товаровиробників стосовно вибору способу просування на 

ринок виробленої продукції. Саме реалізація кожної з можливих моделей 

поведінки товаровиробника вимагає виділення в структурі оптових 

підприємств різноманітних видів. Їхні особливості та відмінності потрібно 

враховувати як під час створення нових, так і під час моделювання бізнес-

процесів та управління існуючими підприємствами, визначаючи, зокрема, 

можливості та напрямки розвитку та реінжинірингу. 

Таке розуміння логічно приводить до правомірності трактування 

підприємств оптової торгівлі як динамічних, адаптивних та уособлених 

мікросистем повного циклу торговельно-господарської діяльності, котрі 

здійснюють посередницькі функції між виробничими, аграрними та 

торговельними підприємствами щодо закупівлі-продажу товарів і 

доведення їх від підприємств-виробників товарів до підприємств 

роздрібної торгівлі. 
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У своїх наукових працях М. П. Балабан справедливо відзначає, що 

однією з важливих передумов успішного виконання торгівлею соціальних 

та економічних функцій є створення сучасної інфраструктури в оптовій 

ланці, яка повинна забезпечити ефективне доведення товарів від 

виробників до роздрібних торговців, а через них – до споживачів, і сприяти 

більш повному задоволенню їхніх потреб. Підтримуємо його думку про те, 

що “…одним зі шляхів вирішення цього завдання є пошук і обґрунтування 

стратегічних напрямів реформування структурно-територіальної організації 

оптової торгівлі” [13, с. 29]. 

Виходячи з викладеного, вважаємо, що функції, які виконує оптова 

торгівля, розкриваються та показують її роль у процесах формування 

ринкового простору як на макро-, так і на мікрорівні. Так, зокрема, функції 

оптової торгівлі на макрорівні об’єднують процеси, спрямовані на 

встановлення та регулювання взаємовідносин оптових підприємств із 

своїми партнерами в сфері виробництва та роздрібної торгівлі (табл. 1.2). 

Макроекономічні функції оптової торгівлі трансформуються на 

мікрорівні в різнобічні підфункції або функції оптових підприємств. 

Функції підприємств оптової торгівлі на мікрорівні охоплюють 

безпосередньо відносини оптових підприємств з їх комерційними 

партнерами, а також іншими учасниками системи господарських відносин. 

Проведений огляд функцій оптового підприємства дозволив виявити, 

що характерною особливістю підприємств оптової торгівлі з повним 

циклом обслуговування є поєднання в їх діяльності комерційних і 

технологічних функцій (рис. 1.2). Загальновизнаним фактом вважається те, 

що комерційні функції підприємств оптової торгівлі становлять основу 

торговельної діяльності, в той час, як технологічні функції становлять 

основу діяльності їх складів і включають комплекс заходів, пов’язаних із 

нагромадженням на складах необхідних запасів товарів, перетворенням 

виробничого асортименту в торговельний, підготовкою товарів до продажу 
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споживачам, організацією транспортно-експедиційних операцій [164, с. 

311]. 

Таблиця 1.2 
Сучасні функції оптової торгівлі на макрорівні 

(систематизовано автором за: [34; 36; 47]) 

Функція Характерні ознаки функції 

1 2 
Розподілу й 

обміну 
Реалізація виробленої споживчої вартості. 

Соціально-
економічна 

Насичення внутрішнього споживчого ринку конкуренто-
спроможними товарами, що задовольняють попит різних верств 
населення. 
Розвиток оптового товарообороту на внутрішньому та зовнішньому 
ринках, оптимізація його структури та витрат обігу, стабілізація цін 
і досягнення їх відповідності стану товарної пропозиції та 
споживчому попиту. 

Організаційна Організація процесу товароруху, тобто переміщення товарів у їх 
матеріально-речовій формі. 
Формування оптимальних каналів товароруху, забезпечення 
стабільних та інтенсивних товаропотоків. 
Створення на товарних ринках відповідних їхнім особливостям 
логістичних систем. 

Інтегративна Сприяє економічній інтеграції різних територій і подоланню 
просторового розриву між суб’єктами оптового ринку. 
Інтегрує та координує дії суб’єктів оптового ринку. 
Забезпечує взаємозв’язок між комерційними партнерами: 
виробниками, продавцями та покупцями і спрямовує на пошук 
оптимальних каналів збуту продукції. 

Посередницька Створення умов для обміну результатами праці економічно 
відособлених виробників. 

Регулююча Забезпечує раціональну побудову та гармонійне функціонування 
економічної системи на основі структурних змін і перетворень. 

Пропорційності Здійснює вплив на виробництво і споживання, сприяє 
встановленню відповідності між ними, пристосовує виробничу 
програму до ринкових вимог. 

Ціноутворююча Передбачає визначення рівня суспільно необхідних витрат праці 
безпосередньо за допомогою комерційного ціноутворення. 
Формує ринкові ціни в умовах нестабільності ринкової 
кон’юнктури. 
Формує структурні пропорції й обсяги виробництва; забезпечує 
раціональний розподіл обмежених виробничих ресурсів; сприяє 
впровадженню інноваційних технологій і досягненню мінімізації 
витрат при високій якості продукції. 

Інформаційна Передбачає консалтингове та рекламне забезпечення, маркетингові 
дослідження. 

Стимулювання Забезпечує ефективне господарювання, раціональне використання 
природних ресурсів людиною і суспільством 

Санування 
(санація) 

Засобами механізму конкурентної боротьби відбувається очищення 
ринку від неконкурентоспроможних торговельних підприємств 
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Рис. 1.2. Комерційні та технологічні функції оптових підприємств 

(складено автором на основі [57; 98]) 

 

З огляду на те, що для кожного торговця організація оптової купівлі-

продажу товарів є однією з пріоритетних функцій [36, с. 209], вважаємо, 

що спеціалізація підприємств оптової торгівлі з виконання цієї функції 

передбачає: вивчення постачальників та покупців товарів; встановлення з 

ними ділових контактів; організацію оптових закупівель товарів та їх 

продажу (розробка, погодження і укладання договорів постачання та 

договорів купівлі-продажу товарів, оперативний контроль за їх 

виконанням, внесення змін до них); вплив комерційного характеру на 

постачальників із питань постачання товарів, розширення асортименту 

товарів та підвищення їх якості; зберігання товарів; кількісне 

перегрупування товарних партій [там же]. 

Комерційні та технологічні функції 

Виробнича 

Маркетингова 

Логістична 

Фінансування 

Прийняття ризику 

Надання торговельних послуг 

Комунікаційна 

Оптові закупівлі та продаж 

Рекламно-інформаційна 

Збут і його стимулювання 
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У наукових працях Н. О. Голошубової відзначено, що “важливою та 

невід’ємною функцією оптового підприємства є виробнича функція” [45,  

с. 37]. Підкреслимо, що характер виробничих операцій визначається 

властивостями та особливостями асортименту окремих товарів, умовами їх 

зберігання, транспортування і споживання. 

У процесі дослідження тенденцій сучасного розвитку сфери 

товарного обігу Ю. А. Дайновський наголошує, що “…здійснення 

маркетингової функції виконується як силами власних структурних 

підрозділів, так і за допомогою незалежних маркетингових служб” [55,  

с. 19]. Виходячи з викладеного, можна сформувати напрями її реалізації: 

прогнозування попиту оптових покупців та визначення ємності ринку; 

планування (з використанням матеріалів вивчення попиту) обсягів та 

структури асортименту товарів. Це дасть змогу підняти на належний 

рівень виконання й таких функцій, як комунікаційна (особливо з напрямів, 

пов’язаних із рекламуванням товарів та послуг, формуванням попиту на 

них, стимулюванням збуту). 

Важливу роль підприємства оптової торгівлі відіграють в організації 

системи товаропросування, виконуючи належним чином логістичну 

функцію, котра, на наш погляд, передбачає: завезення товарів на склади з 

метою накопичення їх запасів у необхідних кількостях; формування 

торговельного асортименту в каналах товаропросування та управління 

товарними запасами; товаропостачання та централізовану доставку товарів 

у роздрібні підприємства, а також переміщування товарних запасів між 

ними. Зі зростанням конкуренції на українському ринку споживчих товарів 

усе більше оптових торговельних підприємств визнають переваги 

логістичного підходу до управління товарними потоками. 

Останнім часом інтенсивно розвиваються нові логістичні принципи 

організації товаропросування. Як відзначають у своїх наукових працях 

Є. В. Крикавський, Я. Ю. Криворучко, І. П. Міщук, Р. Патора, Н. І. Чухрай 

та ін., їхня сутність полягає у впровадженні цільових систем логістичного 
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управління рухом товарів або в проектуванні та формуванні логістичних 

каналів розподілу товарів, які забезпечують оптимальну взаємодію 

основних функціональних блоків управління постачанням, упакуванням, 

транспортуванням, складуванням, реалізацією товарів та обслуговуванням. 

Зокрема, І. П. Міщук зауважує, що “...із розвитком логістичних функцій 

можливі організаційні перетворення в системі комерційно-посередницьких 

структур, зміни в їхній спеціалізації. Здійснюється процес інтеграції у 

великі логістичні компанії та товаророзподільчі центри, які об’єднують 

оптові підприємства, транспортні термінали та склади підприємств, що 

обслуговуються” [127, с. 183]. На нашу думку, це дозволяє раціоналізувати 

процес товарообігу, забезпечити економію загальносистемних витрат і 

отримати максимальний економічний ефект. Додамо, що у зв’язку з цим 

значно підвищується значення глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, 

на відповідних серверах якої сконцентровано інформацію про місця 

знаходження та переміщення товарів. 

Таким чином, в сучасних умовах виникає потреба у функціях 

економічного впливу на вантажопотоки через систему договірних відносин 

посередників із вантажовідправниками, транспортними підприємствами та 

отримувачами вантажів. Саме тому вважаємо, що підприємства оптової 

торгівлі повинні активно пропонувати свої послуги та свою матеріально-

технічну базу для організації руху таких вантажопотоків і залучати її до 

складу загальних та глобальних логістичних систем. Оптові торговельні 

підприємства повинні надавати послуги щодо транспортно-складського 

обслуговування та брати участь у модернізації складського господарства 

своїх партнерів. Такі дії доцільно поєднувати з наданням послуг 

маркетингового характеру та одночасним здійсненням комплексного 

обслуговування замовників щодо закупівлі, продажу товарів і 

товаропросування. 

Як свідчить практичний досвід, у процесі виконання логістичної 

функції оптові підприємства можуть отримувати додаткові кошти шляхом 
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здавання вільних складських приміщень та ємностей в оренду, а також 

шляхом організації на таких площах нових типів складів, зокрема, 

консигнаційних. Це дозволяє констатувати, що ефективне виконання 

логістичної функції передбачає: 1) чітке управління та надійність 

інформаційної підтримки процесів управління рухом товарів на складах;  

2) ефективне товаропостачання; 3) систему ритмічної поставки товарів у 

роздрібну торговельну мережу на основі розробки графіку відбору товарів 

і їх централізованої доставки. Вважаємо, що важливе значення для 

розвитку логістичної функції оптового підприємства має досвід 

формування глобальних торговельних, транспортних і телекомунікаційних 

мереж, які розробляються в країнах ЄС (наприклад, “Collmodul”, “Hermes”, 

“Docimel”, “TEDIM” під управлінням “UNCTAD”, “Tacis” та ін.), цілями 

яких є підвищення якості сервісу під час раціоналізації вантажопотоків; 

створення мережі розподільчих логістичних центрів; формування 

торговельного, транспортного інфраструктурного забезпечення тощо. 

Вищенаведене дозволяє встановити необхідність вирішення сукупності 

першочергових завдань: 1) встановлення раціональних зв’язків між 

оптовими посередниками; 2) розробка методів оцінки їх ефективності;  

3) мінімізація кількості трансакційних операцій і відповідних логістичних 

витрат. Проте, їх успішна реалізація можлива лише в глобальних 

логістичних системах різного рівня. 

Зауважимо, що одним із напрямів ефективної реалізації логістичної 

функції є розробка та впровадження логістичних транспортно-

розподільчих систем, які функціонують на основі логістичних принципів із 

використанням логістичних технологій в організації та управлінні 

товарними, транспортними, фінансовими, інформаційними та сервісними 

потоками. 

Як відзначає у своїй науковій праці Н. С. Ситник, “…значно 

підвищується роль підприємства оптової торгівлі, якщо воно є здатне 

виконувати й таку функцію, як фінансування (кредитування)” [208, с 57]. 
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Погоджуємося з цією точкою зору, адже ця функція передбачає:  

1) фінансування заходів щодо насичення ринку товарами, на які не 

задовольняється попит; 2) надавання кредитів своїм оптовим покупцям або 

продовження їх терміну; 3) фінансування виробників-постачальників, 

заздалегідь оформляючи замовлення на постачання товарів із оплатою 

рахунків в узгоджений термін. 

Роль підприємства оптової торгівлі полягає також у тому, що воно 

виконує функцію прийняття комерційного ризику. Н. С. Краснокутська 

наголошує, що “…при переході права власності від виробника до оптового 

підприємства останній бере на себе всі ризики, пов’язані з неможливістю 

продажу товарів та зміною продажних цін” [104, с. 259]. Звернемо увагу і 

на такий момент: прийняття ризику може бути компенсованим згодою 

товаровиробника прийняти товари, що будуть повернуті оптовими 

покупцями, та/або гарантувати економічно обґрунтований рівень цін. 

Оптові торговельні підприємства беруть на себе частину ризику і, 

відповідно, несуть втрати у разі викрадення, пошкодження, псування та 

старіння товарів. 

У своїх наукових дослідженнях Ю. А. Дайновський [56, с. 67] 

вважає, що суттєво підвищується роль підприємств оптової торгівлі, якщо 

вони спроможні виконувати й таку функцію, як комунікаційна (особливо з 

напрямів, пов’язаних із рекламуванням товарів та послуг, формуванням 

попиту на них, стимулюванням збуту) та обслуговування постачальників 

товарів і оптових покупців шляхом надання різноманітних видів послуг за 

прийнятними цінами. Погоджуючись із даним науковим підходом, 

наголосимо, що дійсно важливе соціально-економічне значення відіграє 

така функція, як надання торговельних послуг (послуги можуть надаватися 

як виробникам-посередникам, так і підприємствам роздрібної торгівлі). 

При цьому підкреслимо, що це вплив комерційного характеру та надання 

допомоги за наступними напрямами: 1) з питань організації та технології 

торгівлі; 2) приймання і посередництво з продажу товарів, що не 
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користуються попитом у населення даного регіону; 3) приймання 

нереалізованих у сезон товарів, тощо. 

Практичний досвід свідчить, що підприємства малого бізнесу в сфері 

оптової торгівлі істотно звузили функціональне поле своєї діяльності та 

стали спеціалізуватися на наданні клієнтам спеціалізованих торговельних 

послуг. Поєднання функцій з оптової та роздрібної торгівлі у невеликих за 

масштабами діяльності оптових підприємств цілковито узгоджується з 

загальними тенденціями розвитку світової оптової торгівлі. Внаслідок 

цього вважаємо, що подібне комбінування має дві сторони: по-перше, 

оптові підприємства виконують функції роздрібної торгівлі за рахунок 

продажу товарів безпосередньо населенню; по-друге, роздрібна торгівля 

має можливість встановлювати прямі договірні зв’язки з виробниками 

товарів. Враховуючи трансформаційні процеси, що відбуваються у сфері 

товарного обігу, відповідно, передбачаємо, що такі зв’язки повинні 

ускладнюватися та персоніфіковуватися. Ретельний огляд економічної 

літератури дозволив нам узагальнити зміст функцій оптових підприємств 

та виокремити характерні для сучасного стану розвитку оптової торгівлі 

(рис. 1.3). 

Так, по відношенню до клієнтів-постачальників функції оптового 

торговельного підприємства можуть полягати в такому: 1) концентрація 

комерційної діяльності; 2) підтримка процесу переходу прав власності на 

товар; 3) інвестиційне забезпечення процесу товаропросування;  

4) мінімізація комерційного ризику; 5) маркетингове обслуговування. По 

відношенню до клієнтів-покупців підприємства оптової торгівлі повинні 

виконувати такі функції: 1) визначення потреб у оптових закупівлях і 

обсягу попиту; 2) перетворення виробничого асортименту в торговельний; 

3) концентрація товарної маси; 4) зберігання товарних запасів; 5) оптовий 

продаж та логістичне обслуговування; 6) кредитування; 7) інформаційне та 

консалтингове обслуговування. 
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Рис. 1.3. Сучасний зміст функцій підприємств оптової торгівлі на 

мікрорівні (авторська розробка) 
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На наш погляд, основними елементами формування ефективності 
функціонування підприємства оптової торгівлі слід вважати забезпечення 
тривалих конкурентних позицій на ринку, збільшення масштабів 
діяльності за рахунок оптимізації витрат і отримання цільового доходу. 
Внаслідок доцільним є виокремлення функції підприємств оптової торгівлі 
з погляду отримання доходу: 

а) функції, що пов’язані безпосередньо з одержанням доходу – 
оптова реалізація товарів, надання торговельних послуг, маневрування 
товарними ресурсами, реклама товарів та послуг, здійснення претензійної 
та правової роботи; 

б) функції, що пов’язані з формуванням доходу – вивчення ринку та 

його кон’юнктури, закупівлі товарів, формування торговельного 

асортименту, вплив на промисловість із метою підвищення якості товарів 

та оптимізації асортименту, встановлення ділових зв’язків, організація та 

проведення оптових ярмарків. 

Орієнтація на споживача, а не на постачальника-товаровиробника є 

відмітною рисою нової ролі та функціонального призначення оптового 

посередника в сфері товарного обігу. Отже, сукупність функцій, що 

виконують різні типи оптових торговельних підприємств, визначає їх місце 

та роль у системі розподілу. 

 

1.2. Теоретико-методичні підходи до моделювання бізнес-

процесів на підприємствах оптової торгівлі 

 

Реформування внутрішньої торгівлі країни, постійні зміни в 

зовнішньому середовищі комерційних відносин та зростання конкуренції 

на ринках збуту зумовлюють необхідність пошуку принципово нових 

механізмів моделювання бізнес-процесів (надалі – БП) підприємств 

оптової торгівлі. Реалії сьогодення свідчать, що у практичній діяльності 

виникають складнощі стосовно вдосконалення бізнес-процесів оптових 

підприємств, викликані високою швидкістю здійснення торгово-



50 

технологічних процесів, комерційних та логістичних операцій у ринкових 

умовах. Дослідження дефініції “бізнес-процес” проводяться на рівні 

міжнародної регламентації та стає дискусійним предметом для 

обговорення на бізнес-форумах. Відповідно до регламенту ІSО, бізнес-

процес – “це ряд взаємопов’язаних видів діяльності, кінцевими цілями 

виконання яких є створення продуктів/послуг, які мають цінність для 

зовнішніх і внутрішніх споживачів” [89, с. 26]. 

В економічній літературі висвітлено різні економічні моделі, які 

описують різноманіття функціонуючих підприємств оптової торгівлі і які 

відрізняються здебільшого тим, які функції та, як наслідок, які бізнес-

процеси вони застосовують. Існує багато наукових підходів вітчизняних та 

зарубіжних вчених до тлумачення самого поняття бізнес-процесу. 

Заслуговує на особливу увагу визначення, запропоноване 

М. Портером та В. Мілларом [282, с. 153]: “Бізнес-процеси – це комплекс 

видів діяльності, які визначаються точками “входу” і “виходу” та 

використовують організаційні ресурси з метою створення цінності 

товарів/послуг для споживача”. Зокрема, зазначені М. Портером межі 

бізнес-процесу слід трактувати як бізнес-процедури, за результатами 

виконання яких витрачаються “організаційні ресурси” та формується 

додана вартість. Таким чином, за М. Портером, кожне підприємство є 

унікальним за складом бізнес-процесів, результатами господарської 

діяльності та методами формування цінності. Але цей підхід, на нашу 

думку, не дозволяє виокремити на практиці стандартні бізнес-процеси. 

Досить оригінальний підхід до розкриття сутності бізнес-процесу 

застосував Дж. Мартін, замінивши дане поняття на потік цінностей. 

Науковець відзначає, що “потік цінностей – це множина узгоджених дій, 

які в сукупності створюють певну продукцію, яка має споживчі цінності 

для клієнта” [279]. Даний підхід до розкриття сутності бізнес-процесу 

підтримує Х. Біннер, який у своїх наукових доробках відображає останній 

як “…систему взаємопов’язаних і взаємодіючих дій, кінцевими цілями 
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виконання яких є створення продуктів/послуг, які мають цінність для 

зовнішніх і внутрішніх споживачів” [18, с. 76]. 

Провідні економісти М. Хаммер і Дж. Чампі трактують бізнес-

процес “…як сукупність різних видів діяльності, у рамках яких “на вході” 

використовується один або більше видів ресурсів, в результаті якої на 

“виході” створюється продукт, що представляє цінність для споживача” 

[269, с. 174]. Дане визначення ґрунтується на застосуванні 

функціонального підходу, відповідно до якого бізнес-процес слід 

розглядати як “механізм”, що перетворює “вхідні” ресурси у “результати” 

на виході. З огляду на це, рівень ефективності “вихідних” результатів 

знаходиться в прямій залежності від ступеня досягнення ефекту синергії 

бізнес-процесів усередині підприємства. За такого підходу вважаємо  

доцільним виокремлювати систематизованість і взаємопов’язаність процесів. 

Заслуговує на особливу увагу запропоноване А.-В. Шеєром 

визначення: “Бізнес-процеси – це пов’язаний набір повторюваних дій 

(функцій), які перетворюють вхідний матеріал і/або інформацію в кінцевий 

продукт (послугу) у відповідності із заздалегідь встановленими 

правилами” [245, с. 39]. На наш погляд, таке тлумачення бізнес-процесів в 

цілому надає правильне розуміння сутності процесу, хоча й містить окремі 

недоліки, а саме: 1) результатами впровадження та управління бізнес-

процесами має бути формування доданої вартості, а наслідком виконання 

окремого процесу повинні стати результати, які є “входом” для наступного 

процесу та мають розглядатися як остаточний результат ланцюга 

створення вартості; 2) “входами” бізнес-процесів можуть бути матеріальні, 

інформаційні потоки, а також інші види ресурсів підприємства. Вважаємо, 

що даний підхід до трактування бізнес-процесів є технічно орієнтованим, 

тому не відтворює можливості їх реінжинірингу під нові умови та потреби. 

Разом з тим, висвітлення механізмів функціонування бізнес-процесів 

відіграє важливе значення у процесі реінжинірингу. 
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Наукові підходи до визначення дефініції бізнес-процесу вчених  

Е. Г. Ойхмана та Є. М. Попова частково пов’язані з трактуванням  

А.-В. Шеєра, проте, мають більшу соціально-економічну спрямованість. У 

своїй науковій праці вони визначають БП “…як множину внутрішніх видів 

діяльності, які розпочинаються з одного чи більше “входів” і закінчуються 

створенням продукції, яка необхідна клієнту, задовольняє його бачення 

вартості, довговічності, сервісу і якості” [136, с. 27]. 

Вважаємо, що тлумачення бізнес-процесу, яке запропонували у своїх 

наукових працях М. Робсон та Ф. Уллах, “Бізнес-процес – це потік роботи, 

який переходить від однієї людини до іншої, а у великих процесах – від 

одного відділу до іншого” [195, c. 59], ґрунтується виключно на 

функціональному підході до управління бізнес-процесами і є більш 

прикладним. Оскільки автори не виділяють функціональні особливості 

бізнес-процесів для підприємств окремої галузі, зокрема, оптової торгівлі, 

вважаємо, що це визначення є узагальненим. 

На думку Є. Демінга, “бізнес-процеси – це будь-які види дій у 

функціонуванні організації” [59, с. 31]. Враховуючи те, що кожна дія 

(операція) в діяльності підприємства є складовою бізнес-процесів, 

вважаємо дане трактування надто загальним. 

Згідно з визначенням дослідників Т. Дейвенпорта та Дж. Шорта, 

бізнес-процесом слід вважати “набір логічно взаємозалежних дій, 

виконуваних для досягнення певного “виходу” бізнес-діяльності” [262]. У 

процесі дослідження механізму формування та оптимізації інноваційних 

бізнес-процесів наведено більш деталізоване тлумачення: бізнес-процес – 

“це дискретна множина дій, спроектованих та структурованих для 

виробництва визначеного продукту (товарів/робіт/послуг) для конкретного 

споживача чи ринку”. Якщо перший підхід відображає виключно технічну 

спрямованість процесу, то другий – є більш вдалим та визначає соціально-

економічну природу бізнес-процесів. 
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Значний вклад у теорію бізнес-процесів внесли вчені Д. Харрінгтон 

та К. Есселінг. Згідно з їх науковими результатами, БП – “це сукупність 

логічно пов’язаних завдань, що використовують ресурси підприємства для 

отримання результатів відповідно цілям, які було поставлено” [232, с. 139]. 

Значимість цих наукових доробок полягає у структуризації ієрархії бізнес-

процесів із виокремленням: 1) основного бізнес-процесу, що об’єднує 

сукупність функцій у межах конкретного підприємства (організаційної 

структури); 2) підпроцесу (складова основного процесу, яка виконує 

специфічні завдання у діяльності підприємства); 3) заходів (операції, що 

виконуються в межах підпроцесу). На наш погляд, таке відображення 

ієрархії бізнес-процесів має вагоме значення для розуміння загальних 

принципів їх функціонування. Проте, наведене трактування не розкриває у 

повній мірі сутності основних компонентів та елементів структури бізнес-

процесів, тобто є узагальнюючим. 

У своїх наукових працях Л. І. Чорнобай та О. І. Дума трактують 

бізнес-процес як систему “…безперервних, взаємопов’язаних, відповідним 

чином упорядкованих і керованих дій (процедур, операцій, виконуваних 

функцій), яка, у свою чергу, є елементом механізму формування доданої 

вартості (споживчої вартості) через перетворення організаційних ресурсів, 

зосереджених на досягненні однієї комплексної цілі, спрямованих на 

забезпечення продуктивності та ефективності організації в цілому і 

забезпеченні донесення доданої вартості (споживчої цінності) до цільового 

ринку через бізнес-модель підприємства” [240, с. 127]. Це трактування 

спрямоване на виробничі процеси підприємства та не відображає 

особливості формування бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі. 

Вітчизняні дослідники сфери товарного обігу [6; 8; 20; 26; 29; 50; 85; 

95; 130; 133;181; 197; 214; 219; 227; 229; 236; 258] розрізняють значну 

кількість бізнес-процесів (до декількох сотень), які з врахуванням виду 

діяльності групуються у ключові блоки: виробництво, маркетинг, збут, 

товаропостачання, сервіс, логістика, маркетинг тощо. 



54 

Так, О. В. Виноградова визначає бізнес-процеси як “…процеси, що 

протікають усередині підприємства – це послідовні функціональні 

ланцюги, які взаємопов’язані між собою та від яких безпосередньо 

залежить загальний стан всієї корпоративної системи” [191, с. 55]. 

Ще більш узагальнене визначення бізнес-процесів підприємства 

торгівлі наводить Г. В. Ситник. Дослідник виокремлює їх із сукупності 

торгово-технологічних процесів та характеризує як “…ті, що впливають на 

характер та споживчу цінність для підприємства, споживача та 

стейкхолдерів” [206, с. 55]. Вважаємо, що даний підхід не акцентує увагу 

на специфіці сутності бізнес-процесів. 

Слід зазначити, що у науковій літературі використання процесного 

підходу в управлінні оптовим підприємством передбачає більш глибоке 

розуміння поняття бізнес-процесу. Зокрема, Б. Андерсен під бізнес-

процесом пропонує розглядати “…структуровану послідовність дій по 

виконанню відповідного виду діяльності на всіх етапах життєвого циклу 

предмета діяльності” [2, с. 93]. Деякі автори розглядають бізнес-процеси як 

множину внутрішніх видів діяльності зі створення продукції, необхідної 

клієнту, вартість, довговічність, сервіс та якість якої задовольняє 

споживача. Узагальнення підходів до визначення бізнес-процесів 

згруповані та наведені у табл. Г.1 Додатку Г. 

Стосовно до об’єкта нашого дослідження, бізнес-процес оптового 

підприємства слід розглядати як сукупність торгово-технологічних 

процесів (підпроцесів, операцій) комерційної, організаційно-управлінської 

та логістичної діяльності, в межах якої “на вході” впроваджується один або 

кілька видів товарних потоків, і, таким чином, на “виході” створюються 

товарна партія та послуги, що представляють цінність для оптового 

покупця. Таке розуміння процесного підходу базується на виокремленні в 

оптових підприємствах “наскрізних” торгово-технологічних процесів, їх 

описі та наступному реінжинірингу. Враховуючи те, що бізнес-процес 

оптового торговельного підприємства (надалі – БПОТП) має ієрархічну 
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будову, вважаємо, що він може бути простим або складатися з сукупності 

підпроцесів. 

У даному трактуванні БП – це циклічна сукупність внутрішніх 

комерційних, організаційно-управлінських, логістичних операцій, які 

потребують конкретні товарні потоки (матеріальні ресурси) та 

розпочинаються з 1-го або ж більше “входів” і на “виході” завершуються 

створенням товарної партії та системи торговельних послуг. Призначення 

кожного БП полягає в тому, щоб запропонувати оптовому покупцю 

(внутрішньому або зовнішньому споживачеві ефективних БП) товар та 

послугу, що задовольняє його за ціною, якістю, логістичним та сервісним 

обслуговуванням тощо. Отже, для кожного БПОТП встановлюють межі, 

визначають постачальників та покупців, а також інтерфейси між ними. Це 

дає підстави для твердження, що бізнес-процес оптового торговельного 

підприємства має: 1) власні межі; 2) кінцевого споживача (інший бізнес-

процес або оптовий покупець); 3) свого керівника (розробника). 

Проведений аналіз теоретичних підходів до розкриття сутності 

бізнес-процесів дає підстави констатувати, що БПОТП слід розглядати як 

горизонтальну ієрархію внутрішніх, взаємопов’язаних функціональних дій 

(комерційних, організаційно-управлінських, логістичних та інших 

операцій), які включають: процеси товарообігу, планування та управління, 

ресурсні процеси, процеси перетворення структури, технологій тощо. 

Функціонально-орієнтований підхід передбачає закріплення за 

торговельним працівником сукупності функціональних обов’язків, 

визначення меж прийняття рішень та обсягів відповідальності, визначення 

критеріїв продуктивності праці. За такого підходу горизонтальний зв’язок 

між структурними підрозділами (торговельними одиницями, філіями) є 

мінімальним. Натомість вертикальний зв’язок “керівник – підлеглий” є 

досить сильним. Торговельний працівник (комірник, вантажник тощо), 

який працює в такій системі, відповідає лише за ті функції, які на нього 

покладає керівник (завідувач складу тощо). За результати виключно своєї 
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праці він несе одноосібну відповідальність виключно перед безпосереднім 

керівником. 

У наукових працях вчених [17; 21; 43; 84; 99; 108; 115; 120; 193; 221; 

223; 228; 248] відзначено відмінність між функціонально- та процесно-

орієнтованими підходами до управління. Застосування процесно-

орієнтованого підходу передбачає виконання торгово-технологічних 

операцій конкретних бізнес-процесів кожним торговельним працівником. 

Його обов’язки, межі відповідальності та критерії продуктивності праці 

визначені відносно конкретної торгово-технологічної операції або бізнес-

процесу. При цьому значно посилюється горизонтальний зв’язок між 

структурними підрозділами (одиницями) та зменшується вплив 

вертикального, а також збільшується відповідальність торговельного 

працівника, адже він відповідає за весь бізнес-процес, а не за окремі 

функціональні обов’язки. Функції та результати діяльності паралельних 

структурних підрозділів для нього мають важливе значення. 

Це дозволяє виокремити характерні ознаки бізнес-процесів оптового 

торговельного підприємства: 

1) упорядкована сукупність торгово-технологічних операцій, які 

спрямовані на перетворення вхідних інформаційних чи матеріальних 

потоків у вихідні товари чи логістичні послуги, що представляють цінність 

для оптового покупця; 

2) сукупність комерційних операцій, які призводять до вирішення 

певного завдання оптового торговельного підприємства. 

Наголосимо, що кожне підприємство оптової торгівлі в залежності 

від ринкової скерованості комерційної діяльності, асортиментної політики, 

спеціалізації, форм та методів оптового продажу, розміру складських площ 

тощо має притаманний тільки йому набір бізнес-процесів. 

Враховуючи концепцію М. Портера, який у складі ланцюга 

створення (нарощування) цінності виділив первинні та підтримуючі 
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(допоміжні) види діяльності [178, с. 110], підтримуємо доцільність 

виокремлення основних, допоміжних та управлінських процесів (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Базові критерії бізнес-процесів оптового торговельного 

підприємства (авторська розробка) 

1. 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 

2. Допоміжні (обслуговуючі)  
бізнес-процеси: 

 додають лише вартість; 
 забезпечують ресурсами всі бізнес-

процеси торговельного підприємства; 
 результатом є створення необхідних 

умов для здійснення торгово-
технологічних процесів; 

 результати отримують внутрішні 
партнери (споживачі); 

 за своїм характером є вертикальними 
процесами 

1.1. Дослідження ринку та потреб 
споживачів 

3. Бізнес-процеси управління (розвитку): 
 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; 

 забезпечують отримання прибутку в 
довгостроковій перспективі; 

 перетворення або вдосконалення 
діяльності підприємства через 
перепроектування, спрощення бізнес-
процесів, бенчмаркінг та реінжиніринг 

Бізнес-процеси верхнього рівня оптового торговельного підприємства 

1.2. Закупівлі товарів 

1.3. Транспортування товарів 

1.4. Зберігання товарів 

1.5. Реалізація товарів 

2.1. Адміністративно-
господарське забезпечення 

2.2. Інформаційне 
забезпечення 

2.3. Забезпечення безпеки 

3.1. Стратегічне управління 

3.2. Управління фінансами 

3.3. Управління персоналом 

3.4. Управління проектами 
розвитку 

3.5. Управління бізнес-
процесами та якістю 
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Основні бізнес-процеси безпосередньо беруть участь у формуванні 

доданої вартості, опиняються на шляху руху продукції (послуги) і 

відповідають основним етапам її життєвого циклу: від створення до 

реалізації. Уперше такий поділ процесів був запропонований М. Портером 

у сформульованій ним моделі ланцюга створення цінності. Він зауважив: 

“…підприємство створює цінність, за яку споживачі готові платити” [178, 

с. 273]. Тому для визначення конкурентних переваг необхідно 

досліджувати послідовність процесу створення цієї цінності.  

Допоміжні (обслуговуючі) процеси безпосередньо не генерують 

доданої вартості, а забезпечують здійснення основних процесів. Як 

правило, вони пов’язані із забезпеченням документообігу, інформаційною 

підтримкою функціонування оптового підприємства, охороною праці, 

сервісним обслуговуванням устаткування тощо. Крім основних та 

допоміжних процесів, виділених М. Портером, сучасні науковці [124; 128] 

пропонують виокремлювати процеси управління, що, на нашу думку, є 

слушним з огляду на їх специфічні результати й важливий вплив на 

досягнення стратегічних цілей діяльності. 

Проте, враховуючи те, що управлінські процеси не беруть 

безпосередньої участі у створенні доданої вартості, тобто прямо не 

пов’язані з основною діяльністю оптового торговельного підприємства, 

бачимо за доцільне віднесення їх до блоку допоміжних процесів. За цим 

підходом управлінські процеси, з одного боку, забезпечують виконання 

основних процесів, а, з іншого, спрямовані на задоволення інтересів 

основних зацікавлених груп (стейкхолдерів: власників, постачальників, 

споживачів, персоналу, держави, кредиторів) та пов’язані з управлінням 

персоналом, фінансовим управлінням тощо. 

На основі узагальнення літературних джерел вважаємо справедливим 

висновок про те, що з усієї сукупності категорій бізнес-процесів для 

оптових торговельних підприємств доцільно обрати наступні: 1) процеси, 

що безпосередньо забезпечують закупівельно-збутову діяльність та 
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оптовий продаж товарів; 2) процеси планування й управління; 3) ресурсні 

процеси; 4) процеси перетворення. 

За рівнем деталізації в сучасній науковій літературі виділяють 

процеси верхнього рівня, підпроцеси (або субпроцеси) та операції. 

Цілковито правильно відзначає Б. М. Мізюк, що “…процеси верхнього 

рівня являють собою достатньо складну сукупність взаємопов’язаних 

робіт, здійснюваних у певній послідовності, що може бути деталізована на 

підпроцеси – процеси нижнього рівня, які, у свою чергу, складаються з 

окремих взаємопов’язаних операцій, що не підлягають подальшій 

деталізації” [124, с. 97]. 

Автор дослідження підтримує наукові погляди про те, що 

ідентифікація бізнес-процесів верхнього рівня, їх деталізація на підпроцеси 

декількох рівнів й окремих операцій є неодмінною умовою налагодження 

процесу їх моделювання та ефективного управління на основі процесного 

підходу. На думку дослідника, система взаємопов’язаних і деталізованих 

до рівня операцій бізнес-процесів являє собою сукупність організаційно-

управлінських, комерційних, торгово-технологічних та логістичних 

процесів оптового підприємства. 

За характером перебігу в часі Г. В. Ситник [207, с. 57] пропонує 

розрізняти: 1) циклічні; 2) періодичні; 3) однократні (разові) бізнес-процеси. 

Загальновідомо, що циклічні бізнес-процеси – процеси, що носять 

безперервний характер і постійно повторюються на підприємстві. На 

оптових торговельних підприємствах основними циклічними бізнес-

процесами є процеси закупівлі й реалізації товарів. Періодичні бізнес-

процеси повторюються час від часу з певною періодичністю. Вважаємо, 

що дані процеси є також характерними для оптового торговельного 

підприємства, зокрема, аудит фінансового стану. Однократні бізнес-

процеси являють собою процеси, що відбуваються одноразово, без певної 

періодичності в часі і пов’язані з реалізацією різноманітних проектів. 
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Додамо, що характер перебігу процесів у часі є важливим фактором у 

формуванні системи їх моніторингу та контролю. 

Залежно від функцій виконання виокремлюють [72, с. 119] 

міжфункціональні (наскрізні) і внутрішньофункціональні бізнес-процеси. 

Погоджуємося з твердженням В. Г. Еліферова, що міжфункціональні 

процеси являють собою сукупність взаємопов’язаних робіт, у виконанні 

яких задіяний персонал із різних функціональних підрозділів, тоді як 

внутрішньофункціональні – реалізуються в межах окремого 

функціонального підрозділу підприємства [72, с. 121]. На нашу думку, 

поділ процесів за цією ознакою є важливим для моделювання бізнес-

процесів, адже дозволяє визначити відповідальних осіб за виконання 

окремих видів процесів, окреслити коло їх учасників (виконавців), 

сформувати матрицю розподілу відповідальності за результати діяльності. 

Важливою передумовою моделювання БПОТП є систематизація їх 

видів. На основі узагальнення та розвитку існуючих підходів до видового 

поділу процесів [32; 77; 81; 97; 128; 255; 256; 270; 272] пропонуємо 

наступний підхід до їх класифікації (табл. 1.3). 

У теоретичних дослідженнях та прикладних розробках 

спостерігаються різні підходи до поділу процесів на окремі види й 

формування моделі процесів (табл. 1.4). 

Зазначені моделі вважаються еталонними й використовуються як 

основа для побудови моделі БП конкретного оптового торговельного 

підприємства, процес формування якої є індивідуальним. 

У сучасній науковій літературі з проблем управління бізнес-

процесами [3; 264; 267] фахівці виокремлюють “типові” та “референтні” 

бізнес-процеси. Підтримуємо їх погляди стосовно того, що типові бізнес-

процеси – це їх базові види верхнього рівня умовного (абстрактного) 

підприємства. 
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Таблиця 1.3 

Систематизація бізнес-процесів оптового торговельного 

підприємства (доповнено автором за [32; 77; 81; 97; 128; 272]) 
Класифікаційна ознака Види процесів, підпроцесів та операцій 

1 2 
Участь у створенні цінності 1) основні; 

2) допоміжні (обслуговуючі); 
3) управлінські 

Рівень деталізації 1) процеси верхнього рівня; 
2) підпроцеси; 
3) операції 

Характер перебігу в часі 1) циклічні (постійно повторюються); 
2) періодичні; 
3) однократні 

Функції виконання 1) міжфункціональні (наскрізні); 
2) внутрішньофункціональні 

Види робіт, що становлять процес 
(визначається на оптовому підприємстві 
залежно від особливостей його 
операційної діяльності й управління) 

1) комерційної діяльності; 
2) організаційно-управлінської діяльності; 
3) логістичної діяльності 

Вид споживача 1) процеси для зовнішнього споживача 
(постачальників, покупців, стейкхолдерів); 

2) процеси для внутрішнього споживача 
(торговельне підприємство) 

Характер та споживач цінності 1) процеси, що створюють цінність для 
клієнта; 

2) процеси, що створюють цінність для 
підприємства; 

3) процеси, що створюють цінність для 
інших стейкхолдерів; 

4) процеси, що не створюють цінності 
(непродуктивні) 

Вихід процесу 1) виробничі; 
2) торговельні; 
3) сервісні; 
4) інформаційні 

Відповідність встановленим 
параметрам 

1) відповідні бажаним параметрам; 
2) невідповідні бажаним параметрам 

Відношення до конкретного оптового 
підприємства 

1) типові (еталонні); 
2) галузеві (референтні); 
3) індивідуальні; 
4) конкурентні 

Рівень інноваційності 1) традиційні (ординарні); 
2) інноваційні 

Можливість передачі на аутсорсинг 1) процеси, які доцільно передавати на 
аутсорсинг; 

2) процеси, які недоцільно передавати на 
аутсорсинг 
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Вважаємо, що саме на основі типових процесів верхнього рівня, їх 

горизонтальних і вертикальних зв’язків формуються еталонні та 

референтні моделі підприємства. 

Таблиця 1.4 

Підходи до моделювання бізнес-процесів підприємств 

(систематизовано автором за: [15; 21; 31; 60;112; 275; 272; 258; 259]) 
Підхід Види бізнес-процесів верхнього рівня 

 
Модель М. Портера 

Основні процеси: внутрішня логістика, виробництво, 
зовнішня логістика, маркетинг і продажі, післяпродажне 
обслуговування, матеріально-технічне забезпечення. 
Допоміжні процеси: підтримка інфраструктури компанії, 
управління людськими ресурсами, розвиток технологій 

Модель IBL (The 
International Business 
Language) компанії Price 
Waterhouse Coopers 

Основні процеси: маркетинг, розробка продукту (послуги), 
виробництво продукту (послуги), постачання й розподіл, 
продаж та обслуговування клієнтів. 
Допоміжні процеси: удосконалення діяльності 
підприємства, управління захистом навколишнього 
середовища, управління зовнішніми зв’язками, управління 
корпоративними службами, управління фінансами, 
управління персоналом, управління юридичними 
послугами, планування й управління, постачання, розробка 
й супроводження систем і технологій 

13-процесна модель 
Міжнародної 
бенчмаркінгової палати 
Американського центру 
продуктивності та якості 
(American Productivity & 
Quality Center – APQC) 

Основні процеси: дослідження ринку та потреб споживачів; 
розробка тактики та стратегії; розробка продуктів та 
послуг; маркетинг та продажі; виробництво та поставка 
продуктів і послуг (виробничого підприємства); 
виробництво та поставка продуктів і послуг (підприємства 
сфери послуг); виставлення рахунків та сервісне 
обслуговування. 
Допоміжні та управлінські процеси: управління 
персоналом, його професійний та кар’єрний розвиток; 
управління інформаційними ресурсами й технологіями; 
управління фінансовими й матеріальними ресурсами; 
управління охороною навколишнього середовища; 
управління зовнішніми зв’язками; управління змінами 

8-процесна модель BKG 
Profit Technology 

Формування умов діяльності, відтворення трудових 
ресурсів, матеріально-технічне забезпечення, розроблення 
й модифікація продуктів; відтворення засобів виробництва, 
просування й продаж продукту, виробництво, 
фінансування діяльності й розрахунки за зобов’язаннями 

Міжнародні стандарти 
якості серії ISO 9000 

Процеси управлінської діяльності, процеси забезпечення 
ресурсами, процеси життєвого циклу продукції та процеси 
вимірювання, аналізу й поліпшення 

 

Вивчення типових бізнес-процесів, референтних моделей є основою 

для визначення індивідуальних бізнес-процесів – сукупності взаємо-
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пов’язаних робіт, характерних для конкретного оптового торговельного 

підприємства, особливостей його операційної діяльності та системи 

управління [250]. Важливим аспектом у формуванні індивідуальних бізнес-

процесів є вивчення аналогічного досвіду більш успішних підприємств. 

Бізнес-процеси більш успішних конкурентів слід визначати як конкурентні 

бізнес-процеси. Їх дослідження за допомогою технології бенчмаркінгу та 

внутрішнього аналізу індивідуальних процесів дозволяє окремому оптовому 

торговельному підприємству визначати можливі напрями їх удосконалення. 

На основі узагальнення існуючих підходів до моделювання бізнес-

процесів та враховуючи особливості діяльності оптового підприємства, 

пропонуємо авторську класифікацію БПОТП з їх чітким поділом на 

основні, допоміжні та управлінські процеси (табл. Д.1 Додатку Д). Такий 

підхід до поділу бізнес-процесів може розглядатися практикуючими 

фахівцями як референтна модель процесів для оптового торговельного 

підприємства. Крім цього, вважаємо за доцільне дещо розширити 

класифікацію бізнес-процесів і ввести додаткові ознаки їх поділу. 

Так, залежно від споживача результатів процесу варто виокремити 

бізнес-процеси, результати яких призначені для зовнішнього споживача, і 

бізнес-процеси, результати яких формуються для внутрішнього споживача. 

На зовнішнього споживача в оптовій торгівлі спрямовані процеси, що 

безпосередньо пов’язані з реалізацією товарів. Переважна більшість інших 

процесів оптового торговельного підприємства орієнтована на 

внутрішнього споживача. Але результати деяких процесів управління, що 

безпосередньо не пов’язані з формуванням доданої вартості (складання 

фінансової та податкової звітності, фінансових документів для одержання 

кредитів, тощо), призначаються для зовнішніх користувачів і, таким 

чином, опосередковано можуть впливати на ринкову вартість оптового 

торговельного підприємства. 

На думку деяких фахівців [24; 26; 31; 41; 73; 265; 273; 285], 

важливим для оптимізації бізнес-процесів є розуміння характеру цінності, 
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що генерує процес, та споживача даної цінності. В сучасних дослідженнях 

пропонується виділяти процеси, що генерують цінність безпосередньо для 

клієнта (такими вважаються процеси, що відповідають життєвому циклу й 

етапам руху продукту (послуги)), та процеси, що генерують цінність для 

самого підприємства (як правило, це допоміжні та управлінські процеси). 

Підтримуємо ці наукові погляди, адже процеси інформаційного 

забезпечення, формування безпеки не створюють безпосередньо цінності 

для клієнта, але є необхідними для функціонування безпосередньо 

оптового підприємства, тобто формують цінність для нього. 

Водночас, на нашу думку, доцільним буде виокремити процеси, що 

формують цінність для інших стейкхолдерів (крім клієнтів). Як правило, це 

процеси, що створюють цінність для оптового торговельного 

підприємства, але результати їх окремих видів важливі для постачальників, 

кредиторів, персоналу тощо. Так, управління фінансовими ризиками, 

розрахунками з постачальниками безпосередньо не додає цінності для 

клієнта, але одночасно є важливим як для оптового підприємства, так і для 

його контрагентів, що зацікавлені в його платоспроможності, вчасному 

погашенні позик. Розглянутий поділ процесів, на нашу думку, є 

надзвичайно корисним у формуванні показників фінансової ефективності 

бізнес-процесів, пошуку шляхів їх оптимізації. Зокрема, при дослідженні 

цінності, яку генерують окремі процеси, можна виявити їх непродуктивні 

види – процеси, що не генерують цінності, і, таким чином, ліквідувати їх. 

Отже, необхідно продумати, наскільки широким або вузьким повинен 

бути опис бізнес-процесів для оптового торговельного підприємства, адже у 

результаті його аналізу виявляються межі, споживачі та постачальники по 

кожному бізнес-процесу, а також інтерфейси між ними. 

Беручи до уваги наукові погляди [83;106; 124; 128; 209; 220; 233; 

242; 257], вважаємо, що закупівельно-збутову діяльність слід розглядати як 

інтегрування ключових логістичних операцій, що розпочинаються від 

кінцевого покупця та охоплюють всіх постачальників товарів, послуг та 
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інформації, при цьому додаючи цінність для суб’єктів даного процесу. 

Враховуючи вищезазначене, нами систематизовано логістичні операції для 

моделювання бізнес-процесів у закупівельно-збутовій діяльності оптового 

підприємства (табл. Ж.1 Додатку Ж). 

Закупівельно-збутова діяльність як сукупність взаємопов’язаних 

бізнес-процесів може бути описана в термінах операційних систем: “…з 

точки зору алгоритмів виконання робіт операційна система складається з 

трьох підсистем: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, а також 

підсистеми планування та контролю” [128, с. 106]. Відповідно, основними 

бізнес-процесами закупівельно-збутової діяльності в термінах операційних 

систем також мають вважатися: 1) переробна підсистема; 2) підсистема 

забезпечення; 3) підсистема планування та контролю (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

Бізнес-процеси закупівельно-збутової діяльності в термінах 

операційних систем (систематизовано автором за [82; 87; 128]) 
Вид підсистеми 

операційної системи 
бізнес-процесів 

Функції Операції 

 
Переробна 
підсистема 

Виконує 
збутову 
роботу 

Товарне завантаження складів, приймання за 
кількістю та якістю товарів, організація їх 
зберігання та підготовка до споживання, 
товаропросування, допродажне та 
післяпродажне обслуговування 

Підсистема 
забезпечення 

Створює 
матеріально-
речові, 
фінансові та 
трудові 
умови 

Торговельне забезпечення збуту за замовленнями 
споживачів, матеріально-технічне забезпечення 
збутової діяльності до створення складів, 
транспортних, торговельних, інших комунікацій, 
фінансове забезпечення реалізації товарів (до 
фінансування рекламних кампаній), кадрове 
забезпечення збутових служб оптового 
підприємства (до професійного навчання 
торговельного персоналу) 

Підсистема 
планування та 
контролю 

Керуюча 
підсистема 

Відповідно до “кібернетичної моделі” 
закупівельно-збутової діяльності розробляє 
плани, завдання, прогнози тощо для інших 
керованих підсистем, отримує інформацію про 
їх реагування на управлінський вплив 
(зворотний зв’язок) та вносить корективи у 
поведінку учасників збутової діяльності 
відповідно до обраних завдань та мети 
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Серед цих підсистем ключову роль відіграє переробна підсистема, 

комплекс процесів у якій забезпечується шляхом використання таких 

операційних систем управління розподілом товарів, як 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. На думку багатьох 

фахівців, для більш ефективного управління бізнес-процесами у закупівель-

но-збутовій діяльності перевагу слід надавати системі JіT та системі SDR. 

Із урахуванням концептуальних основ логістики “…цільовою 

функцією закупівель та збуту є максимізація прибутку оптового 

торговельного підприємства за повного задоволення попиту споживачів” 

[120, с. 463] шляхом прийняття оптимальних рішень завдяки моделюванню 

відповідних процесів. Вважаємо, що моделювання бізнес-процесів у 

закупівельно-збутовій діяльності дозволить: 1) визначити оптимальну 

послідовність виконуваних логістичних операцій, що обумовить 

скорочення тривалості циклу постачання та продажу товарів, а також 

прискорення вантажообігу; 2) оптимізувати використання ресурсів за 

рахунок рівномірності надходження та використання коштів, що призведе 

до мінімізації витрат обігу; 3) розробити раціональні схеми взаємодії з 

партнерами на основі інтеграції бізнес-процесів, що прискорить виконання 

цільової функції. 

У системі процесного управління в контексті побудови фінансового 

планування на його принципових положеннях доречною, на нашу думку, 

буде класифікація бізнес-процесів за ступенем (рівнем) їх відповідності 

цільовим фінансовим параметрам. 

За цією ознакою ми виокремили процеси, що відповідають 

встановленим цільовим фінансовим параметрам, тобто дозволяють 

оптовому підприємству реалізовувати стратегічні фінансові цілі діяльності, 
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і такі, що не відповідають таким параметрам, тобто не створюють 

передумов для досягнення стратегічних фінансових цілей і потребують 

корегування. Для ідентифікації масштабів невідповідності й визначення 

дій щодо зміни бізнес-процесів, на наш погляд, доречним буде 

запропонувати їх більш детальну класифікацію (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Класифікація бізнес-процесів оптового торговельного 

підприємства за рівнем відповідності цільовим фінансовим 

параметрам (систематизовано автором за [52; 67; 191]) 
Типи процесів Характеристика Бажаний діапазон змін 

Повністю адекватні Відповідність бізнес-
процесів цільовим 
показникам їх ефективності 

Пошук резервів 
удосконалення  

“на випередження” 
Швидше адекватні Нижчі за цільові, але 

наближені до верхньої межі 
стандарту 

Несуттєві 

Майже адекватні Нижчі за цільові, але 
наближені до нижньої межі 
стандартів 

Несуттєві 

Мало адекватні Нижчі за цільові, “виходять 
із коридору стандартів” 

Суттєві 

Неадекватні Суттєво нижчі за цільові 
показники їх ефективності 

Суттєві 

 

Важливою детермінантою інноваційного розвитку оптового 

торговельного підприємства, забезпечення його конкурентоздатності є 

впровадження й реалізація інноваційних процесів. З огляду на це доцільно 

поділяти БПОТП за здатністю генерувати інновації й виділити інноваційні 

бізнес-процеси, які генерують інновації або передбачають інноваційний 

підхід до виконання певного виду робіт і забезпечують їх суттєве 

здешевлення, та традиційні, які не генерують інновацій і характеризуються 

ординарним (звичним для більшості оптових торговельних підприємств) 

способом виконання робіт. 

Уперше Д. Нортон і Р. Каплан у сформульованій ними концепції 

збалансованої системи показників виділили інноваційні процеси як 

невід’ємну складову внутрішніх процесів підприємства й акцентували 
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увагу на їх значущості й необхідності планування та оцінювання [90,  

с. 30-31]. Класифікація процесів за здатністю генерувати інновації є 

важливою під час формування системи їх фінансових параметрів, 

моніторингу й контролю, а також – моделювання. 

Моделювання бізнес-процесів у сфері оптової торгівлі слід 

розглядати як інтегрування ключових комерційних, організаційно-

управлінських та логістичних операцій, які розпочинаються від 

постачальників (виробників) продукції та охоплюють усіх оптових 

покупців товарів, послуг та інформації, при цьому додаючи цінність для 

суб’єктів даного процесу. Моделювання БПОТП має логічне завершення у 

вигляді створення ефективної бізнес-моделі. 

Бізнес-процеси, що формуються оптовим торговельним 

підприємством, є неоднорідними. При визначенні сутності поняття 

“бізнес-модель” автор дослідження виділяє два підходи: 

1) орієнтований на бізнес-процеси/мету. Перший підхід пов’язаний із 

розглядом діяльності оптового підприємства з точки зору бізнес-процесів і 

технологій (фокус уваги спрямований на внутрішню діяльність оптового 

торговельного підприємства); 

2) орієнтований на цінність/клієнта. Другий підхід, навпаки, 

передбачає орієнтацію на цінність, яку оптове торговельне підприємство 

створює для зовнішніх клієнтів, а також на результати діяльності. 

Це дозволило сформулювати ключові елементи бізнес-моделі для 

оптового торговельного підприємства та виявити позитивний ефект для 

учасників (рис. 1.5). 

Ключовими елементами бізнес-моделі будь-якого підприємства, що 

визначають її зміст, є:  

1) цінність для зовнішніх клієнтів, яку пропонує оптове 

підприємство на основі своїх товарів і послуг;  

2) система створення цієї цінності, що включає постачальників і 

цільових клієнтів, а також ланцюг створення цінності; 
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Рис. 1.5. Ключові елементи бізнес-моделі для оптового торговельного підприємства (авторська розробка) 

 

Позитивний ефект для покупця: 
- підвищення рівня логістичного сервісу; 
- скорочення терміну постачань; 
- підвищення якості постачань; 
- швидке реагування постачальників; 
- зменшення витрат обігу; 
- зміцнення договірних взаємовідносин 

Позитивний ефект для постачальника: 
- встановлення довготривалих ділових зв’язків; 
- покращення закупівель; 
- удосконалення фізичного розподілу товарів; 
- оптимізація товарних запасів; 
- скорочення тривалості товарообігу; 
- зменшення витрат; 
- зростання прибутку 

Соціально-економічний ефект 

Ключові елементи бізнес-моделі 

Цінність для зовнішніх клієнтів, яку пропонує оптове 
підприємство на основі своїх товарів і послуг 

Система створення цієї цінності, що включає постачальників і 
цільових клієнтів, а також ланцюг створення цінності 

Активи, які підприємство використовує для створення цінності 

Фінансова модель підприємства, яка визначає структуру 
витрат і способи отримання прибутку 

Пріоритетні бізнес-процеси 

Управління попитом 

Управління закупівлями та продажем 

Управління матеріальними потоками 

Управління прибутком 

Управління взаємовідносинами з 
покупцями 
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3) активи, які підприємство використовує для створення цінності; 

4) фінансова модель підприємства, що визначає як структуру витрат, 

так і способи отримання прибутку. 

Наголосимо, що при даному підході акцент доцільно здійснювати на 

таких бізнес-процесах, як управління попитом, закупівлями, 

матеріальними потоками, прибутком та взаємовідносинами з покупцями. 

Бізнес-модель формується, виходячи з цілей розвитку оптового 
підприємства, що визначають склад базових компонентів бізнес-моделі 
(наскрізних бізнес-процесів). У сукупності базові компоненти складають 
певну методологічну платформу, що містить наступне: 

1) бізнес-функції, які описують бізнес; 
2) бізнес-процеси, що описують, як підприємство виконує свої 

бізнес-функції; 
3) організаційну структуру, котра визначає, де виконуються бізнес-

функції та бізнес-процеси; 
4) фази, що визначають, у якій послідовності необхідно 

впроваджувати бізнес-функції; 
5) завдання, що визначають виконавців бізнес-процесів; 
6) правила, що визначають зв’язок між бізнес-операціями. 
Варіанти застосування таких моделей для оптового торговельного 

підприємства наведено на рис. 1.6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Варіанти застосування бізнес-моделей для оптового 
торговельного підприємства (систематизовано автором) 

Напрями застосування бізнес-моделей для оптового торговельного підприємства 

1. Для оцінювання та аналізу ефективності діяльності оптового 
торговельного підприємства у порівнянні з конкурентами 

2. Для оцінювання бізнес-потенціалу та інвестиційної привабливості 
оптового торговельного підприємства у майбутньому 

3. Для оптимізації діяльності оптового торговельного підприємства з 
точки зору стратегії та з точки зору максимізації утримання цінності, 
яке підприємство створює для постачальників та оптових покупців 
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Проведений аналіз літературних джерел дозволив виокремити 
наступні підходи до моделювання БПОТП: 1) функціональний;  
2) процесний. Підкреслимо, що наведені підходи слід застосовувати 
комплексно на основі методології структурного аналізу та проектування 
систем (надалі – SADT) та/або за допомогою техніки бізнес-реінжинірингу. 

Концептуально можемо визначити, що функціонування будь-якого 
підпроцесу повинно оцінюватися в показниках його внеску в досягнення 
мети всієї системи, а не за його індивідуальною продуктивністю або 
прибутком й ні за яким іншим критерієм. У процесі ланцюжок виконавців 
розглядається як внутрішні постачальники і споживачі. Виконавець 
одночасно є постачальником для наступного виконавця й споживачем для 
попереднього. Тому метою роботи кожного виконавця має бути найкраще 
задоволення споживача результатом своєї діяльності. На рис. 1.7 наведено 
модель функціонального підходу до формування БПОТП. 

При процесному підході виконавці наділяються більшими 

повноваженнями, збільшується їхня роль, самостійність й, як наслідок – 

віддача, задоволеність працею. Керівники, у свою чергу, звільняються від 

поточних справ, оперативних питань і зосереджуються на стратегічних, 

системних питаннях. 

Проаналізуємо більш детально бізнес-процеси відділу продажу 

оптового торговельного підприємства (табл. З.1 Додатку З). Для такого 

управління необхідно, щоб усі основні бізнес-процеси функціональних 

підрозділів були ідентифіковані й описані, відповідальність і ресурси 

визначені, названі процеси, за якими організовується управління. 

У науковій літературі виділяють два способи опису бізнес-процесів: 

пов’язаний із уявленням процесів як алгоритмів виконання робіт, 

застосовують за умови регламентації діяльності; пов’язаний із описом 

процесу як потоку об’єктів (потокові моделі), застосовується в рамках 

розгляду окремих завдань у формі “вхід – вихід”. Обов’язковим є 

визначення взаємодії як між процесами, так і між підпроцесами. 
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Рис. 1.7. Бізнес-модель функціонального підходу до формування  

бізнес-процесів на оптовому торговельному підприємстві 

(систематизовано автором) 

 
Згідно з наведеними на рис. 1.8 даними, можна описати бізнес-процес 

порядком дій: 1) призначити відповідального за процес; 2) визначити межі 

бізнес-процесу (обсяг відповідальності й повноважень керуючого 

Модель функціонального підходу до формування бізнес-процесів 
оптового торговельного підприємства 

Відділ продажу 

Відділ 
маркетингу 

Відділ 
закупівель 

- складання плану продажу; 
- залучення нових клієнтів; 
- складання комерційних пропозицій; 
- складання договорів; 
- підготовка рішення про кредит 

- аналіз ринку постачальників; 
- проведення переговорів з постачальниками; 
- підготовка договорів постачання (купівлі-продажу); 
- контроль постачань 

- складання плану проведення маркетингових заходів; 
- підготовка та проведення рекламних компаній; 
- підготовлення та проведення презентації товарів 

- складання проекту бюджету; 
- аналіз та обґрунтування закупівельних і відпускних 
цін; 
- узгодження умов договорів; 
- оплата рахунків; 
- забезпечення кредитів 

Фінансовий 
відділ 

Товарний склад 

- товаропостачання; 
- контроль за постачаннями; 
- розвантаження та приймання товарів; 
- внутрішньоскладське транспортування та 
переміщування товарів; 
- складування та зберігання товарів; 
- управління товарними запасами; 
- комплектація замовлень клієнтів та відвантаження; 
- транспортування та експедування замовлень; 
- контроль та виконання замовлень; 
- повернення тари (товароносіїв); 
- інформаційне обслуговування складу; 
- забезпечення обслуговування клієнтів (надання 
послуг) 
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процесом); 3) узгодити оптових покупців і “виходи” бізнес-процесу;  

4) обрати постачальників і “входи” бізнес-процесу; 5) обґрунтувати 

ресурси, необхідні для виконання процесу (які перебувають у розпорядженні 

відповідального за процес); 6) описати технологію виконання бізнес-

процесу (наприклад, із використанням графічних схем); 7) розробити 

показники, за якими оцінюються процес, його результати та 

результативність виконання замовлень оптових покупців; 8) описати 

роботу відповідального за процес та виконавців із метою проведення 

аналізу для підвищення ефективності, а також звітності перед керівником 

вищої ланки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Приклад процесного підходу бізнес-процесу “Ланцюг 

постачань” (авторська розробка) 

З метою організаційного моделювання БПОТП пропонуємо 

застосовувати методологію SADT. Базова ідея обраної методології полягає 

у виокремленні мегапроцесів із подальшим їх поділом на складові процеси 

та підпроцеси. Останні слід зображати у вигляді іменних блоків, які, у 

свою чергу, містять діаграми та 3-6 функціональних блоків. Діаграма 

вищого рівня (“константна”) складається з одного блоку (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Приклад константної діаграми SADT для оптового 

торговельного підприємства (авторська розробка) 

Константна діаграма виступає основною для побудови деталізованої, 

яка зображає відносну структуру блоків (домінування). Взаємодії між 

блоками описуються в методології SADT п’ятьма типами взаємозв’язків: 

управління, вхід, зворотний зв’язок по управлінню, зворотний зв’язок на 

вході, вихід – механізм. При цьому перші два типи взаємозв’язків 

відображають прямий вплив, інші – відносини з управління, в яких вихід 

одного блоку безпосередньо впливає на блок із меншим домінуванням. 

Зворотний зв’язок щодо управління виникає за умови, коли вихід блоку 

впливає на блок із більшим домінуванням, а зворотній зв’язок – на вході, 

якщо вихід одного блоку стає входом для іншого з більшим домінуванням. 

Зв’язок “вихід – механізм” відтворює ситуацію, при якій вихід однієї з 

функцій виступає засобом досягнення цілі (механізмом) для іншої. 

Таким чином, викладені основні положення методології SADT 

дозволяють зробити висновок щодо доцільності її застосування з метою 

побудови вихідної моделі процесу оптового продажу (мегапроцесу) та 
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подальшого реінжинірингу БПОТП. Дана методологія дозволяє 

аналізувати укрупнені функції оптової торгівлі та відображати зміст 

процесів управління. 

Таким чином, сполучення функціонального та процесного підходів є 

найбільш ефективним для створення бізнес-моделі та способом управління 

оптовим торговельним підприємством. 

 

1.3. Концептуальні засади реінжинірингу бізнес-процесів 

підприємств оптової торгівлі 

 

Реінжиніринг є відносно новим управлінським підходом і являє 

собою один із сучасних напрямів у теорії і практиці управління бізнес-

процесами. Передумовами виникнення реінжинірингу як нової ідеології 

управління бізнес-процесами стали: прогрес в інформаційних технологіях; 

успіхи його прикладної адаптації в сфері виробництва та торгівлі; 

поширення прихильності споживачів до індивідуалізації товарів масового 

споживання за умови високої якості та відповідного рівня сервісу; 

науково-технічний прогрес; поява інноваційних технологій і, як наслідок, 

посилення конкурентної боротьби в сфері товарного обігу. 

Родоначальником терміну “реінжиніринг” вважається М. Хаммер. За 

його визначенням, реінжиніринг – “…це фундаментальне переосмислення 

і радикальне переформатування бізнес-процесів для досягнення вагомих 

покращень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках 

результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та 

оперативність” [276, с. 36]. Вважається, що це визначення, запропоноване 

М. Хаммером, досить точно відображає сутність цього явища. 

М. Робсона та Ф. Уллах розвинули концепцію реінжинірингу бізнес-

процесів із практичної точки зору: “…це створення досконало нових і 

більш ефективних бізнес-процесів, не враховуючи того, що було раніше” 

[195, с. 27]. 



76 

Аналізуючи праці вітчизняних вчених, розглядаючи різні 

трактування поняття реінжинірингу бізнес-процесів (надалі – РБП), 

зазначимо, що за змістом поняття подібні до визначень зарубіжних вчених; 

головною метою в них визнається кардинальне, критичне 

перепроектування, реорганізація бізнес-процесів підприємства. Слід 

підкреслити, що трактування деяких авторів, зокрема, О. В. Виноградової, 

Є. В. Попова, М. В. Черненко, М. Д. Шапота, С. І. Яковенка тісно 

переплітаються за змістом із загальноприйнятими вищеперерахованими 

трактуваннями. Однак, Т. В. Пуліна та Л. В. Шейн, на відміну від існуючих 

тлумачень, визначили, що реінжиніринг слід розглядати як прогресивний 

метод удосконалення всієї діяльності та бізнес-процесів підприємства. 

О. О. Щегельська наголошує, що реінжиніринг варто вивчати не тільки як 

одноразовий засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства, а 

навпаки, використовувати його на постійній основі задля доведення 

підприємства до рівня саморегульованості бізнес-процесів. 

Вітчизняні науковці К. Л. Потопа, А. В. Череп, О. В. Ткаченко під 

час вивчення реінжинірингу внутрішніх бізнес-процесів акцентують увагу 

на кадровій, ресурсній та організаційній політиці підприємства.  

Л. М. Таранюк розглядає переваги Х-інжинірингу, який враховує 

ефективність зовнішніх бізнес-процесів підприємства та інтереси клієнтів. 

Дослідження прикладних підходів та теорії РБП дозволило виявити 

низку ключових понять, які його характеризують. Найбільш поширені 

визначення поняття реінжинірингу подано у табл. К.1 Додатку К. 

Зокрема, реінжиніринг бізнес-процесів трактується як: 1) ефективний 

засіб управління, який дає змогу здійснити “прорив”; 2) перепроектування 

ділових процесів і початок як з “чистого аркуша”; 3) “капітальний ремонт” 

для досягнення істотних покращень у бізнесі; 4) інноваційний і творчий 

процес, що вимагає креативності та ініціативи; 5) новий підхід до 

мислення, погляд на побудову підприємства як на інженерну діяльність;  

6) відмову від управління функціональними службами на користь 
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управління бізнес-процесами процесним менеджером; 7) процес 

фундаментального переосмислення й реконструкції бізнесу, що втілює в 

себе нові способи виконання робіт. 

Розгляд поняття реінжинірингу із позицій законів діалектики 

дозволяє стверджувати, що цей процес є складним та багатогранним. Крім 

того, йому притаманний еволюційний розвиток, здатності: 1) утворювати 

нові властивості, завдяки яким виникають якісно нові можливості та 

способи їх застосування; 2) формувати принципово нові принципи та 

функції або розширювати виконання існуючих; 3) удосконалювати 

інструментарій, що дозволяє вирішувати нові, більш складні завдання. 

Вважаємо, що спосіб розвитку реінжинірингу слід трактувати як 

сукупність формальних та неформальних засад, які визначають взаємодію 

торговельних працівників у процесі кардинального перетворення бізнес-

процесів, тобто переходу оптового підприємства з одного стану, що 

визнано вихідним, до іншого, який слід розглядати як результат розвитку. 

Правомірність твердження стосовно розвитку реінжинірингу 

(еволюційний реінжиніринг) ґрунтується на наукових підходах 

Т. Девенпорта [261; 262; 263], який пропонував здійснювати детальний 

аналіз існуючих БП та кардинально їх удосконалювати. На наш погляд, 

цей підхід доцільно застосовувати для оптових підприємств, діяльність 

яких характеризується відносно стабільним положенням на ринку, але 

керівники прагнуть його покращити. Вважаємо, що розвиток 

реінжинірингу зумовлений необхідністю визначення основних недоліків та 

похибок існуючих бізнес-процесів, причин їх виникнення та формування 

інноваційного механізму оптимізації поточної ситуації в діяльності 

оптового підприємства. Невід’ємною складовою розвитку реінжинірингу є 

використання сучасних інформаційних технологій, які на “вході” до 

системи оптимізують зв’язки між управлінськими ланками оптового 

підприємства, прискорюють виконання комерційних, торгово-

технологічних і логістичних операцій, а на “виході” підвищують якість 
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бізнес-процесів та результативність прийнятих рішень. Це дозволяє 

констатувати, що саме розвиток реінжинірингу передбачає: відмову від 

застарілих правил і підходів; початок ділового БП, який усуне негативний 

вплив сформульованих господарських догм; позитивні зміни показників 

діяльності оптового підприємства; визнання наявного інструментарію та 

процедур реструктуризації оптового підприємства недостатньо 

ефективними; радикальну зміну форм і методів оптового продажу; зміну 

напрямку комерційної діяльності, коли неможливо змінити існуюче 

конкурентне середовище. 

З урахуванням цих викладок вважаємо, що для забезпечення 

найбільш повного розуміння феномену реінжинірингу бізнес-процесів 

варто використати інституційний, процесний і системний наукові підходи. 

Реінжиніринг бізнес-процесів в контексті інституційного підходу – 

це сукупність принципів, підходів, процедур і методів, націлених на 

кардинальні стратегічні зміни, що дозволять значно підвищити 

результативність діяльності оптового підприємства та досягти стратегічних 

цілей розвитку. 

З позиції процесного підходу, реінжиніринг бізнес-процесів – це 

сукупність послідовних етапів щодо виокремлення та докорінних 

перетворень тих ланок комерційного підприємництва, що дозволять 

здійснити “прорив”, забезпечать довгострокові конкурентні переваги. 

Системний підхід передбачає розгляд реінжинірингу бізнес-процесів 

як сукупності взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів, взаємодія 

яких дозволяє забезпечити перетворення в основних процесах оптового 

підприємства на підтримку стратегічних змін, що здатні забезпечити його 

конкурентоспроможність. 

Концепції реінжинірингу бізнес-процесів відомі протягом багатьох 

десятиліть, але були представлені тільки в кінці ХХ ст., коли було 

сформульовано термін “реінжиніринг бізнес-процесів”. Останнім часом 

вчені змінили свою точку зору щодо механізму реінжинірингу бізнес-
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процесів, який передбачає перепроектування всієї діяльності підприємства 

та започаткування її “з нуля” або з “чистого аркуша”. Натомість, 

реінжиніринг розглядається як гнучкий підхід, що виконується 

перевіреними методами та на основі чітко визначених принципів. 

Сучасний менеджмент бізнес-процесів пропонує управління через 

реінжиніринг бізнес-процесів, тобто це – фундаментальне переосмислення 

та радикальна модифікація комерційних, організаційно-управлінських, 

торговельно-технологічних та логістичних операцій для досягнення 

суттєвих змін у роботі з удосконалення в критичних показниках, таких, як 

витрати, якість, обслуговування та швидкість. Таке визначення 

сфокусоване на цілях, завданнях та характерних ознаках реінжинірингу 

бізнес-процесів, а саме: на такому вдосконаленні торговельної діяльності, 

яке дозволить досягти значних змін та розвитку (рис. 1.10). 

Це надає можливість сформулювати економічний аспект 

реінжинірингу, який, на нашу думку, полягає в тому, що в результаті 

вищеозначених заходів з’являються рентабельні оптові підприємства, які 

функціонують на принципах логістичного менеджменту. Слід зазначити: 

вони отримують соціально-економічний ефект не від масштабу 

комерційної діяльності, а в результаті розподілу торговельної діяльності 

оптового підприємства як економічного суб’єкта на певні частини (бізнес-

процеси) з подальшим об’єднанням їх у нове ціле, що забезпечує 

кардинальне поліпшення в управлінні матеріальними потоками. 

Вищевикладене дозволяє уточнити пріоритетні мотиви проведення 

реінжинірингу бізнес-процесів оптового торговельного підприємства:  

1) впровадження інформаційних технологій; 2) сертифікація системи 

менеджменту якості; 3) незадовільне функціонування оптового 

торговельного підприємства та невдачі в спробі застосування будь-яких 

інших методів; 4) перевантаження вищого керівництва та необхідність у 

перерозподілі прав і функцій, коригування та уточнення форм діяльності 

оптового підприємства; 
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Рис. 1.10. Концептуальні засади реінжинірингу бізнес-процесів оптових торговельних підприємств 

(систематизовано автором)

Передумови застосування Цілі Завдання 

1) створення принципово нових структур в оптовій торгівлі; 
2) зміна ролі оптової торгівлі в системі господарських зв’язків; 
3) орієнтація на економічні методи господарювання; 
4) удосконалення організаційного механізму оптової торгівлі; 
5) підвищення економічної залежності оптових підприємств від 
кон’юнктури ринку та відповідності асортименту товару запитам 
оптових покупців; 
6) стратегічне мислення керівництва, розуміння змін, активність і 
лідерство на всіх етапах; 
7) донесення сутності та вигод до колективу шляхом активного 
обговорення; 
8) ознайомлення зі змінами партнерів, споживачів, інших 
зацікавлених осіб; 
9) окреме та достатнє фінансування; 
10) чітке визначення мети, завдань, функцій і ролей учасників; 
11) розробка програмного забезпечення та визначення 
компетентного консультанта; 
12) усвідомлення радикальності змін, зосередження на бізнес-
процесах, їх новій якості 

Концептуальні засади розвитку реінжинірингу бізнес-процесів оптових торговельних підприємств 

1) підвищення 
конкуренто-
спроможності 
оптового 
підприємства; 
2) вихід із кризи; 
3) підвищення 
ефективності 
управління; 
4) удосконалення та 
оптимізація 
торговельного 
підприємництва; 
5) Х-інжиніринг 
бізнес-процесів, 
реорганізація та 
реструктуризація на 
основі бізнес-процесів 

Характерні ознаки 

1) вбудовування клієнтів і постачальників 
у бізнес-процеси оптового підприємства 
завдяки використанню можливостей 
електронного бізнесу; 
2) формування замовлень та управління 
запасами в автоматизованому режимі при 
мінімальній участі менеджерів; 
4) створення системи оперативно-
календарного планування використання 
ресурсів у величезному масиві одночасно 
виконуваних операцій в ланцюзі 
постачань; 
5) підвищення товарооборотності та 
швидкості виконання замовлень; 
6) зниження витрат обігу; 
7) покращення якості товарів та послуг; 
8) збільшення продуктивності праці; 
9) скорочення штату торговельних 
працівників 

1) кілька торговельно-технологічних 
операцій об’єднуються в одну; 
2) керівник структурного підрозділу 
повинен приймати рішення щодо 
розширення прав і можливостей 
працівників, прийняття рішень стає 
частиною комерційної діяльності; 
3) поступово виконуються етапи в 
торговельно-технологічному процесі; 
4) торговельно-технологічні процеси 
мають кілька версій виконання операцій 
залежно від ринкової ситуації; 
5) завдання виконуються тільки у тому 
підрозділі, де це необхідно; 
6) функції управління та контролю 
зводяться до мінімуму; 
7) гібридні централізовані/децентралізовані 
торговельно-технологічні та логістичні 
операції 

Очікувані позитивні результати, які характерні та типові при запроваджені реінжинірингу бізнес-процесів на оптовому підприємстві 

– детальний опис і формалізація бізнес-процесів дозволить уникнути зайвих процедур, спростити 
документообіг, мінімізувати витрати праці; 
– упровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення дозволить ефективно управляти 
бізнес-процесами та оптовим підприємством загалом; 
– керівництво отримає оперативну та достовірну інформацію для прийняття управлінських рішень, 
можливість контролювати діяльність структурних підрозділів, груп бізнес-процесів; 
– підвищиться змістовність роботи, що посилює мотивацію працівників до ефективної праці; 
– зросте відповідальність та ініціативність працівників в межах наданих повноважень; 
– зросте значення компетентності працівників, що висуває вимоги до підготовки, переходу на 
безперервну професійну освіту 

– зміняться організація оплати праці – за результатами роботи, яку простіше оцінити в 
межах бізнес-процесів; 
– зміняться критерії діяльності: метою виконавця стає задоволення потреб клієнта; 
– зміняться функції менеджерів з контролюючої на координуючу, основна роль – 
допомога у вирішенні проблем, що виникають у них в ході виконання бізнес-процесів; 
– зменшиться кількість ієрархічних рівнів організаційної структури оптового 
підприємства, вона стає орієнтованою не на функції, а на процеси, а зменшення рівнів 
управління наближає керівництво до безпосередніх виконавців 
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5) відсутність стратегічного бачення розвитку оптового торговельного 

підприємства і необхідність впровадження принципів стратегічного 

управління; 6) неефективність організаційної структури та системи 

організації праці; 7) зростання масштабу або диверсифікація діяльності, що 

робить оптове підприємство некерованим; 8) реорганізація; 9) техніко-

технологічні зміни; 10) загрози зовнішнього середовища і зростання 

конкуренції. 

В умовах реформування економіки країни соціально-економічні та 

політичні зміни відбуваються різко, тому нормальне функціонування 

оптового торговельного підприємства раптово стає незадовільним і 

нормалізувати його традиційними способами робиться неможливим. 

Вважаємо, що саме інструментарій реінжинірингу бізнес-процесів 

дозволяє підвищувати якість системи управління оптовим торговельним 

підприємством задля формування конкурентних переваг, збільшення рівня 

конкурентоспроможності, економічної ефективності та розвитку. 

Погоджуємося з науковими поглядами Л. М. Черчик [238, с. 239], що 

реінжиніринг бізнес-процесів ґрунтується на принципах: укрупнення 

бізнес-процесів; самостійності; гнучкості; адаптивності; чіткості в 

розподілі функцій; повноти та доступності інформації; винагороди за 

отриманий результат. При цьому принципи реінжинірингу бізнес-процесів 

є основою для підвищення результативності оптових підприємств (рис. 1.11). 

Звідси логічно випливає твердження про те, що основними 

завданнями реінжинірингу бізнес-процесів оптового торговельного 

підприємства (надалі – РБПОТП) є: зміна організаційної структури 

підприємства з функціональної на крос-функціональну (або бригадну) або 

горизонтальну на рівні топ-менеджменту та бригадну – на рівні бізнес-

процесів; формування системи мотивації до самостійної роботи, 

ініціативності в межах процесів, оцінки та винагороди за отриманий 

результат; формування нової корпоративної культури на засадах 

максимального задоволення потреб оптових покупців. 
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Рис. 1.11. Принципи реінжинірингу бізнес-процесів оптових 

торговельних підприємств (авторська розробка) 

 
В економічній літературі найчастіше спостерігається реінжиніринг за 

класифікаційною ознакою, що поділяє його на два види в залежності від 

економічного стану підприємства [32; 40; 49; 93; 213]: 

− реінжиніринг розвитку – застосовується, коли підприємство 

починає функціонувати неприбутково, погіршується динаміка розвитку, 

випереджають конкуренти; 

− кризовий реінжиніринг – передбачає вирішення суттєвих проблем, 

коли підприємство вже збиткове і потрібний комплекс заходів, що 

дозволить ліквідувати “джерела захворювання”. 

Більш широка класифікація базується на фінансово-економічному 

стані підприємства, відповідно до якої РБП поділяють на: 

− природний – “…перетворення підприємств, що нормально 

функціонують” [189, с. 39]. Основною метою такого реінжинірингу є 

Принципи реінжинірингу бізнес-процесів оптових торговельних 
підприємств 

1) топ-менеджмент повинен підтримувати і залучати персонал до 
реінжинірингу з метою усунення бар’єрів і сприяння успіху 

2) культура оптового підприємства повинна бути сприйнятливою, “відкритою” 
для цілей та принципів реінжинірингу 

3) основні вдосконалення та фінансові результати досягаються шляхом 
фокусування на бізнесі з позицій процесів, а не функцій 

4) процеси для реінжинірингу повинні відбиратися на основі чіткого 
розуміння потреб споживача, очікуваних результатів і потенціалу успіху 

5) власники процесів повинні управляти реінжиніринговими проектами 
спільно з крос-функціональними командами, дотримуватися відповідних 
границь процесу, фокусуватися на потребах споживачів і забезпечувати 
своєчасність впровадження 
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підвищення ринкової вартості підприємства за рахунок збереження і 

збільшення власності не тільки для прискореного нарощування відриву від 

найближчих конкурентів за рахунок унікальних конкурентних переваг, але 

і для залучення довгострокових вкладень капіталу у вигляді інвестицій, що 

забезпечують завоювання лідируючих і стійких позицій на ринку; 

− діловий – “…перетворення підприємств, що мають нестійкий 

поточний стан і прогнози їх діяльності невтішні і неблагополучні” [189,  

с. 44]. Основною метою є стабілізація діяльності, вирішення внутрішніх 

проблем для закріплення позицій на ринку; 

− антикризовий – “…перетворення підприємств, що знаходяться у 

кризовому стані” [189, с. 45]. Основною метою є покращення економічних 

і фінансових показників, фінансове оздоровлення підприємств. 

У науковій літературі розглянуто й інші класифікаційні ознаки РБП. 

Так, Л. М. Таранюк поділяє РБП наступним чином [215, с. 97]: 1) за 

масштабом (окремого бізнесу, групи бізнес-процесів, всього підприємства); 

2) за забезпеченням (за рахунок власних коштів, за рахунок позикових 

коштів, за рахунок залучених коштів); 3) за сферою спрямованості 

(виробничих процесів, системи управління, економічних процесів); 4) за 

терміном виконання (короткостроковий, середньостроковий); 5) за типом 

підприємств (кризових підприємств, тих, що розвиваються стабільно, та 

підприємств-лідерів); 6) за способом реалізації (фахівцями підприємства, 

залученими фахівцями); 7) на сферою застосування (у соціальній сфері, 

політичній сфері, економічній сфері). 

Вважаємо, що перераховані ознаки класифікації РБП є дещо 

однобічними та не відображають низку характерних ознак РБП (рис. 1.10). 

Оскільки реінжиніринг – поняття багатогранне, яке до того ж відрізняється 

за ступенем застосування й охоплення бізнес-процесів, вважаємо 

необхідним навести власне бачення його класифікації. Такий підхід є 

логічним продовженням дослідження реінжинірингу в розрізі етапів 

життєвого циклу оптового підприємства та впливу зовнішніх і внутрішніх 
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факторів. В основу такої класифікаційної ознаки покладено залежність від 

циклічності розвитку, в тому числі – від функцій оптового підприємства та 

від факторів зовнішнього і внутрішнього впливу. 

Чимало науковців розглядали фактори, що впливають на процес 

реінжинірингу. Однак, створювати безліч класифікаційних ознак факторів 

недоцільно. Їх слід виокремлювати та оцінювати для кожного проекту РБП. 

Тому пропонуємо групувати фактори за трьома категоріями: 1) залежні –

що залежать від діяльності оптового торговельного підприємства;  

2) незалежні – що не залежать від діяльності оптового підприємства;  

3) специфічні – що залежать від проекту з реінжинірингу та від 

індивідуальних особливостей діяльності оптового підприємства. 

Отже, при розробці проекту реінжинірингу окремим етапом слід 

виділяти оцінку впливу залежних та незалежних факторів, а також 

акцентувати увагу на дослідженні специфічних чинників, які для кожного 

оптового підприємства є індивідуальними. 

Кожне оптове торговельне підприємство – це бізнес-система, яка 

функціонує у сфері впливу різних факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища, що у сукупності можуть призвести до кризових явищ на 

кожній стадії життєвого циклу. Це взаємопов’язаний та безперервний 

процес нормального функціонування оптового підприємства. Перехід від 

однієї стадії до іншої може супроводжуватися кризами різного типу, 

зумовленими впливом зовнішніх і внутрішніх факторів [81, с. 264]. 

Вважаємо, що проблема полягає у пошуку універсальних підходів до 

нівелювання наслідків впливу негативних факторів. На будь-якій стадії 

розвитку життєвого циклу оптове торговельне підприємство може 

потрапити у кризове становище. Тому важливим питанням постає 

знаходження дієвого інструменту перепроектування змін та вирішення 

нагальних проблем. Основні тези теорії життєвого циклу А. Адизеса 

полягають у такому: “…розвиток організації подібний живому організму; 

на будь-якій стадії розвитку в організації є проблеми” [250]. Тому, на нашу 
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думку, методичні підходи до застосування РБПОТП повинні розглядатися 

в контексті стадій життєвого циклу та впливу зовнішніх і внутрішніх 

факторів (табл. Л.1 Додатку Л). 

На практиці реалізація комплексу антикризових процедур 

починається на стадії занепаду, коли оптове торговельне підприємство є 

неплатоспроможним, і для відновлення його платоспроможності необхідно 

застосувати процедуру банкрутства. Запропонований підхід відрізняється 

тим, що дозволяє застосовувати інструментарій реінжинірингу на всіх 

стадіях розвитку оптового підприємства, незалежно від його фінансового 

стану та поставлених цілей. При цьому вирішується завдання 

попередження кризових явищ, пошуку оптимальних систем управління на 

основі поєднання інструментарію реінжинірингу. 

Управління бізнес-процесами є важливою і складною роботою на 

всіх етапах життєвого циклу оптового торговельного підприємства, його 

розвитку, тому саме запропонований підхід до РБП дозволить кардинально 

реконструювати проблемні бізнес-процеси, пристосовуючи їх до нових 

ринкових умов, та посилювати рівень ефективності управлінських рішень. 

Таким чином, під час розробки проекту РБП слід концентруватися на п’яти 

основних етапах запропонованого підходу (рис. 1.12). 

Існує два принципово різних способи застосування реінжинірингу – 

системний і спосіб “з чистого листа”. Вибір способу визначається роллю, яку 

відіграють бізнес-процеси в оптовому підприємстві, тобто характеристиками 

комерційних, організаційно-управлінських і логістичних операцій (рівнем їх 

ефективності), що відображають передумови для вибору напряму 

реінжинірингу: поліпшення існуючих або заміна на нові БП. 

Для реалізації управлінських рішень, пов’язаних із РБП, науковці 

виділяють такі різновиди залежно від способу його застосування [1; 50; 67; 

92; 94; 100; 113; 119; 260; 266; 254]: 

1) системний реінжиніринг – використовується, коли поточний бізнес-

процес зрозумілий, документований і проаналізований для систематичного 
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створення нових і кращих бізнес-процесів. Вважаємо, що його слід 

застосовувати на етапі “зрілість” та “відродження” життєвого циклу 

оптового підприємства; 

2) реінжиніринг з “чистого аркуша” – використовується, коли 

існуючий бізнес-процес повністю руйнується та утилізується, тобто новий 

бізнес-процес створюється “з нуля” шляхом фундаментального 

переосмислення існуючого. Вважаємо, що його слід застосовувати на етапі 

“спад” життєвого циклу оптового підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12. Види та способи застосування реінжинірингу  
бізнес-процесів у розрізі етапів життєвого циклу оптового підприємства 

(систематизовано автором) 
 
Враховуючи те, що основною сутністю реінжинірингу є комплексна 
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починається з моделювання розвитку організаційно-управлінської, 

комерційної та логістичної діяльності оптового підприємства та 

завершується цими моделями для вирішення конкретних існуючих та 

перспективних завдань, переважно це призводить до усунення на 

підприємстві нераціональних ланок і процесів. Наголосимо, реінжиніринг 

переважно втілюється стрибкоподібно, у великих масштабах, згори вниз 

по організаційній структурі. 

Такий підхід сприяє радикальному поліпшенню результату 

діяльності принципово нових бізнес-процесів оптового підприємства. Це 

дає підстави для виокремлення в реінжинірингу трьох ключових 

характеристик: “істотне поліпшення”; “радикальне перепроектування” та 

“підвищення рівня ефективності” бізнес-процесів, розкриття яких 

призводить до розуміння сутності реінжинірингу. 

Зображення концепції реінжинірингу бізнес-процесів представлено на 

рис. 1.13. Бачимо, що існують різні методології реінжинірингу. Відзначимо: 

більшість з них стосуються виробничого підприємства. 

Методологія Хаммера/Чампі ґрунтується на тому, що метою проекту 

реінжинірингу вважається кардинальне підвищення ефективності бізнес-

процесів, а засобом – створення й впровадження оригінальної, 

“божевільної” ідеї, здатної не просто поліпшити процес, але змінити його 

кардинальним чином [269, с. 197]. У своїй роботі М. Хаммер застерігає від 

надмірного захоплення інформаційними технологіями, що може 

“…призвести до того, що проект реінжинірингу зведеться просто до 

автоматизації на всіх етапах бізнес-процесу, у той час як (можливо) від 

деяких етапів просто відмовитися, а інші виконувати зовсім інакше” [268]. 

Таким чином, ключовим етапом стає фаза розроблення; натомість, 

початковій фазі та фазі реалізації приділяється менше уваги. У цій 

методології в явному вигляді відсутня фаза завершення проекту, що 

унеможливлює оцінку результатів та підбиття підсумків. 
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Рис. 1.13. Схематичне відображення концепції реінжинірингу бізнес-процесів оптового торговельного 

підприємства (систематизовано автором) 
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Методологія Т. Давенпорта дає більш формальне визначення бізнес-

процесів, не прив’язане до клієнта [263]. Метою проекту реінжинірингу за 

Т. Давенпортом вважається кардинальне підвищення ефективності бізнес-

процесів, а засобом – впровадження новітніх інформаційних технологій, 

хоча Т. Давенпорт визнає, що організаційні й кадрові проблеми мають 

велике значення. З цього погляду аналіз ефективності заходів проводиться 

постійно. Вчений припускає детальний опис існуючих бізнес-процесів – 

для великого та середнього за обсягами діяльності підприємства. 

Виявлення бізнес-процесів для реінжинірингу та радить зосередитися на 

декількох основних процесах (не більше 15). Звичайно, така деталізація 

бізнес-процесів дозволяє більш точно виявити проблемні підпроцеси та 

операції. Але подібний підхід у більшості випадків призводить до простого 

виправлення існуючих похибок та тимчасового усунення існуючих 

проблем, а не до кардинального переосмислення процесу. 

Основна відмінність підходу за методологією Манганеллі/Клейна 

полягає в тому, що вони пропонують концентруватися тільки на тих БП, 

які прямо підтримують стратегічні цілі компанії. Метою проекту 

реінжинірингу за Манганеллі/Клейном вважається кардинальне 

підвищення конкурентоспроможності, а засобом – впровадження новітніх 

інформаційних технологій [278]. Фаза розроблення передбачає не тільки 

активне використання інформаційних технологій, але й соціальне 

конструювання. Фаза завершення в явному вигляді відсутня, очевидно, 

оцінку ефективності передбачається проводити на етапі впровадження. 

Методологія А. В. Череп, К. Л. Потопи, О. В. Ткаченко [238] 

ґрунтується на підході Хаммера/Чампі з урахуванням необхідності 

прив’язки до стратегії компанії, запропонованої Манганеллі/Клейном та 

відзначають доцільність у процесі впровадження кожного “релізу” 

застосовувати три стадії: лабораторну, пілотного проекту та тиражу. 

Особливий акцент робиться на створення концепції менеджменту якості 

для фази реалізації проекту РБП. 
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Розділяємо точку зору, що запропоновані методології мають окремі 

обмеження та недостатньо враховують особливості діяльності оптового 

підприємства. За словами Дж. Чампі, в реінжинірингу, незважаючи на всю 

його радикальність, було закладено одне значне обмеження: “…він 

допомагав змінювати внутрішні процеси компанії, але ці зміни ніяк не 

впливали на відносини компанії із зовнішнім світом” [276, с. 53]. 

Погоджуємося з вищевикладеним обмеженням у процесі реінжинірингу та 

додаємо уточнення на необхідність врахування впливу зовнішніх факторів. 

Реінжиніринг, в якому усунено це обмеження, Дж. Чампі назвав  

X-інжинірингом. За його словами, основа залишилася колишньою, але 

реалізація концепції набула нових ознак: у новій концепції X-інжинірингу 

перебудові згідно з вимогами сьогоднішнього ринку повинні підлягати не 

тільки внутрішні процеси підприємства, але й зовнішні (взаємозв’язки зі 

споживачами, конкурентами, партнерами і глобальною економікою в 

цілому). В X-інжинірингу працюють усі “старі” правила реінжинірингу:  

1) організовувати досягнення результату, а не виконання завдання;  

2) поєднувати паралельні роботи замість інтеграції результатів;  

3) переміщувати ухвалення рішення безпосередньо в структурний 

підрозділ, який виконує роботи; 4) впроваджувати контроль у бізнес-

процеси тощо. Отже, процеси потрібно перебудувати так, щоб не було 

дубльованих робіт. Слід відзначити, що реінжиніринг передбачає 

зосередження на внутрішніх бізнес-процесах, натомість, X-інжиніринг 

пропонує не обмежуватися оптимізацією роботи працівників підприємства 

та за необхідності перебудовувати процеси стейкхолдерів, постачальників 

та клієнтів. Наголосимо, що правильно проведений X-інжиніринг 

прискорить перебіг бізнес-процесів у ланцюжку “постачальник – оптове 

торговельне підприємство – покупець”. 

Розглянемо вдосконалену нами процедуру проведення реінжинірингу 

бізнес-процесів на засадах концепції Х-інжинірингу (табл. 1.7). 
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Таблиця 1.7 

Процедура проведення реінжинірингу бізнес-процесів на засадах 

концепції Х-інжинірингу (узагальнено автором на основі [111; 216; 276]) 
Етапи Етап за РМІ4 Завдання 

1. Бізнес-
планування 
проекту  
реінжинірингу  
бізнес-процесів 

Початкова фаза Розроблення критеріїв необхідності проведення 
реінжинірингу бізнес-процесів внутрішнього та 
зовнішнього середовища оптового підприємства 
за допомогою бенчмаркінгу. Створення та 
навчання робочої групи проекту. Визначення 
пріоритетних напрямів проекту з урахуванням 
ефективної взаємодії оптового підприємства із 
зовнішнім середовищем на основі проведення 
факторного аналізу. 

2.Запуск 
проекту 

Фаза реалізації Визначення підходу до проведення 
реінжинірингу бізнес-процесів з урахуванням 
концепції Х-інжинірингу з використанням 
методів стратегічного аналізу (111–555, LOT5, 
PIMS, Space, SWOT, GAP). Опис внутрішніх та 
зовнішніх процесів “як є”. 

3.Перепроектува
ння процесів 

Фаза 
впровадження 

Відбір та перепроектування внутрішніх та 
зовнішніх бізнес-процесів, моделювання “як 
повинно бути”. Моніторинг перепроектованих 
процесів на оптовому підприємстві. Планування 
результатів оцінки реінжинірингу бізнес-
процесів. Проведення попереднього аналізу на 
підставі поточного моніторингу 
перепроектованих бізнес-процесів. 

4.Перевірка 
результатів 
реінжинірингу  
бізнес-процесів 

Експлуатаційна 
фаза 

Аналіз та контроль за отриманими результатами 
оцінки. Відстеження ступеня змін зовнішнього 
середовища та їх відхилення від запланованих 
норм, визначення факторів, які вплинули на 
відхилення. 

5.Прийняття 
рішення щодо 
ефективності 
реінжинірингу  
бізнес-процесів 

Фаза завершення Розроблення критеріїв щодо ефективності 
проведення реінжинірингу бізнес-процесів на 
підставі отриманих результатів, при цьому 
залучаючи бенчмаркінгові дослідження 
реінжинірингу бізнес-процесів. Розроблення 
коригуючих дій, які спрямовані на зменшення 
відхилень від нормованих значень індикаторів 
економічної ефективності проведення 
реінжинірингу бізнес-процесів. Розроблення 
моделі безперервних покращень бізнес-процесів 
внутрішнього та зовнішнього середовища та її 
реалізації на оптовому підприємстві. Перевірка 
ефективності створеної бізнес-моделі. 

                                                             
4 РМІ – Project Management Institute, стандарт управління проектами РМВОК Guide 3-rd 
Edition. 
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Починати такі зміни, необхідно з побудови так званого “трикутника 

X-інжинірингу”, фокусуючись на трьох сферах: 

1. Процеси. Необхідно проаналізувати, які зміни потрібні в процесах 

таких типів: внутрішніх, зовнішніх та на умовах аутсорсингу. 

2. Пропозиції. Проаналізувати, яку унікальну цінність оптове 

підприємство може запропонувати стейкхолдерам, постачальникам та 

оптовим покупцям і за якими параметрами: кастомізація; інноваційність; 

торговельний асортимент; ціна; якість; сервіс; швидкість тощо. 

3. Учасники. Уточнити, хто повинен брати участь у X-інжинірингу: 

тільки оптове торговельне підприємство; зовнішні суб’єкти одного типу 

(тільки стейкхолдери, тільки постачальники, тільки оптові покупці); 

зовнішні суб’єкти двох типів; зовнішні суб’єкти всіх трьох типів 

(стейкхолдери, постачальники, споживачі). 

Завершивши аналіз “трьох вершин”, слід розпочати перебудову. 

Проводити зміни потрібно тільки після того, як визначена їх мета – те, що 

оптове підприємство бажає отримати на виході. Власне, ця очевидна ідея 

про єдину мету, заради якої відбуваються зміни в оптовому торговельному 

підприємстві (а зараз і за його межами), і покладена в основу нового 

реінжинірингу – X-інжинірингу. Дуже мало серед відомих методологій 

РБП приділяють увагу саме ролі зовнішніх бізнес-процесів у діяльності 

оптового торговельного підприємства, а зосереджують свою увагу в 

основному на внутрішніх бізнес-процесах та їх перепроектуванні. Тому на 

етапі впровадження РБП виникають проблеми, пов’язані з неможливістю 

адаптації збалансованої системи внутрішніх бізнес-процесів до 

зовнішнього ринкового середовища внаслідок відриву від реальних 

ринкових процесів. Внаслідок цього відзначаємо пріоритетну роль 

моніторингу зовнішніх бізнес-процесів при проведенні реінжинірингу. З 

цією метою доцільно застосовувати інструментарій бенчмаркінгу та 

механізм аутсорсингу. Методологія Х-інжинірингу дозволяє здійснювати 
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коригування бізнес-процесів стейкхолдерів, постачальників, клієнтів та 

навіть конкурентів, що сприяє стабілізації БПОТП. 

 

Висновки до 1 розділу 

1. Оптова торгівля є самостійною ланкою в повному циклі товарного 

обігу, яка забезпечує торговельне посередництво у встановленні 

господарських зв’язків між суб’єктами інституціонального ринку з 

приводу обміну продукцією на основі товарно-грошових відносин, 

виконує різноманітні, орієнтовані на задоволення потреб покупців та 

отримання соціально-економічного ефекту комерційні операції та угоди, 

поєднувані з відповідними комплексами супровідних технологічних і 

логістичних операцій. Багатофункціональність оптової торгівлі зумовлює 

складну типологію та видове різноманіття суб’єктів оптової торгівлі, 

пов’язане з різними мотиваціями товаровиробників/інших організаторів 

процесів просування на ринок виготовленої продукції щодо вибору способу 

його здійснення; при цьому кожне підприємство оптової торгівлі слід 

розглядати як динамічну, адаптивну та уособлену мікросистему з повним 

циклом торговельно-господарської діяльності, що має чітко виражене 

цільове призначення і характеризується єдністю матеріально-речової, 

торговельно-технологічної й організаційно-комерційної структур, здійснюючи 

посередницькі функції між суб’єктами підприємницької діяльності щодо 

закупівлі-продажу товарів і доведення їх від підприємств-виробників товарів 

до підприємств роздрібної торгівлі з метою отримання прибутку.  

2. Проведений аналіз науково-теоретичних положень на прикладі 

праць провідних вітчизняних і зарубіжних вчених свідчить, що 

макроекономічні функції оптової торгівлі трансформуються на 

мікроекономічному рівні в різнобічні підфункції та/або функції оптових 

торговельних підприємств як провідних суб’єктів оптової торгівлі, що 

безпосередньо взаємодіють з їх комерційними партнерами відповідно до 

конкретного виду, типу, місця і ролі оптового торговця в системі розподілу 
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продукції, зорієнтованій на необхідність формування доходу торговця в 

умовах пріоритетності потреб споживачів на засадах логістичного підходу. 

Це, своєю чергою, обумовлює необхідність врахування зазначених 

особливостей оптових торговців та відмінностей здійснюваних ними 

функцій під час моделювання та управління бізнес-процесами на 

підприємствах оптової торгівлі, а також визначення можливостей і 

напрямів розвитку їх реінжинірингу. 

3. Пріоритетною особливістю БПОТП є орієнтація не на функції 

управління суб’єктами комерційного бізнесу, а на процес їх 

функціонування. При цьому безпосередній процес товарообігу 

супроводжується логістичним та торговельним обслуговуванням, яке 

виступає в якості бізнес-системи та складається з сукупності 

взаємопов’язаних бізнес-процесів, які покликані перепроектувати 

реінжиніринг. Правильно обрана стратегія (альтернативний спосіб 

досягнення мети, завдань) та моделювання бізнес-процесів (визначення 

послідовних блоків діяльності оптового підприємства) дозволяє 

запровадити реінжиніринг на підставі визначення кожної її складової 

(стратегії, функціонально-організаційної структури, бізнес-процесів, кадрів, 

технології, асортиментної політики, ресурсів тощо). Моделювання бізнес-

процесів дозволяє підвищити рентабельність оптових підприємств за 

рахунок оптимізації торговельно-технологічних, комерційних, логістичних 

та інших операцій. Це призводить до скорочення тривалості циклу 

постачання й оптового продажу товарів; оптимізації використання ресурсів 

у логістичних бізнес-процесах і дозволяє мінімізувати витрати обігу. 

4. Узагальнено підходи та уточнено сутність РБПОТП із 

використанням інституційного, процесного та системного наукових 

підходів, як механізм кардинальних стратегічних змін, що ґрунтується на 

послідовному запровадженні сукупності етапів щодо виокремлення та 

докорінних перетворень тих ланок комерційного підприємництва, що 

дозволять здійснити “прорив”, підвищивши результативність комерційної, 
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організаційно-управлінської та логістичної діяльності оптового 

підприємства, а також забезпечать довгострокові конкурентні переваги. 

5. У відомих методологіях реінжинірингу бізнес-процесів основна 

увага зосереджена на розвитку внутрішніх БПОТП та їх перепроектуванні, 

тобто недооцінена роль зовнішніх бізнес-процесів. Це призводить до 

виникнення суттєвих проблем на етапі впровадження РБП, коли навіть 

збалансована система внутрішніх бізнес-процесів не зможе бути адаптована 

до зовнішнього ринкового середовища внаслідок відриву від реальних 

ринкових процесів. Тому відзначаємо значну роль моніторингу зовнішніх 

бізнес-процесів у процесі розвитку та проведення реінжинірингу, що слід 

здійснювати за допомогою методології Х-інжинірингу, відповідно до якої 

оптове торговельне підприємство має можливість коригувати бізнес-

процеси оптових покупців, постачальників, стейкхолдерів та призводить до 

стабільності БПОТП та інших суб’єктів ринку товарів та послуг. 

6. Реінжинірингу першочергово повинні підлягати БПОТП, 

виконання яких не надає прямого соціально-економічного ефекту та не 

сприяє розвитку оптового підприємства. Враховуючи, що не всі бізнес-

процеси можуть бути залучені до реінжинірингу, та внаслідок існування 

певних обмежень стосовно можливості застосування інструментарію РПБ 

вважаємо, що його слід визнати допоміжним способом розвитку 

підприємств оптової торгівлі. РБП як спосіб розвитку підприємства 

доцільно використовувати спільно з допоміжними інструментами, якими 

повинні виступати модель 7S, модель змін Дж. Коттера та система 

збалансованих показників. Пропозицію щодо використання реінжинірингу 

бізнес-процесів у розвитку підприємства слід вважати тільки першим 

кроком досліджень щодо вибору способу розвитку підприємства. 

Результати досліджень автора щодо узагальнення теоретико-

методичних основ реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової 

торгівлі висвітлені автором у публікаціях [139; 144; 146; 148; 154; 157; 158; 

159; 160]. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

РЕІНЖИНІРИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

2.1. Середовище розвитку бізнес-процесів оптових торговельних 

підприємств та їх реінжинірингове забезпечення 

 

Реалії сьогодення свідчать, що оптова торгівля України розвивається 

в умовах загострення соціально-економічної кризи (починаючи з 2012 р.), 

що посилюється військовими діями на сході держави (з 2014 р.). Вона 

носить системний характер та є надзвичайно залежною від впливу 

зовнішніх та внутрішніх факторів, пов’язаних із низькими темпами 

реформування національного господарства країни. Вищезумовлене 

призводить до [165]: 

– значного скорочення виробництва вітчизняних споживчих 

товарів. Так, у 2017 р. індекс розвитку переробної промисловості країни 

становив 121,9 % порівняно з 136,7 % у 2015 р., зменшення складало 14,8 %; 

– негативних тенденцій зменшення обсягів товарного експорту 

упродовж 2016 р. Зокрема, цей показник зменшився на 47,2 % порівняно з 

2012 р. та складав 68830,4 млн дол. США, у 2013 р. зменшився на 42,9 % та 

складав 63320,7 млн дол. США, у 2014 р. зменшився на 32,6 % та складав 

53901,7 млн дол. США, у 2015 р. зменшився на 4,6 % та складав 38127,1 

млн дол. США (табл. 2.1); 

– прискорення темпів інфляції з 99,7 % у 2013 р. до 112,1 % у 

2014 р., 148,7 % у 2015 р., 113,9 % у 2016 р. та 114,4 % у 2017 р., що 

призводить до значного скорочення реальних грошових доходів населення. 

Так, квінтильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення 

протягом 2012-2016 років зменшився у 1,9 рази. У той же час 

спостерігаємо тенденцію до поступового зменшення квінтильного 
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коефіцієнта фондів (по загальних доходах) від 3,5 рази у 2012 р. до 3,0 

разів у 2016 р. [165]. 

Таблиця 2.1 

Динаміка експорту-імпорту товарів та послуг України  

у 2012-2016 роках (розраховано автором на основі [165]) 

(млн дол. США) 

Роки Товари Послуги5 
експорт імпорт сальдо 

поточних 
операцій 

(+; –) 

експорт імпорт сальдо 
поточних 
операцій 

(+; –) 
2012 68830,4 84717,6 –15887,2 14096,2 6650,1 +7446,1 
2013 63320,7 76986,8 –13666,1 14233,2 7523,0 +6710,2 
20146 53901,7 54428,7 –527,0 11520,8 6373,1 +5147,7 
20155 38127,1 37516,4 +30610,7 9736,6 5523,0 +4213,6 
20165 36361,7 39249,8 –2888,1 9868,0 5326,5 +4541,5 

 

Найбільш глобальна та масштабна проблема даного спектру 

бачиться в організаційно-функціональній та структурній деформації 

оптової торгівлі, пов’язаній із суттєвими похибками у державному 

управлінні. Стратегічна похибка у торговельній політиці державних 

структур полягає в тому, що прискорене реформування структур оптової 

торгівлі, які спеціалізуються на реалізації споживчих товарів, не було 

замінено сучасними моделями оптової торгівлі з інноваційною сукупністю 

бізнес-процесів. Це призвело до ліквідації та розкрупнення великих 

універсальних й спеціалізованих оптових, оптово-закупівельних, оптово-

заготівельних баз, основними функціями яких були: 1) мобілізація, 

формування, зберігання товарних ресурсів (запасів) та управління ними;  

2) здійснення активного впливу на виробництво споживчих товарів та 

виступ контрагентами закупівельної й збутової діяльності; 3) організація 

                                                             
5 Загальні обсяги експорту-імпорту послуг за 2000-2012 рр. уточнено відповідно до 
Методики ретроспективного перерахунку вартості послуг з переробки у 
зовнішньоекономічній діяльності (наказ Держстату від 31.12.2014 р. № 419) без 
розподілу за географічною структурою. 
6 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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встановлення господарських зв’язків у процесі здійснення міжрегіональних 

поставок; 4) забезпечення ефективної торговельної логістики на основі 

оптимізації централізованого товаропостачання роздрібної мережі. 

Протягом останнього десятиріччя спостерігаємо чітку тенденцію до 

експансії внутрішнього ринку транснаціональними корпораціями шляхом 

злиття або придбання малих оптових торговельних підприємств. У сфері 

оптової торгівлі створено режим сприяння для зарубіжних компаній щодо 

формування дистриб’юторських фірм. Це призвело до істотного 

збільшення іноземних мереж в оптовій торгівлі. Найбільш ефективно 

торговельну діяльність здійснюють такі іноземні торговельні структури, як 

“Auchan”, “Metro Cash&Carry”, “Billa”, “Spar”, “Zara”, “Bershka”, 

“Stradivarius” та інші. Проникнення зарубіжних торговельних компаній 

призвело до деформації та розбалансованості оптового ринку споживчих 

товарів. Варто підкреслити, що підприємницька діяльність іноземних 

корпоративних мереж на внутрішньому оптовому ринку має окремі 

позитивні тенденції. Зокрема, це сприяє прискореному розвитку 

вітчизняних корпоративних мереж: ТОВ ТВК “Львівхолод”, ТОВ 

“Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “ПАККО Холдинг”, компанії 

“Епіцентр К” та ін. 

Разом із тим, відзначаємо, що розвиток великого комерційного 

бізнесу, до складу якого входять переважно іноземні корпорації, 

характеризується негативними тенденціями щодо монополізації 

вітчизняного оптового ринку, котра призводить до маніпуляції цінами. 

Антимонопольний комітет України неодноразово фіксує випадки 

порушення чинного законодавства про захист економічної конкуренції 

провідними торговельними підприємствами, необґрунтованого 

підвищення закупівельних та оптових цін на споживчі товари [211, с. 72]. 

Наголосимо, що розвиток глобалізаційних процесів також негативно 

впливає на результативність оптової торгівлі країни, адже в умовах 

економічної кризи оптова торгівля все більше стає залежною від імпорту. 



99 

Крім того, в умовах валютного дефіциту спостерігаємо різке скорочення 

надходження в Україну товарів по імпорту. Так, сальдо поточних операцій 

тільки у 2016 році становило 2888,1 млн дол. США, тобто імпорт товарів 

перевищував експорт на 7,36 %. Отже, виникають суттєві проблеми з 

формуванням товарної пропозиції у оптових торговельних підприємствах. 

Частка продажу товарів вітчизняного виробництва в товарообороті у 

2016 році становила 44,5 % порівняно з 58,9 % у 2012 році, зокрема, 

стосовно непродовольчих товарів цей показник складав у 2016 році тільки 

38,3 % порівняно з 55,3 % у 2012 році. Слід відзначити, що частка продажу 

продовольчих товарів є значно вищою та становила у 2016 році 76,4 %, 

крім того, спостерігається незначне збільшення, а саме: на 2,7 % протягом 

років дослідження (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Динаміка питомої ваги товарів вітчизняного виробництва у 

загальному товарообороті за 2012-2016 роки7  

(побудовано автором за [165]) 

                                                             
7 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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Аналітичні дослідження дозволили виявити чітку тенденцію до 

інтернаціоналізації оптового ринку України, яку обумовлюють такі 

чинники: 

1) короткотермінові строки окупності інвестицій у торговельні 

об’єкти; 

2) значна місткість оптового та споживчого ринків, стійке зростання 

масштабів і темпів їх розвитку протягом останніх п’яти років; 

3) обмежений доступ оптових торговельних підприємств до 

банківських кредитів (високі процентні ставки) та високий ступінь 

залежності від позичкового капіталу внаслідок високої оборотності 

активів.  

Як зазначалося, відповідно до Класифікатора видів економічної 

діяльності оптова торгівля відноситься до секції G “Оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів”, розділів 45 та 46. 

Дані експертного оцінювання свідчать, що оптова ланка представлена в 

основному підприємствами колективної форми власності (понад 69 %) та 

приватної (до 29 %), які розташовано переважно у обласних центрах (79 %) 

та містах районного значення (15 %). Встановлено, що відбувається 

надмірний відхід від дотримання типізації підприємств оптової ланки: 

розподіл відповідей респондентів свідчить, що універсальні торговельні 

бази в загальній структурі оптових торговельних підприємств становлять 

лише 29 %. Натомість, збільшується частка дрібнооптових магазинів-

складів (гуртівень) до 20 % та оптово-роздрібних торговельних 

підприємств до 13 %. 

Отже, структурні зміни в оптовій торгівлі за п’ять останніх років 

засвідчують наявність процесу спеціалізації оптових підприємств (частка в 

оптовому товарообороті неспеціалізованої оптової торгівлі в 2016 році 

становила 14,0 %, а в 2012 складала 31,4 %) (табл. 2.2). Крім того, чітко 

помітною є тенденція до формування вузькоспеціалізованого 

торговельного асортименту. За оцінками експертів, даний напрям у 
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асортиментній політиці обрало понад 48 % оптових торговельних 

підприємств. 

Таблиця 2.2 
Оптовий товарооборот за видами економічної діяльності 
по Україні за 2012-2016 роки (складено автором за [165]) 

(млн грн) 
Код 

КВЕД 
Види економічної 

діяльності 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 
G Оптова торгівля 1093291,0 1074753,0 987957,0 1244221,0 1555966,0 

з неї: 
45 Торгівля 

автотранспортними 
засобами 

 
46007,3 

 
50253,1 

 
41414,2 

 
51958,1 

 
93609,2 

46.2 Оптова торгівля 
сільськогосподарською 
сировиною та живими 
тваринами 

 
 

68667,3 

 
 

56018,4 

 
 

68066,6 

 
 

109546,2 

 
 

137671,6 

46.3 Оптова торгівля 
продуктами харчування, 
напоями та тютюновими 
виробами 

 
 

153233,0 

 
 

148344,1 

 
 

147103,5 

 
 

190518,9 

 
 

224590,5 

46.4 Оптова торгівля 
товарами господарського 
призначення 

 
108708,4 

 
121551,7 

 
123576,9 

 
153065,1 

 
200854,3 

46.5 Оптова торгівля 
інформаційним і 
комунікаційним 
устаткуванням 

 
 

15272,7 

 
 

13736,9 

 
 

17770,7 

 
 

35914,4 

 
 

33434,9 

46.6 Оптова торгівля іншими 
машинами й 
устаткуванням 

 
32324,0 

 
36962,1 

 
37234,9 

 
47296,7 

 
79439,5 

46.7 Інші види 
спеціалізованої оптової 
торгівлі 

 
250714,7 

 
319353,1 

 
322872,3 

 
441872,3 

 
568253,8 

46.9 Неспеціалізована оптова 
торгівля 

 
342855,0 

 
227743,8 

 
170555,8 

 
214049,1 

 
218111,9 

 

Рис. 2.2 підтверджує неприпустиму деконцентрацію оптової торгівлі: 

з 34,6 тис. об’єктів, що здійснюють оптові функції, близько 82 % – це 

звичайні дрібнооптові магазини. Цей висновок підкріплено результатами 

анкетного опитування респондентів, відповідно до якого 56 % експертів 

відзначило, що обслуговують всіх учасників цільового ринку, 25 % вказало 

на обслуговування представників малого та середнього бізнесу та 19 % – 

лише представників малого бізнесу. 

Слід зазначити: суттєві негативні зміни відбуваються в торговельно-

технологічному циклі обслуговування оптових покупців. Так, експерти 
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відзначають, що тільки 35 % оптових торговельних підприємств 

здійснюють повний цикл обслуговування. Це, відповідно, вплинуло і на 

якість обслуговування. Зокрема, послуги післяпродажного обслуговування 

надають 23 % оптових торговельних підприємств, а логістичні послуги 

пропонують до 40% підприємств. Кращий стан стосовно пропозиції 

супутніх торговельних послуг: 85 % експертів вказало на їх надання на 

оптових торговельних підприємствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2. Структура оптової торгівлі України у 2016 році  

(складено автором на основі [165; 211]) 
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традиційно є характерними виключно для підприємств роздрібної торгівлі. 

Так, за даними експертного опитування, метод самообслуговування через 

вузол касового розрахунку застосовують до 6 % оптових підприємств. Слід 

відзначити, що метод продажу “за особистою участю оптового покупця 

безпосередньо зі складу” запроваджено у 56 % підприємств, а “за 

особистою участю оптового покупця через зал товарних взірців” - ще 

менше – 17 %. Доцільно відмітити, що оптові торговельні підприємства 

застосовують такі методи продажу, як за письмовими або усними 

(телефонними) замовленнями (8 %) і через роз’їзних агентів – реалізаторів 

(13 %). Проте, як бачимо, їх частка також є незначною. 

Дослідження свідчать, що в оптовій торгівлі спостерігається 

пріоритетна роль малого бізнесу. Станом на 2016 рік у сфері внутрішньої 

торгівлі України здійснювало торговельну діяльність 82192 торговельних 

підприємств. Протягом останніх п’яти років спостерігаємо тенденцію 

щодо зменшення їх загальної кількості на 21606 одиниць або на 20,8 %. У 

торговельній галузі здійснювало діяльність 79479 малих підприємств 

(з них 84,4 % – мікропідприємства), що склало 96,7 % до загальної 

кількості підприємств відповідного виду діяльності (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 
Динаміка кількості торговельних підприємств України  

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  
за 2012-2016 роки (розраховано автором за [165]) 

Показники Роки 2016 р. до 
2012 р., 

(+,–) 
2012 2013 20148 20157 20167 

Кількість підприємств в оптовій 
та роздрібній торгівлі, ремонті 
автотранспортних 
засобів та мотоциклів, од. 

 
 

103798 

 
 

110414 

 
 

94104 

 
 

93643 

 
 

82192 

 
 

–21606 

у тому числі: 
великі підприємства, % 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,1 

 
–0,1 

середні підприємства, % 3,8 3,3 3,2 2,9 3,2 –0,6 
малі підприємства, % 

із них: 
мікропідприємства, % 

96,0 
 

82,4 

96,5 
 

80,8 

96,6 
 

85,2 

97,0 
 

86,1 

96,7 
 

84,4 

+0,7 
 

+2,0 
                                                             
8 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції 
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Стосовно оптової ланки, то за даними експертного опитування 

частка великих оптових торговельних підприємств становить тільки 4 %, 

середніх – до 13 %. Це, у свою чергу, призводить до зменшення кількості 

оптових покупців, яких може обслуговувати оптове підприємство 

протягом місяця. Так, до 300 покупців обслуговує близько 34 % оптових 

підприємств; до 500 покупців – до 24 %, до 700 покупців – до 14 %, до 

1000 покупців – до 20 %, а більше 1000 покупців – лише 4 %. 

Частка кількості оптових підприємств із оптовим товарооборотом 
менше 50,0 тис. грн має чітку тенденцію до зниження (в 2012 році 
показник становив 25,4 %, а в 2016 – на 10,2 % менше), натомість, 
кількість підприємств із товарооборотом більше 1,1 млн грн постійно 
зростає з 2012 року. Такі результати діяльності суб’єктів господарювання 
дають підстави стверджувати про наявність тренду укрупнення оптових 
підприємств та їх спеціалізації (табл. 2.4). Підсилює такий висновок 
зростання частки оптового товарообороту підприємств, які здійснюють 
реалізацію товарів в обсягах, більших за 500,1 млн грн на рік. Станом на 
2016 рік їх кількість становила 403 одиниць, а частка оптового 
товарообороту досягла 61,7 % або 960244,4 млн грн. 

Таблиця 2.4 
Групування підприємств за обсягом оптового товарообороту  

в Україні за 2012-2016 роки 
(розраховано автором за [37; 182; 183; 184; 185; 186]) 

(у % до загального показника) 
Група Частка кількості підприємств Частка оптового товарообороту 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
у т.ч. з оптовим 
товарооборотом 

          

до 50,0 тис. грн 25,4 19,8 18,6 19,4 15,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 
50,1-500,0 тис. грн 18,1 19,1 19,2 14,6 12,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
500,1-1000 тис. грн 9,3 10,1 9,8 8,6 8,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 
1,1-10,0 млн грн 31,5 34,3 34,3 34,7 36,1 5,9 5,9 5,3 4,0 3,2 
10,1-50,0 млн грн 11,1 11,8 12,4 15,4 18,5 12,5 12,2 11,3 10,1 9,0 
50,1-100,0 млн грн 2,2 2,4 2,7 3,1 4,0 7,7 7,8 7,8 6,5 6,2 
100,1-500,0 млн 
грн 

2,0 2,1 2,4 3,3 4,3 20,6 19,6 19,8 19,6 19,7 

500,1 млн грн і 
більше 

 
0,4 

 
0,5 

 
0,6 

 
0,9 

 
1,1 

 
52,9 

 
53,9 

 
55,4 

 
59,5 

 
61,7 
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За даними анкетного опитування, розподіл середньомісячного 
оптового товарообороту наступний: частка кількості торговельних 
підприємств із оптовим товарооборотом до 5,0 млн грн становить 25 %, до 
10,0 млн грн – 10 %, від 15,0 млн грн до 20,0 млн грн становить – 13 %, до 
25,0 млн грн – 2 %, до 30,0 млн грн – 15 %, до 35 млн грн – 6 %, до 60 млн 
грн та більше – 2 %. Вважаємо, що одними з пріоритетних елементів 
структурної трансформації в оптовій торгівлі є структурні зміни в:  
1) реалізації груп та підгруп споживчих товарів; 2) оптовому продажу 
вітчизняних товарів; 3) оптовому товарообороті економічних регіонів 
країни; 4) кількості та обсязі діяльності оптових підприємств. Провідне 
місце в товарній структурі оптового товарообороту продовжують займати 
непродовольчі товари – 83,8 %, натомість, частка продажу споживчих 
товарів цієї групи, що вироблені на території України, знизилася з 55,3 % у 
2012 році до 38,3 % – у 2016 (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 

України за 2012-2016 роки 
(розраховано автором за [37; 182; 183; 184; 185; 186]) 

Показники Роки 
2012 2013 20149 20158 20168 

Оптовий товарооборот, 
млн грн 

у тому числі: 
1093290,8 1074753,2 987957,0 1244221,0 1555965,7 

продовольчі товари 215169,0 199674,1 194669,3 224268,9 252771,0 
непродовольчі товари 878121,8 875079,1 793287,7 1019952,1 1303194,7 
Частка в оптовому 
товарообороті, % 

у тому числі: 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

продовольчі товари 19,7 18,6 19,7 18,0 16,2 
непродовольчі товари 80,3 81,4 80,3 82,0 83,8 
Частка продажу товарів, 
що вироблені на території 
України, % 

у тому числі: 
58,9 54,3 48,5 46,9 44,5 

продовольчі товари 73,7 71,7 71,4 75,2 76,4 
непродовольчі товари 55,3 50,3 42,9 40,7 38,3 

                                                             
9 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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В структурі оптового товарообороту за видами реалізованих товарів 

відбувається стійка зміна у вигляді поступового зменшення частки 

продовольчих товарів (від 19,7 % у 2012 до 16,2 % у 2016 році) і відповідне 

збільшення ролі непродовольчих товарів. Поступово оптові підприємства 

покращують співпрацю з іноземними контрагентами, про що свідчить 

зменшення до 44,5 % продажу товарів у 2016 році (в порівнянні з 2012 

роком, де показник складав 58,9 %), що вироблені на території України. 

Виявлені тенденції здійснюють вплив на формування цінової 

політики на оптових торговельних підприємствах. Як свідчать результати 

експертного опитування, 75 % підприємств оптової торгівлі обирають 

рівень цін – ринковий, 17 % – нижче ринкового та 8 % – вище ринкового. 

Отже, більшість оптових підприємств формують конкурентну політику за 

рахунок застосування цінових методів. Проте, як свідчать результати 

анкетування, це не завжди забезпечує очікуваний ефект у вигляді 

збільшення середнього розміру оптової покупки. Так, середній розмір 

оптової покупки до 50,0 тис. грн є характерним для 30 % оптових 

покупців, до 100,0 тис. грн – для 46 % покупців, до 150,0 тис. грн – для  

13 % покупців та понад 150,0 тис. грн – тільки для 8 % покупців. 

Деформована структура оптового товарообороту зумовлена впливом 

сукупності чинників, серед яких: 1) виконання окремих функцій, 

притаманних підприємствам оптової торгівлі, безпосередньо виробничими 

підприємствами та суб’єктами бізнесу роздрібної торгівлі; 2) різке 

скорочення складських площ оптових і торговельно-закупівельних баз;  

3) скорочення кількості торговельних підприємств; 4) зменшення обсягів 

діяльності та чисельності працюючих із одночасним збільшенням кількості 

мікропідприємств; 5) зменшення кількості оптових підприємств державної 

форми власності. За оцінками експертів, їх частка у загальній структурі 

підприємств оптової торгівлі становить 2 %. Подрібненість і недотримання 

спеціалізації оптових підприємств, нерівномірність їх територіального 

розміщення, низький рівень забезпеченості складськими площами не 
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дозволяють виконувати більшість комерційних та логістичних функцій. За 

даними експертного опитування, понад 52 % підприємств орендує 

складські приміщення. 

Реалії сьогодення свідчать, що вітчизняні оптові торговельні 

підприємства не володіють у достатній кількості сучасно обладнаними 

складами з інноваційною технологією складської обробки та зберігання 

споживчих товарів. 

Для забезпечення своєї діяльності 1938 оптових підприємств або  

5,6 % від їхньої загальної кількості утримують 5 млн м2 власної складської 

площі, 71 % якої припадало на закриті склади [37]. Налічується 714 

складів-холодильників місткістю 51,1 тис. т, із яких 35,2 % призначається 

для глибокої заморозки. Ємності для рідини забезпечують одночасне 

зберігання 12 млн м3, ємність сховищ для сипучих товарів становить 

1,8 млн м3. Проте, як свідчать результати анкетного опитування, 

потужність складського господарства не відповідає потребам оптової 

торгівлі. Стосовно розміру складської площі, то розподіл відповідей 

респондентів наступний: до 500 м2 складської площі мають 16 % оптових 

підприємств, до 1000 м2 – 18 % підприємств, до 1500 м2 – 10 % 

підприємств, до 3000 м2 – 8 % підприємств, до 4000 м2 – 13 % підприємств, 

до 5000 м2 – 19 % підприємств, до 10000 м2  – 10 % підприємств, понад 

10000 м2 – 4 % підприємств. 

Раціонально організований складський комплекс, який володіє 

сучасними технологіями, дозволяє вирішувати багато проблем, пов’язаних 

із товарообігом, дозволяє оптимізувати витрати логістичної системи щодо 

зберігання та переміщування товарів. У той же час, крім функцій 

зберігання, склад виконує також функцію сервісного обслуговування 

оптових покупців, а саме: 1) формування товарного асортименту;  

2) наближення товарних запасів до місць споживання; 3) комплектування 

змішаних вантажних відправок тощо. 
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Проведене анкетування експертів свідчить, що внаслідок 

недостатнього технічного оснащення частка ручної праці в складських 

операціях оптових підприємств досягає 78 %, тоді як автоматизованими 

системами управління обладнано не більше 12 % великих оптових 

підприємств. Реалії сьогодення свідчать, що на рівні сучасних 

інноваційних технологій оптова торгівля оснащена лише на 8 %. 

Протягом останніх п’яти років прискореними темпами 

продовжується процес реорганізації інфраструктури споживчого ринку 

України, який найбільш яскраво проявляється у заміні спеціалізованих 

оптових підприємств посередниками. Внаслідок цього вони перепродують 

товари іншим оптовим посередникам, що призводить до збільшення 

ланковості товароруху та, відповідно, й витрат обігу. Протягом 2015-2016 

років ланковість перепродажу товарів характеризується постійним 

показником 2,2, проте, слід відзначити, що він є досить високим. Стосовно 

товарних груп та окремих товарів даний показник досягає 2,3 (табл. 2.6). 

 
Таблиця 2.6 

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 
та посередницьких структур за 2015-2016 роки  

(розраховано автором за [185; 186]) 
(тис. грн) 

 
 
 

Показники 

Роки 
2015 2016 

Оптовий товарооборот Ланко-
вість 
пере-

продажу 
усього 
товару 

Оптовий товарооборот Ланко-
вість 
пере-

прода-
жу 

усього 
товару 

 
 

усього 

з нього 
продано 
іншим 

підприємст-
вам оптової 

торгівлі 

 
 

усього 

з нього 
продано 
іншим 

підприємст-
вам оптової 

торгівлі 
Продовольчі 
товари 

 
224268876,7 

 
120759688,0 

 
2,2 

 
252771060,0 

 
139545179,0 

 
2,2 

Непродоволь-
чі товари 

 
1019951872,4 

 
579455136,2 

 
2,3 

 
1303194684,2 

 
730824413,4 

 
2,3 

Продовольчі і 
непродоволь-
чі товари – 
всього 

 
 

1244220749,1 

 
 

700214824,2 

 
 

2,3 

 
 

1555965744,2 

 
 

870369592,4 

 
 

2,3 
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Вищезазначене призводить до значного зниження рівня розвитку 

логістичної діяльності на оптовому підприємстві. Це твердження 

підкріплено даними експертного опитування, відповідно до яких низький 

рівень закупівельної логістики спостерігається в 15 % оптових 

підприємств, логістики розподілу – у 38 % підприємств, транспортної 

логістики – у 46 % підприємств (зокрема, у 4 % підприємств даний вид 

логістики є відсутнім), логістики складування – у 18 % підприємств (у 8 % 

підприємств даний вид логістики є відсутнім), логістики запасів – 50 % 

підприємств (у 6 % підприємств даний вид логістики є відсутнім), 

фінансової логістики – 44 % підприємств (у 10 % підприємств даний вид 

логістики є відсутнім), інформаційно-сервісної логістики – 40 % оптових 

підприємств. 

Аналіз статистичних показників розвитку оптової торгівлі України 
дозволив констатувати малоефективну роль більшості оптових 
підприємств в економічних показниках галузі. Фінансовий результат 
діяльності підприємств групи G (код за КВЕД-2010) є від’ємною 
величиною протягом 2013-2016 років (табл. 2.7). 

 
Таблиця 2.7 

Чистий прибуток (збиток) торговельних підприємств10 України 
за 2012-2016 роки (розраховано автором за [165]) 

(млн грн) 
Роки Фінансовий 

результат 
(сальдо) 

Підприємства, які одержали 
прибуток 

Підприємства, які одержали 
збиток 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат 

2012 210,6 64,0 35498,4 36,0 35287,8 
2013 –13248,5 65,9 29721,2 34,1 42969,7 
2014 –133219,4 65,6 27825,7 34,4 161045,1 
2015 –88161,0 75,7 48155,0 24,3 136316,0 
2016 –4841,8 75,4 62762,9 24,6 67604,7 

                                                             
10 Включено підприємства, що надають послуги з ремонту автотранспортних засобів і 
мотоциклів. 
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Слід відзначити, що спостерігається тенденція до покращення 

фінансового стану підприємств оптової торгівлі. Так, сальдо у 2016 році 

становило 4841,8 млн грн порівняно з 13248,5 млн грн у 2013 році. Разом із 

тим, 24,6 % підприємств, які аналізувалися, проводили свою діяльність у 

2016 році збитково. Протягом періоду дослідження значно скоротилася 

кількість торговельних підприємств, які завершили свою діяльність 

збитково (на 11,4 %). 

Одним із пріоритетних факторів, який здійснює вплив на 

прибутковість діяльності оптових торговельних підприємств, є рівень 

витрат. За даними експертного опитування, розподіл рівня загальних 

витрат наступний: до 10 % до оптового товарообороту є характерним для 

8 % підприємств, до 20 % – для 37 % підприємств, до 30 % – для 32 % 

підприємств та понад 30 % – для 23 % підприємств. Це вплинуло на 

рентабельність операційної діяльності торговельних підприємств, яка у 

2016 році досягла 15,8 %. Слід відзначити: для торговельної галузі це 

досить високий показник, враховуючи, що протягом 2014-2015 років 

діяльність була нерентабельною (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 
Рентабельність операційної діяльності торговельних 

підприємств11 України за 2012-2016 роки  
(розраховано автором за [165]) 

(млн грн) 
Роки Результат від 

операційної діяльності 
Витрати операційної 

діяльності 
Рівень рентабельності 

(збитковості), % 
2012 30074,0 246734,9 12,2 
2013 23398,3 230372,1 10,2 
2014 –51466,2 400772,3 –12,8 
2015 –4264,9 472629,5 –0,9 
2016 59328,0 376671,0 15,8 

 

                                                             
11 Включено підприємства, що надають послуги із ремонту автотранспортних засобів і 
мотоциклів. 
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Вважаємо, що існуюче об’єднання статистичної інформації 

результатів фінансово-господарської діяльності у групу G “Оптова та 

роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів” є 

недоречним, адже призводить до виявлених хибних тенденцій розвитку 

торговельних підприємств. 

Важливим статистичним показником є обсяг товарних запасів. На 

підприємствах оптової торгівлі України вони становлять близько 5 % від 

оптового товарообороту. Так, станом на 01.01.2017 р. товарні запаси 

підприємств оптової торгівлі складали 203,1 млрд грн порівняно з 

156,6 млрд грн на відповідну дату попереднього року. Товарні запаси у 

розрахунку на одне підприємство порівняно з попереднім роком 

збільшились і становили 5,9 млн грн порівняно з 4,3 млн грн. Цей показник 

був найвищим на підприємствах оптової торгівлі м. Києва (11,6 млн грн), 

Київської (9,6 млн грн), Миколаївської (9 млн грн), Івано-Франківської (5,4 

млн грн), Тернопільської (4,8 млн грн), Дніпропетровської (4,8 млн грн) та 

Одеської (4,3 млн грн) областей. Слід відзначити, що у структурі товарних 

запасів частка непродовольчих товарів становила 83,8 % (рис. 2.3). 

Для виконання функції основного регулятора ринку оптовій торгівлі 

необхідний високий рівень консалтингового та маркетингового 

забезпечення процесів закупівлі та розподілу товарів. Це, на наш погляд, 

досягається на основі комп’ютеризації торговельно-технологічних 

процесів у оптовій ланці та запровадженням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Зауважимо, що розвиток бізнес-потенціалу оптового торговельного 

підприємства за умови реалізації реінжинірингу ґрунтується на аналізі 

бізнес-потенціалу, ресурсів та індикаторів управління розвитку бізнес-

потенціалу, що дасть можливість визначити певний вид реінжинірингу при 

наявному поточному стані його діяльності. 
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Рис. 2.3. Динаміка товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі 

України12 (побудовано автором за [182; 183; 184; 185; 186]) 

 

Бізнес-система функціонує в умовах невизначеності, що мають 

опосередкований вплив на комерційну, організаційно-управлінську та 

логістичну діяльність оптових торговельних підприємств. Дослідження 

впливу зовнішніх факторів на бізнес-процеси дає змогу виявити вузькі 

місця та стійкість бізнес-системи до впливу факторів цього середовища, 

що виступають передумовою проведення реінжинірингу. Переважна 

більшість бізнес-процесів, що відбуваються на оптовому торговельному 

підприємстві, є взаємопов’язаними, тому при оцінюванні впливу зовнішніх 

факторів доцільно враховувати спочатку їх вплив на бізнес-процеси, а 

потім вже вплив на діяльність оптового підприємства [30, с. 143]: 

 БПФFР зсвф , ,                                                  (2.1) 

де Рвф − результат впливу факторів зовнішнього середовища; Фзс − фактори 

зовнішнього середовища; БП − бізнес-процеси оптового торговельного 

підприємства (внутрішнє середовище). 
                                                             
12 Дані наведено станом на 01 січня поточного року. 
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Для зручності оцінки впливу факторів на бізнес-процеси їх було 

згруповано у такі групи: соціальні, економічні, технологічні, галузеві та 

ресурсні (табл. Н.1 Додатку Н). Соціально-економічна активність та 

купівельна спроможність населення впливають на якісне та кількісне 

кадрове забезпечення оптового торговельного підприємства, на виконання 

торговельно-технологічних, управлінських, комерційних, логістичних та 

інших функцій. Стратегічне планування, закупівельно-збутова діяльність 

та управління фінансами та доцільність проведення реінжинірингу бізнес-

процесів передбачає оцінювання безпосереднього впливу факторів 

економічної групи, таких як: інвестиційна активність, девальвація 

національної валюти, кон’юнктурні коливання на ринках, товарно-грошові 

відносини. Технологічні фактори здійснюють вплив на розвиток 

інноваційної діяльності оптового торговельного підприємства, 

модернізацію та оновлення основних засобів, автоматизацію виконання 

торговельно-технологічних операцій, тощо. У свою чергу, організаційні 

фактори здійснюють пріоритетний вплив на БПОТП та товарне 

забезпечення. Сертифікацію та стандартизацію відносимо до групи 

управлінських факторів. Показником вищезазначеного фактора було 

обрано кількість діючих міжнародних сертифікатів у сфері оптової торгівлі. 

Фактори зовнішнього середовища, формуючись на основі 
глобальних тенденцій розвитку сфери товарного обігу, здійснюють вплив 
на фінансово-економічний стан бізнес-системи оптової торгівлі, що, у 
свою чергу, відображається на активізації бізнес-процесів окремого 
оптового підприємства. Проведений факторний аналіз дав змогу виявити 
ступінь впливу вищеописаних факторів на стан БПОТП (рис. 2.4). 

Для визначення результативності впливу факторних показників 
зовнішнього середовища на БПОТП проведено факторний кореляційно-
регресійний аналіз з метою встановлення їх функціональних залежностей 
та визначення величини впливу факторних показників на результат, яким 
виступає чистий прибуток оптових торговельних підприємств. У даному 
аналізі за методичну основу використовуємо праці [15; 30; 42; 74; 68]. 
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Рис. 2.4. Узагальнена структурно-логічна схема впливу факторів зовнішнього середовища  

на бізнес-процеси (авторська розробка) 
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Обрано наступні показники вищезазначених факторів: купівельна 

спроможність населення ( 1х ), соціально-економічна активність населення 

( 2х ), інвестиційна активність ( 3х ), девальвація національної валюти ( 4х ), 

кон’юнктурні коливання на ринках ( 5х ), товарно-грошові відносини ( 6х ), 

розвиток інноваційної діяльності ( 7х ), модернізація та автоматизація 

технологічних процесів ( 8х ), обсяг оптового продажу ( 9х ), ланковість 

перепродажу товарів ( 10х ), забезпеченість товарними ресурсами ( 11х ), 

кількість діючих сертифікатів системи управління в сфері оптової торгівлі 

( 12х ). Результуючим показником обрано чистий прибуток підприємств 

оптової торгівлі. Для оцінки ступеня впливу факторів на результативну 

ознаку проведено розрахунок парних коефіцієнтів кореляції зазначених 

вище факторів результуючого показника за допомогою прикладної 

програми Microsoft Excel (табл. 2.9). 

За результатами обчислень значний зв’язок встановлено з 

показниками: соціально-економічна активність населення ( 2х ), інвестиційна 

активність ( 3х ), девальвація національної валюти ( 4х ), кон’юнктурні 

коливання на ринках ( 5х ), товарно-грошові відносини ( 6х ), модернізація та 

автоматизація технологічних процесів ( 8х ), обсяг оптового продажу ( 9х ), 

кількість діючих сертифікатів системи управління в сфері оптової торгівлі 

( 12х ). 

Залишаємо один із найбільш вагомих факторів: кон’юнктурні 

коливання на ринках ( 5х ). Фактори, кореляція яких є сильною та помірною, 

виключаємо з подальшого дослідження. Стосовно факторів, кореляція яких 

має незначний вплив, продовжуємо здійснювати кореляційно-регресійний 

аналіз (табл. 2.10). 

На основі даних оцінюються коефіцієнти рівняння множинної 

регресії з чинниками зовнішнього середовища (предикторами), де 

встановлено вплив на результуючу ознаку, в нашому випадку – на чистий 

прибуток (Y) оптових торговельних підприємств. 
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Таблиця 2.9 

Кореляційна залежність факторів із результуючим показником оптових торговельних підприємств 

(розраховано автором) 

 Y 1х  2х  3х  4х  5х  6х  7х  8х  9х  10х  11х  12х  
Y 1,00 - - - - - - - - - - - - 

1х  0,71 1,00 - - - - - - - - - - - 
2х  0,54 0,61 1,00 - - - - - - - - - - 
3х  -0,69 -0,70 0,82 1,00 - - - - - - - - - 
4х  0,62 0,73 0,63 -0,85 1,00 - - - - - - - - 
5х  0,79 0,88 0,68 -0,89 0,73 1,00 - - - - - - - 
6х  0,42 0,47 0,91 0,34 0,33 0,42 1,00 - - - - - - 
7х  0,12 -0,04 0,01 0,11 -0,09 -0,06 -0,68 1,00 - - - - - 
8х  0,76 0,63 0,50 0,61 0,44 0,83 0,27 0,32 1,00 - - - - 
9х  0,44 0,58 0,61 -0,47 0,89 0,52 0,33 -0,57 -0,09 1,00 - - - 

10х  -0,07 0,47 0,49 -0,16 0,23 0,37 -0,15 -0,31 0,56 0,34 1,00 - - 
11х  0,71 0,76 0,73 -0,67 0,80 0,74 0,57 -0,59 -0,27 0,51 0,17 1,00 - 
12х  -0,73 -0,91 -0,83 0,70 -0,71 -0,94 -0,22 0,78 -0,30 -0,53 -0,50 -0,69 1,00 
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Таблиця 2.10 

Кореляційно-регресійний аналіз факторів впливу зовнішнього 

середовища на чистий прибуток оптових торговельних підприємств 

(розраховано автором) 
Регресійний аналіз 

Множинний R 0,7291 
R-квадрат 0,8305 
Нормований R-квадрат 0,3764 
Стандартна похибка 0,0126 
Спостереження 36 

Дисперсійний аналіз 
 df SS MS F Значимість F 

Регресія 4 272394312,7 61351931,2 37,9 0,04 
Залишок 14 261798450,2 18329019,7 - - 
Всього 18 534192762,9 - - - 

 

Серед 12 проаналізованих показників, враховуючи мульти-

колінеарність предикторів, було виключено з аналізу показники з високою 

взаємною колінеарністю. Для цього виокремлено групи показників 

( 951 ;; ххх ), ( 1283 ;; ххх ), ( 1072 ;; ххх ), ( 1164 ;; ххх ). З кожної групи обираємо один 

показник, а саме: 111085 ;;; хххх . Отже, враховуючи показники з слабкою 

кореляцією, маємо наступне рівняння моделі: 

0302,10609,00821,00217,03085,0 111085  ххххY ,                (2.2) 

де 5х  – сальдо оборотних активів підприємств групи G, млн грн; 8х  – 

витрати на виконання науково-технічних розробок та впровадження нових 

торгово-технологічних процесів, млн грн; 10х  – продаж товарів іншим 

підприємствам оптової торгівлі, грн; ( 11х ) – вартість товарних запасів у 

підприємствах оптової торгівлі, млн грн. 

 
Коефіцієнт детермінації ( 2R ) дорівнює 0,8305, коефіцієнт Фішера (F) 

дорівнює 37,9, стандартна похибка - 0,0126, що свідчить про адекватність 

побудованої моделі. Отримана регресійна модель дозволяє оцінити 

стійкість бізнес-системи оптового підприємства до групи зовнішніх 

факторів (соціальних, економічних, технологічних, організаційних, 
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управлінських) і своєчасно виявити неефективні бізнес-процеси, що 

виступає передумовою для запровадження реінжинірингу. 

Таким чином, отримані розрахунки дали змогу виявити, що 

основними зовнішніми факторами впливу на прибуток оптових 

торговельних підприємств є: 1) кон’юнктурні коливання на ринках ( 5х );  

2) модернізація та автоматизація технологічних процесів ( 8х );  

3) ланковість перепродажу товарів ( 10х ); 4) забезпеченість товарними 

ресурсами ( 11х ). Згідно з розрахунками за багатофакторним рівнянням, при 

зменшенні сальдо оборотних активів на 1 млн грн прибуток оптових 

торговельних підприємств зменшиться на 0,3085 млн грн. Відповідно до 

рівняння (2.2), при зменшенні обсягу коштів на виконання науково-

технічних розробок та впровадження нових торговельно-технологічних 

процесів на 1 млн грн обсяг прибутку зменшиться на 0,0217 млн грн. При 

збільшенні обсягу товарів, проданих іншим підприємствам оптової 

торгівлі на 1 млн грн, прибуток оптових торговельних підприємств 

зменшиться на 0,0821 млн грн та при збільшенні вартості товарних запасів 

на підприємствах оптової торгівлі на 1 млн грн, прибуток зменшиться на 

0,0609 млн грн. 

Отже, загальний стан середовища розвитку бізнес-процесів свідчить 

про необхідність їх вдосконалення на основі реінжинірингу розвитку. Його 

слід застосовувати за умови, що ситуація в оптовій торгівлі у цілому 

позитивна, однак, спостерігається погіршення динаміки розвитку. Це 

стосується також оптових торговельних підприємств, які працюють 

ефективно, але планують реструктуризацію діяльності, обумовлену зміною 

власника, номенклатури товарів, переорієнтацією на інноваційні 

технології, тобто їхня стратегічна мета – прискорене нарощування відриву 

від конкурентів, тощо. 
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2.2. Стан, тенденції та основні засади реінжинірингу комерційної, 

організаційно-управлінської та логістичної діяльності підприємств 

оптової торгівлі 

 

Здійснити трансформації в бізнес-процесах оптового торговельного 

підприємства дозволяє інструментарій реінжинірингу, котрий передбачає: 

визнання неефективними існуючих організаційно-управлінських структур, 

логістичних систем та торговельно-технологічних процесів оптового 

торговельного підприємства; радикальну зміну форм та методів оптового 

продажу; кардинальну зміну напряму закупівельної та збутової діяльності, 

коли неможливо змінити існуюче конкурентне середовище. 

Окреслена комплексна процедура передбачає розробку інноваційних 

торговельно-технологічних процесів засобами детального перепроек-

тування існуючих на основі інтенсивного використання електронних 

систем та інноваційного програмного забезпечення, зміни умов ведення 

комерційної діяльності, застосування логістичної концепції, що, у свою 

чергу, надасть можливість отримати додаткові конкурентні переваги. 

Розглядаючи реінжиніринг як механізм перепроектування БПОТП, 

вважаємо за необхідність першочергово визначити доцільність його 

запровадження на підставі попередньої оцінки економічної ефективності 

комерційної діяльності підприємства. Таким чином, здійснення 

оцінювання комерційної діяльності виступає підґрунтям до реалізації 

реінжинірингу.  

З метою дослідження рівня результативності комерційної діяльності 

нами було обрано окремі оптові підприємства Західного регіону України, а 

саме: ТОВ “Гермес”, ТОВ “Дах-Логістик”, ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО 

Холдинг”, ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Теко-Трейд”, ПП 

“Торгово-промислова компанія Арсен”, ТОВ “Буковинські будівельні 

матеріали”. 
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Проведений аналіз таких результативних показників, як 

рентабельність активів, темпи зростання оптового товарообороту (табл. 

П.1 Додатку П) та валового прибутку, свідчить про необхідність 

проведення реінжинірингу (рис. 2.5). 

Зокрема, комерційна діяльність ТОВ “Прикарпатський торговий 

дім”, ТОВ “Ларус” та ТОВ “Дах-Логістик” є прибутковою, проте, 

результативні показники протягом 2013-2017 рр. характеризуються 

нестабільністю, що зумовлює доцільність впровадження ділового 

реінжинірингу (табл. П.2 Додатку П). 

Стосовно комерційної діяльності ТОВ “ПАККО Холдинг” 

спостерігаємо зниження темпів зростання економічних показників 

комерційної діяльності, що передбачає, на наш погляд, застосовування 

реінжинірингу розвитку. 

Суттєве зниження результативних показників є характерним для 

ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські будівельні матеріали”. Стан 

комерційної діяльності даних оптових підприємств доцільно трактувати як 

нестабільний, що дозволяє стверджувати про необхідність запровадження 

природного реінжинірингу. 

Стосовно комерційної діяльності ПП “Торгово-промислова компанія 

Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд”, то вона характеризується від’ємними 

показниками, тому стан необхідно розглядати як регресивний, що 

передбачає запровадження відповідно кризового та/або антикризового 

реінжинірингу. 

Наступним кроком слід розрахувати показник прибутковості та 

оборотності капіталу обраних для дослідження оптових підприємств (табл. 

2.11). 

Як показують результати аналізу, прибутковість власного та 

оборотного капіталу, а також його оборотність є змінними величинами 

протягом 2014-2017 рр. 
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Рентабельність активів 3,38 3,61 2,09 4,37 1,76 1,18 -4,92 -2,83

Темпи зростання оптового товарообороту 11,95 9,78 0,52 22,35 1,26 0,92 0,52 0,32

Темпи зростання валового прибутку / збитку 11,9 9,8 0,5 22,3 1,3 0,9 -2,9 -3,1

ТОВ 
"Прикарпатський 

торговий дім"
ТОВ "Ларус" ТОВ "ПАККО 

Холдинг"
ТОВ "Дах-
Логістик" ТОВ "Гермес"

ТОВ "Буковинські 
будівельні 
матеріали"

ПП "ТПК Арсен" ТОВ "Теко-Трейд"

Рис. 2.5. Результативні показники фінансово-господарської діяльності вибіркової сукупності підприємств 
оптової торгівлі за 2017 рік (у відсотках до попереднього року) 



122 

Таблиця 2.11 
Динаміка показників прибутковості капіталу вибіркової сукупності оптових торговельних 

підприємств за 2013-2017 рр. 
 

Фінансові показники 
діяльності 

 
Роки 

ТОВ  
“Прикарпатсь-

кий  
торговий дім” 

ТОВ 
“Ларус” 

ТОВ 
“ПАККО 
Холдинг” 

ТОВ 
“Дах-

Логістик 

ТОВ 
“Гермес” 

ТОВ 
“Буковинські 

будівельні 
матеріали” 

ПП 
“Торгово-

промислова 
компанія 
Арсен” 

ТОВ  
“Теко-
Трейд” 

Прибутковість 
оборотного капіталу 
(чистий прибуток / 
середньорічна вартість 
оборотного капіталу) 

2013 0,11 0,16 0,12 0,23 0,09 0,11 0,08 0,07 
2014 0,14 0,19 0,11 0,19 0,08 0,09 0,07 0,05 
2015 0,15 0,12 0,10 0,17 0,08 0,08 0,06 0,04 
2016 0,16 0,15 0,09 0,14 0,06 0,08 0,05 0,03 
2017 0,16 0,17 0,08 0,13 0,04 0,06 0,03 0,02 

Прибутковість власного 
капіталу (чистий 
прибуток / 
середньорічна вартість 
власного капіталу) 

2013 0,18 0,33 0,41 0,48 0,18 0,19 0,12 0,11 
2014 0,17 0,34 0,47 0,47 0,16 0,17 0,09 0,07 
2015 0,23 0,17 0,42 0,41 0,14 0,16 0,08 0,07 
2016 0,24 0,18 0,36 0,30 0,11 0,15 0,06 0,05 
2017 0,27 0,25 0,38 0,39 0,10 0,14 0,05 0,04 

Прибутковість оптового 
товарообороту (чистий 
прибуток / оптовий 
товарооборот) 

2013 0,01 0,04 0,03 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 
2014 0,02 0,05 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 
2015 0,04 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 
2016 0,05 0,03 0,03 0,05 0,01 0,01  0,01 0,01 
2017 0,04 0,03 0,04 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 

Оборотність капіталу 
(оптовий товарооборот / 
середньорічна вартість 
загального капіталу) 

2013 0,37 0,73 0,29 0,33 0,22 0,25 0,15 0,14 
2014 0,39 0,65 0,27 0,68 0,17 0,24 0,14 0,12 
2015 0,41 0,61 0,23 0,65 0,16 0,24 0,14 0,10 
2016 0,42 0,37 0,12 0,57 0,19 0,23 0,12 0,09 
2017 0,44 0,42 0,11 0,52 0,20 0,22 0,11 0,07 

Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності оптових торговельних підприємств 
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Зокрема, комерційна діяльність ТОВ “Прикарпатський торговий 

дім”, ТОВ “Ларус” характеризується стабільними показниками (зростання) 

прибутковості як власного, так і позичкового капіталу та його оборотності. 

Стосовно динаміки змін прибутковості капіталу ТОВ “ПАККО Холдинг”, 

ТОВ “Дах-Логістик” та ТОВ “Буковинські будівельні матеріали”, то 

намічається тенденція до зменшення даного показника, а також 

оборотності капіталу. Для оптових підприємств ТОВ “Гермес”,  

ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” обрані 

показники характеризуються різким зниженням, що свідчить про 

необхідність удосконалення комерційної діяльності. 

Незначна відмінність спостерігається у динаміці прибутковості 

реалізації товарів протягом 2014-2017 рр. На підставі аналізу даного 

показника можна стверджувати, що комерційна діяльність ТОВ 

“Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “ПАККО Холдинг” та ТОВ “Дах-

Логістик” є нестабільною, проте, в цілому прибутковою. Стосовно 

прибутковості реалізації товарів у ТОВ “Ларус”, ТОВ “Гермес” та ТОВ 

“Буковинські будівельні матеріали”, то даний показник є нестабільним та 

незначним (від 0,03 до 0,01), крім того, має тенденцію до зниження. 

Показник прибутковості товарообороту у ПП “Торгово-промислова 

компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” має чітку тенденцію до спаду та 

свідчить про збитковість комерційної діяльності. 

Протягом періоду дослідження спостерігаємо тенденцію 

нестабільності та зниження показників фінансової стійкості досліджуваних 

оптових торговельних підприємств, тобто підвищення показників їх 

фінансової залежності (табл. 2.12). 

Так, комерційна діяльність ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, 

ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг” та ТОВ “Дах-Логістик” 

характеризується досить високим та відносно стабільним показником 

фінансової незалежності (автономії): відповідний коефіцієнт варіює в 

межах від 0,50 до 0,75. Це свідчить про низький ризик банкрутства. 
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Таблиця 2.12 

Коефіцієнти фінансової стійкості досліджуваних оптових торговельних підприємств за 2013-2017 рр. 

(розраховано автором) 

Фінансові 
показники 
діяльності 

Формула для розрахунку 

Н
ор

ма
ти

вн
е 

зн
ач

ен
ня

 

Роки 

ТО
В

 
“П

ри
ка
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ат

сь
ки

й 
то
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ов
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 д

ім
” 

ТО
В

 “
Л

ар
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 “
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О

 
Х
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нг
” 

ТО
В

 “
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-Л
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ТО
В

 “
Ге
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ес

” 

ТО
В

 “
Бу

ко
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нс
ьк

і 
бу

ді
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ні

 
ма

те
рі
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и”

 

П
П

 “
ТП

К
 А

рс
ен

” 

ТО
В

 “
Те

ко
-Т

ре
йд

” 

Коефіцієнт 
фінансової 
незалежності 
(автономії) 

Власний капітал / загальна вартість 
ресурсів підприємства 

0,5-0,8 2013 0,47 0,52 0,57 0,64 0,27 0,10 0,06 0,05 
2014 0,51 0,55 0,63 0,65 0,39 0,19 0,09 0,07 
2015 0,52 0,58 0,69 0,75 0,43 0,16 0,08 0,09 
2016 0,60 0,62 0,73 0,71 0,12 0,17 0,01 0,01 
2017 0,59 0,69 0,56 0,72 0,27 0,18 0,03 0,02 

Коефіцієнт 
покриття запасів і 
затрат власними 
оборотними 
активами 

(власний капітал – необоротні 
активи) / загальна сума запасів і 
затрат 

0,6-0,8 2013 0,81 0,69 0,85 0,82 0,34 0,17 0,02 0,01 
2014 0,86 0,75 0,87 0,84 0,39 0,20 0,08 0,05 
2015 0,90 0,83 0,88 0,87 0,45 0,28 0,11 0,07 
2016 0,93 0,84 0,95 0,87 0,49 0,36 0,18 0,15 
2017 0,96 0,89 0,96 0,91 0,55 0,49 0,22 0,19 

Коефіцієнт 
фінансової 
стійкості 

Власний капітал / (поточні 
зобов’язання + доходи майбутніх 
періодів) 

0,7-0,9 2013 0,67 0,82 0,76 0,89 0,35 0,29 0,14 0,09 
2014 0,65 0,81 0,74 0,88 0,33 0,22 0,11 0,08 
2015 0,61 0,78 0,71 0,83 0,31 0,19 0,07 0,06 
2016 0,60 0,76 0,69 0,75 0,30 0,17 0,04 0,03 
2017 0,59 0,72 0,66 0,73 0,29 0,15 0,02 0,01 

Коефіцієнт 
прогнозу 
банкрутства 

(оборотні активи + витрати 
майбутніх періодів – поточні 
зобов’язання – доходи майбутніх 
періодів) / загальна вартість ресурсів 
підприємства 

у дина-
міці, 
< 0 

2013 0,46 0,48 0,43 0,49 0,29 0,23 0,15 0,11 
2014 0,41 0,44 0,39 0,42 0,28 0,23 0,12 0,10 
2015 0,38 0,42 0,37 0,40 0,25 0,21 0,10 0,08 
2016 0,35 0,36 0,36 0,37 0,22 0,20 0,09 0,08 
2017 0,33 0,32 0,34 0,35 0,20 0,19 0,08 0,07 
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Стосовно ТОВ “Гермес”, ТОВ “Буковинські будівельні матеріали”, 

ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд”, то даний 

показник знаходиться у межах від 0,01 до 0,43. Це свідчить про існування 

високого ступеня ризику втрати платоспроможності (за умови, що доступ 

до короткострокових зобов’язань буде обмеженим). 

У ході проведеного дослідження проаналізовано показник покриття 

запасів і затрат власними оборотними активами в оптових торговельних 

підприємствах за 2014-2017 рр. Отримані результати дозволили 

констатувати, що для ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус”, 

ТОВ “ПАККО Холдинг” та ТОВ “Дах-Логістик” частка власних оборотних 

активів у загальній сумі запасів є відносно стабільною та досить високою, 

тобто коефіцієнт варіює від 0,69 до 0,96. Це свідчить про задовільний 

рівень комерційної та логістичної діяльності щодо формування 

асортиментної політики та управління товарними запасами. Цей же 

показник для ТОВ “Гермес”, ТОВ “Буковинські будівельні матеріали”, ПП 

“Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” знаходиться 

у межах від 0,01 до 0,55, тобто протягом окремих років є значно нижче 

нормативного значення, тому вказує на значні недоліки в здійсненні 

комерційної діяльності. 

У процесі аналізу коефіцієнта прогнозу банкрутства досліджуваних 

підприємств оптової торгівлі протягом 2014-2017 рр. спостерігаємо чітко 

сформовану негативну тенденцію його зниження. Цей факт підтверджує 

вищеперелічені висновки щодо стану комерційної діяльності та дозволяє 

згрупувати оптові підприємства залежно від ступеня ризику до 

банкрутства. Отже, стан комерційної діяльності підприємств, що 

досліджувалися, характеризується наступним чином: 

– стабільний для ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ 

“Ларус”, ТОВ “Дах-Логістик” та ТОВ “ПАККО Холдинг” – ступінь ризику 

банкрутства середній; 

– нестабільний для ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські  
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будівельні матеріали” – ступінь ризику банкрутства високий; 

– регресивний для ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” та 

ТОВ “Теко-Трейд” – знаходяться на стадії банкрутства. 

На наш погляд, отриманий розподіл підприємств оптової торгівлі 

залежно від стану комерційної діяльності потребує застосування трьох 

принципово різних сценаріїв впровадження реінжинірингу бізнес-процесів. 

Це підтверджує проведений моніторинг досвіду застосування 

інструментарію реінжинірингу в практиці українських підприємств за 

трьома рівнями впровадження. 

Так, за оцінками експертів, 67 % оптових торговельних підприємств 

здійснюють впровадження реінжинірингу бізнес-процесів за першим 

сценарієм. Більшість оптових підприємств, які запроваджували 

реінжиніринг за першим сценарієм (тобто лише провели діагностику та 

оптимізацію бізнес-процесів), належать до середнього та великого бізнесу, 

з них: 35 % – торговельно-виробничі підприємства, 25 % – оптові 

підприємства, 30 % – оптово-роздрібні підприємства та гуртівні, 10 % – 

інші суб’єкти оптового ринку. 

За другим сценарієм (оптимізація бізнес-процесів із впровадженням 

інформаційних технологій) проводили реінжинірингові перетворення 33 % 

малих та мікропідприємств оптової торгівлі. 

Третій сценарій (кардинальне перепроектування бізнес-процесів із 

впровадженням інформаційних технологій та створенням інтернет-бізнес-

простору) поки оптовими підприємствами практично не застосовується. 

Отже, оцінка комерційної діяльності виступає підґрунтям до 

визначення доцільності запровадження реінжинірингу, тому прийняття 

рішень про перепроектування функцій та окремих операцій у процесі 

реінжинірингу бізнес-процесів оптового торговельного підприємства слід 

здійснювати з урахуванням етапів його життєвого циклу. 

Вплив макро- та мікроекономічних факторів стимулює застосування 

конкретного набору інструментів реінжинірингу, що покликані вирішити 
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проблеми на даному етапі. Це дає підстави для виділення класифікаційних 

ознак реінжинірингу, що відповідають певним етапам життєвого циклу 

оптового торговельного підприємства: 

1) для етапу “створення” та “зростання” – реінжиніринг не 

передбачений, адже відбувається формування та запровадження бізнес-

процесів, на основі яких розпочинає здійснюватися комерційна діяльність; 

2) для етапу “зрілість” – природний РБП; 

3) для етапу “спад” – антикризовий або кризовий РБП; 

4) для етапу “відродження” – діловий РБП або реінжиніринг 

розвитку. 

Класифікація видів реінжинірингу дає можливість структурувати 

оптові торговельні підприємства за поточним станом комерційної 

діяльності, за умови врахування, що реалізація цілей підприємства 

базується на застосуванні конкретного виду реінжинірингу. 

Проведений аналіз показників фінансової стійкості дає підстави 

стверджувати, що ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус”, 

ТОВ “Дах-Логістик” та ТОВ “ПАККО Холдинг” знаходяться на етапі 

життєвого циклу “відродження”, тому слід запроваджувати діловий РБП 

або реінжиніринг розвитку. ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські будівельні 

матеріали” перебувають на етапі життєвого циклу підприємства “зрілість”. 

Завдання менеджерів керуючої ланки на даному етапі – максимально 

збільшити його тривалість, адже за фазою зрілості настає фаза спаду. Слід 

зазначити, що для даної фази життєвого циклу характерною особливістю є 

відсутність резервів для зростання та повністю використаний комерційний 

потенціал. Описане неминуче призводить до неплатоспроможності, 

внаслідок чого оптове підприємство досить швидко “скочується” на стадію 

спаду. Внаслідок цього, на нашу думку, слід запроваджувати природний 

РБП. Стосовно ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-

Трейд”, то вони знаходяться на етапі життєвого циклу “спад”, внаслідок 

чого доцільно застосовувати антикризовий або кризовий РБП. 
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У процесі аналізу стану організаційно-управлінської діяльності 

встановлено, що на досліджуваних оптових підприємствах запроваджено 

управлінський підхід на засадах менеджменту якості. Виявлено сукупність 

внутрішніх узагальнених проблем у розвитку даних бізнес-процесів: 

неоптимальну організаційну структуру, дублювання функцій та обов’язків 

посадових осіб, недосконалу класифікацію бізнес-процесів тощо. 

Враховуючи принципи менеджменту якості, вважаємо, що для підвищення 

ефективності організаційно-управлінської діяльності та мінімізації 

внутрішніх проблем доцільно провести кардинальні перетворення на 

основі РБПОТП. У зв’язку з цим для аналізу застосовуємо матрицю 

відповідальності за БПОТП залежно від етапу життєвого циклу 

підприємств оптової торгівлі та досліджуємо ефективність взаємозв’язків 

бізнес-процесів організаційно-управлінської діяльності. 

У своїх дослідженнях зарубіжні науковці М. Хаммер, Д. Чампі,  

М. Робсон та Ф. Уллах, А. Шеєр, а також вітчизняні вчені Г. Тарасюк,  

Г. Савіна та ін. в якості інструментів аналізу бізнес-процесів 

використовують матрицю відповідальності RAM (Responsibility assignment 

matrix), яка включає графічне відображення дублювання функцій. 

Вважаємо, що інструментарій матриці відповідальності RAM дозволяє 

виявити наявність дублювання функцій бізнес-процесів на оптовому 

торговельному підприємстві з врахуванням життєвого циклу останнього. 

Задля аналізу бізнес-процесів організаційно-управлінської діяльності 

оптових підприємств було проведено моніторинг звітності з системи 

управління якості (наявні на підприємствах настанови та процедури з 

менеджменту якості, посадові інструкції). За методичну основу 

використано наукові праці вітчизняних вчених [11; 38; 66; 71; 88; 114; 131;  

205; 234; 235; 294]. 

Матриця відповідальності RAM побудована у вигляді таблиці, де 

рядки відображають окремий бізнес-процес відповідно до рівня 
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управління, а стовпчики відтворюють рівні управління та групи 

менеджерів – відповідальних або/та виконавців цих операцій. 

Отже, матриця відповідальності за процес – це матриця, що описує 

рольовий розподіл за операціями бізнес-процесу між двома особами: 

керівником процесу та його виконавцем. Керівниками процесу виступають 

менеджери вищого рівня (топ-менеджери) та/або середні (лінійні) 

менеджери, котрі контролюють і несуть відповідальність за бізнес-процес. 

На практиці такими керівниками виступають генеральний директор або 

заступники директора, або керівник департаменту (відділу) залежно від 

організаційної структури торговельного підприємства та важливості 

бізнес-процесу. Виконавці – це середні менеджери (функціональні) та 

молодші менеджери (супервайзери), що безпосередньо виконують 

торговельно-технологічні операції. На оптовому підприємстві 

виконавцями залежно від торговельно-технологічного процесу виступають 

керівники та менеджери структурних підрозділів (відділів, департаментів), 

працівники складу. Сукупність цих двох рольових розподілів дала змогу 

сформувати матрицю, де представлені відповідальний і виконуючий в 

розрізі бізнес-процесів управління, операційних бізнес-процесів та 

забезпечувальних операційну діяльність бізнес-процесів (табл. Р.1 – Р.3 

Додатку Р). У процесі побудови матриці відповідальності станом на 2017 

р. оптові підприємства виокремлено в три групи залежно від етапів їх 

життєвого циклу: 

– етап “відродження” – ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, 

ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг” та ТОВ “Дах-Логістик”; 

– етап “зрілість” – ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські 

будівельні матеріали”; 

– етап “спад” – ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” та  

ТОВ “Теко-Трейд”. 
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У ході проведеного дослідження здійснено оцінювання 

результативності організаційно-управлінської діяльності оптових 

торговельних підприємств, результати якого наведено у табл. 2.13.  

Так, для ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус”, ТОВ 

“ПАККО Холдинг” та ТОВ “Дах-Логістик” спостерігаємо перевищення 

коефіцієнта делегування обов’язків на 0,12, а для ТОВ “Гермес” та ТОВ 

“Буковинські будівельні матеріали” перевищення на 0,52, що свідчить про 

виконання зайвих обов’язків лінійними менеджерами середньої ланки 

управління. Для ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-

Трейд” перевищення даного показника становить понад 2,4 рази, що 

свідчить про виконання зайвих обов’язків майже усіма менеджерами 

середньої ланки управління. Коефіцієнт дублювання обов’язків 

відповідальності за бізнес-процеси становить для ТОВ “Прикарпатський 

торговий дім”, ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг” та ТОВ “Дах-

Логістик” 1,65, тобто спостерігаємо незначне дублювання функцій 

менеджерами вищого та середнього рівнів управління. 

Натомість, для ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські будівельні 

матеріали” цей коефіцієнт має перевищення у 1,46 рази, а для ПП 

“Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” досягає 1,75 

рази. Отже, спостерігаємо значне дублювання функціональних обов’язків 

менеджерами середнього рівня управління. Це неминуче призводить до 

дублювання бізнес-процесів лінійними та функціональними менеджерами. 

Так, для ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські будівельні матеріали” цей 

коефіцієнт перевищує нормативний у 1,48 рази, а для ПП “Торгово-

промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” – у 2,03 рази. 

Аналіз коефіцієнта паралельності бізнес-процесів дозволив 

встановити, що для ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус”, 

ТОВ “ПАККО Холдинг” та ТОВ “Дах-Логістик” є характерною більше 

залежність, ніж розірваність переважної частини бізнес-процесів управління. 
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Таблиця 2.13 

Оцінювання результативності організаційно-управлінської діяльності досліджуваних оптових торговельних 
підприємств у розрізі етапів життєвого циклу за 2017 рік (розраховано автором) 

Показники  Формула для розрахунку 
показника 

Норма-
тивне 

значення13 

Розрахунок показників результативності для наступного етапу 
життєвого циклу оптового підприємства 

“Відродження”: 
ТОВ  

“Прикарпатський 
торговий дім”, 
ТОВ “Ларус”, 
ТОВ “ПАККО 

Холдинг”,  
ТОВ “Дах-
Логістик” 

“Зрілість”: 
ТОВ “Гермес”, 

ТОВ “Буковинські 
будівельні 
матеріали” 

“Спад”: 
ПП “Торгово-

промислова компанія 
Арсен”,  

ТОВ “Теко-Трейд” 

Коефіцієнт делегування 
обов’язків (Кдло) 

Кількість функцій 
відповідального за процес / 
кількість функцій виконуючого 
процесу 

0,5-0,8 71/77 = 0,92 94/71 = 1,32 113/58 = 1,95 

Коефіцієнт дублювання 
обов’язків 
відповідальності за 
бізнес-процес (Кдобп) 

Кількість відповідальних за 
процес осіб / загальна кількість 
процесів 1,0-1,5 71/43 = 1,65 94/43 = 2,19 113/43 = 2,63 

Коефіцієнт дублювання 
бізнес-процесів (Кдбп) 

Кількість дубльованих процесів 
/ загальна кількість процесів 0,7-0,8 29/43 = 0,67 51/43 = 1,19 70/43 = 1,63 

Коефіцієнт 
паралельності бізнес-
процесів (Кпрбп) 

Кількість паралельних процесів 
/ загальна кількість процесів 0,2-0,3 23/43 = 0,53 18/43 = 0,42 12/43 = 0,28 

Коефіцієнт 
послідовності бізнес-
процесів (Кпсбп) 

Кількість послідовних процесів 
/ загальна кількість процесів 0,4-0,5 20/43 = 0,46 25/43 = 0,58 31/43 = 0,72 

Коефіцієнт актуалізації 
(Какт) 

Кількість необхідних бізнес-
процесів / загальна кількість 
процесів 

0,9-1,0 26/43 = 0,60 31/43 = 0,72 38/43 = 0,88 

                                                             
13 Розраховано за даними опитування експертів. 
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Стосовно ТОВ “Гермес”, ТОВ “Буковинські будівельні матеріали”, 

ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд”, то, 

навпаки, спостерігається більша розірваність бізнес-процесів управління. 

Коефіцієнт послідовності бізнес-процесів для ТОВ “Прикарпатський 

торговий дім”, ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг” та ТОВ “Дах-

Логістик” становить 0,46 та свідчить про послідовність основних процесів 

управління. Для ТОВ “Гермес”, ТОВ “Буковинські будівельні матеріали” 

цей показник складає 0,58, а для ПП “Торгово-промислова компанія 

Арсен” і ТОВ “Теко-Трейд” – відповідно 0,72. Отримані результати 

свідчать про послідовність основних бізнес-процесів операційної діяльності. 

Значення коефіцієнта актуалізації для ТОВ “Прикарпатський 

торговий дім”, ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг” та ТОВ “Дах-

Логістик” досягло 0,60, тобто чверть бізнес-процесів є нерезультативними, 

тому досліджувати їх в подальшому недоцільно. 

Ще більш високе значення коефіцієнта актуалізації є характерним 

для організаційно-управлінської діяльності в ТОВ “Гермес” та ТОВ 

“Буковинські будівельні матеріали” (0,72), а також для ПП “Торгово-

промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” (0,88). Внаслідок цього 

кількість необхідних організаційно-управлінських процесів уточнено у 

матриці відповідальності та об’єднано у 10 груп. 

Визначені показники результативності бізнес-процесів 

організаційно-управлінської діяльності оптових торговельних підприємств 

зіставлено з їх рейтинговими показниками (табл. 2.14). Зазначимо, що 

результативність ранжується за трьома рівнями (низький, середній, 

високий) та підсумовується отриманими значеннями за шістьма 

вищезазначеними показниками. 

Отримані результати наступні: для ТОВ “Прикарпатський торговий 

дім”, ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг” та ТОВ “Дах-Логістик” 

рейтингова оцінка результативності бізнес-процесів становить 45 балів, 

для ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” – 
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відповідно 35 балів, а для ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські будівельні 

матеріали”– 30 балів. 

Таблиця 2.14 
Рейтингова оцінка результативності бізнес-процесів 

організаційно-управлінської діяльності для оптового торговельного 
підприємства (розроблено автором за даними опитування експертів) 

Показники Рівень 
низький середній високий 

рівень бал рівень бал рівень бал 
Коефіцієнт делегування 
обов’язків (Кдло) 

> 0,8 5 0,5-0,8  5 < 0,5 10 

Коефіцієнт дублювання 
обов’язків відповідальності за 
бізнес-процес (Кдобп) 

> 1,5 5 1,0-1,5 10 < 1,0 20 

Коефіцієнт дублювання бізнес-
процесів (Кдбп) 

> 0,8 5 0,7-0,8 15 < 0,7 20 

Коефіцієнт паралельності 
бізнес-процесів (Кпрбп) 

> 0,3 5 0,2-0,3 10 < 0,2 15 

Коефіцієнт послідовності 
бізнес-процесів (Кпсбп) 

> 0,5 5 0,4-0,5 10 < 0,4 15 

Коефіцієнт актуалізації (Какт) < 0,9 10 0,9-1,0 15 > 1,0 20 
Загальна сума  35  65  100 

 
На підставі вищезазначених оптимальних значень результативних 

показників та їх бальної оцінки проведено рейтинговий розрахунок 
інтегрального показника результативності бізнес-процесів організаційно-
управлінської діяльності із зазначенням рівнів і відповідних бальних 
інтервалів (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 
Рейтинг оптових торговельних підприємств за рівнем 

результативності організаційно-управлінських бізнес-процесів 
(розроблено автором за даними опитування експертів) 

Показник Рейтинг 
низький середній високий 

Сума балів ≥ 35 < 35 – > 65 ≤ 65 
 
З врахуванням загального рівня результативності організаційно-

управлінських бізнес-процесів, маємо такі результати: ТОВ “Прикарпатський 

торговий дім”, ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг”, ТОВ “Дах-

Логістик” – потрапляють до середнього рівня; ТОВ “Гермес”, ТОВ 
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“Буковинські будівельні матеріали”, ПП “Торгово-промислова компанія 

Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” – до низького рейтингового рівня. Це 

свідчить про дублювання функцій (контролю і виконання) у переважній 

більшості торговельно-технологічних процесів, а також про 

невпорядкованість обов’язків осіб, відповідальних за бізнес-процеси. 

Зокрема, виявлено, що на підприємствах ТОВ “Прикарпатський торговий 

дім”, ТОВ “ПАККО Холдинг”, ТОВ “Дах-Логістик”: 1) комерційний 

директор виконує процеси щодо технічного обслуговування торговельно-

технологічного обладнання, ПК, транспортних засобів, тощо; 2) опис 

функціональних обов’язків у посадових інструкціях менеджерів всіх рівнів 

управління не відображає в повному обсязі всі бізнес-процеси, які вони 

контролюють та/або виконують. Внаслідок цього, на основі матриці 

відповідальності за БПОТП було здійснено їх розподіл за групами: 

управління, операційної діяльності та забезпечення організаційно-

управлінської діяльності. Такий підхід дозволив здійснити аналіз та 

ранжування бізнес-процеси за ступенем важливості для оптового 

підприємства. Це стало основою для формування моделі укрупнених 

бізнес-процесів складських БПОТП із повним циклом обслуговування 

(табл. Д.1 Додатку Д). 

Дослідження тенденцій розвитку оптової торгівлі дозволило 

встановити, що першочергово впровадження реінжинірингу потребують 

малі та середні за розмірами діяльності підприємства, які знаходяться на 

етапі життєвого циклу “зрілість” та “спад”. У даному контексті привертає 

увагу логістична діяльність підприємств оптової торгівлі, яку слід 

розглядати як головний бізнес-процес, що характеризується наскрізним 

процесом товаропросування – від визначення потреби до продажу/ 

доставки товару споживачеві. Структура товаропросування містить 

функціональні блоки логістичної діяльності, які формуються внаслідок 

декомпозиції головного бізнес-процесу із групуванням логістичних 

функцій та покладанням їх виконання на окремі структурні підрозділи 
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оптового торговельного підприємства (департаменти, відділи в межах 

служби логістики). Йому притаманні окремі логістичні операції, виконання 

та відповідальність за які покладається на конкретних працівників. 

З метою виявлення рівня розвитку логістичної діяльності оптових 

торговельних підприємств проведено дослідження особливостей 

здійснення кожного її виду відповідно до переліку якісних показників, які 

обрані за результатами експертного опитування (Додаток М), а також 

спроектовано моделі бізнес-процесів різних функціональних видів 

логістичної діяльності. 

Структурно-логічну схему діагностики стану логістичної діяльності 

наведено на рис. 2.6. Безпосередньо бізнес-процеси товаропостачання 

включають такі процеси: 1) рішення щодо поставки товару; 2) узгодження 

часу відвантаження з постачальником; 3) відвантаження товару;  

4) доставка товару; 5) надходження товару на склад (рис. 2.7). 

У ході проведеного дослідження встановлено, що підприємства ТОВ 

“Дах-Логістик” та ТОВ “Прикарпатський торговий дім” мають 

кон’югований стан закупівельної логістики, тобто знаходяться у діапазоні 

від 20,6 до 20,8 включно. Підтвердженням цього висновку є високі 

значення оцінок експертів за всіма показниками. 

Стосовно закупівельної логістики ТОВ “Ларус” та ТОВ “ПАККО 

Холдинг”, то вона потребує лише оптимізації та рівномірності процесу 

постачань товару. Слід відзначити, що ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські 

будівельні матеріали” мають неефективну систему як вибору 

постачальників, так і проведення оптових закупівель, довготривалий 

термін визначення асортименту товарів та обсягів закупівель, що 

призводить до затримок, зривів та недопоставок товарів. 

Закупівельна логістика ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” та 

ТОВ “Теко-Трейд” потребує значних змін у запроваджений бізнес-процес, 

про що свідчить їх неспроможність задовільно забезпечити потреби у 

закупівлі як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. 
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Рис. 2.6. Структурно-логічна схема діагностики стану логістичної діяльності оптових торговельних підприємств 

(систематизовано автором) 
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Дослідження ходу виконання закупівельних бізнес-процесів у ПП 

“Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” дозволило 

виявити слабкий контроль за надходженням товарів, низький рівень 

консолідації закупівель, невідповідність між ціною поставки з якістю і 

рівнем обслуговування, а також відсутність координації дій безпосередніх 

і опосередкованих учасників процесу обслуговування у ланцюзі 

товаропостачання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Рис. 2.7. Модель бізнес-процесів товаропостачання оптового 

торговельного підприємства (розроблено автором) 
 

Прийняття 
рішення щодо 

товаропостачання 
Транспор-

тування 
товару 

Правомірність 

Надходження 
товару на 

склад 

Узгодження часу 
відвантаження з 
постачальником 

Доставка 
товару 

Достовірність 
Специфікація 

 

Товаро- 
супровідні 
документи 

Відвантаження 
товару 



138 

Розподільчу логістику оптових торговельних підприємств прийнято 

визначати як “…процес управління комерційним і фізичним розподілом 

готової продукції та послуг з метою задоволення попиту споживачів і 

отримання прибутку” [128, с. 291]. 

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що структура бізнес-процесу 

із відпуску товарів на складах набуває такого вигляду: 1) підготовка 

товарів до відпуску (розфасування, розпакування тощо); 2) комплекту-

вання партій; 3) транспортування в експедицію та вантаження на 

транспортні засоби; 4) доставка товарів у роздрібну торговельну мережу.  

В ході проведеного дослідження встановлено, що характерною 

особливістю ТОВ “Дах-Логістик” та ТОВ “Прикарпатський торговий дім” 

є досить високий ступінь концентрації товаропотоків у каналах розподілу, 

спостерігається мінімальна тривалість обробки замовлень, а також повнота 

і своєчасність їх виконання. Дані підприємства порівняно з іншими 

оптовими підприємствами отримали найвищі оцінки за вказаними 

показниками, а саме: у межах від 20,1 до 20,7 (табл. 2.16). 

Дослідження, проведені у ТОВ “Ларус” та ТОВ “ПАККО Холдинг”, 

свідчать про необхідність підвищення рівня дистриб’юторських 

можливостей (рівень логістики розподілу становить від 17,4 до 18,0).  

Для ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські будівельні матеріали” 

рівень логістики розподілу знаходиться у межах від 12,4 до 14,0, тому 

бачиться за доцільне досягнути зменшення часу підготовки та 

комплектації замовлення, а також застосування індивідуалізованого 

підходу до обслуговування оптових покупців.  

Даний показник у ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ 

“Теко-Трейд” є незначним (від 9,0 до 11,4) та свідчить про необхідність 

внесення корективів до організації системи попередніх замовлень, зокрема, 

прискорення циклу їх обробки з одночасним збільшенням кількості 

виконаних замовлень на поставку товарів, зменшення рівня витрат, 

пов’язаних з даними процедурами. 
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Таблиця 2.16 

Діагностика логістичної діяльності оптових торговельних підприємств у 2017 році (розраховано автором) 
               
                 Показник 
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Функціональні види логістичної діяльності 

За
ку

пі
ве

ль
на

 

рі
ве

нь
 р

оз
ви

т
ку

 

Ро
зп

од
іл

ьч
а 

рі
ве

нь
 р

оз
ви

т
ку

 

Тр
ан

сп
ор

ту
ва

нн
я 

рі
ве

нь
 р

оз
ви

т
ку

 

С
кл

ад
сь

ка
 

рі
ве

нь
 р

оз
ви

т
ку

 

То
ва

рн
их

 з
ап

ас
ів

 

рі
ве

нь
 р

оз
ви

т
ку

 

Ф
ін

ан
со

ва
 

рі
ве

нь
 р

оз
ви

т
ку

 

Ін
фо

рм
ац

ій
но

-с
ер

ві
сн

а 

рі
ве

нь
 р

оз
ви

т
ку

 

С
ум

ар
не

 з
на

че
нн

я 
рі

вн
я 

ро
зв

ит
ку

 (L
k)

 

Стан логістичної 
діяльності 

ТОВ “Дах-Логістик” 20,8 V 20,7 V 8,5 V 10,6 V 8,8 V 9,3 V 8,9 V 87,6 Кон’югований 
ТОВ “Прикарпатський 
торговий дім” 

20,6 V 20,1 V 9,1 V 11,1 V 9,2 V 9,1 V 8,7 V 87,9 Кон’югований 

ТОВ “Ларус” 17,1 V 17,4 V 7,2 V 8,3 S 7,8 V 8,4 V 7,6 V 73,8 Кон’югований 
ТОВ “ПАККО Холдинг” 17,3 V 18,0 V 7,7 V 8,6 S 8,3 V 7,6 V 7,9 V 75,4 Кон’югований 
ТОВ “Гермес” 14,8 S 14,0 S 5,8 S 6,4 S 7,4 V 7,1 V 6,0 S 61,5 Кон’югований 
ТОВ “Буковинські 
будівельні матеріали” 

12,9 S 12,4 S 5,7 S 6,0 S 6,1 S 5,1 S 5,3 S 53,5 Кон’югований 

ПП “Торгово-
промислова компанія 
Арсен” 

9,8 N 11,4 S 4,1 S 6,3 S 5,3 S 4,5 S 3,6 N 45,0 Некон’югований 

ТОВ “Теко-Трейд” 9,1 N 9,0 N 4,0 N 5,7 S 3,5 N 3,4 N 3,9 N 38,6 Некон’югований 
 

Примітка: V – високий рівень розвитку, S – середній рівень розвитку, N – низький рівень розвитку 
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Під час проведення оцінки транспортної логістики досліджуваних 

оптових підприємств було виявлено, що особливістю ТОВ “Дах-Логістик”, 

ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус” та ТОВ “ПАККО 

Холдинг” виступає високий рівень її розвитку, що доводять значення 

показників у діапазоні від 0,7 до 1,0 включно. Проте, даним оптовим 

торговельним підприємствам необхідно підвищити ступінь автоматизації 

навантажувально-розвантажувальних робіт та збільшити обсяги 

транспортних перевезень. Для транспортної логістики ТОВ “Гермес”, ТОВ 

“Буковинські будівельні матеріали” та ПП “Торгово-промислова компанія 

Арсен” характерною є надмірна віддаленість транспортних маршрутів, а 

також незначні обсяги транспортних перевезень. Показник рівня розвитку 

транспортної логістики становить від 4,1 до 5,8, що свідчить про 

доцільність оптимізації. Низький рівень ефективності транспортної 

логістики спостерігаємо для ТОВ “Теко-Трейд” (рівень розвитку становить 

4,0). Це відбувається з таких причин: високі витрати на транспортування, 

віддаленість транспортних маршрутів, низька ритмічність і нерегулярність 

руху транспортних одиниць, а також відсутність контролю маршруту руху 

транспортних засобів. 

Високий рівень складської логістики притаманний діяльності ТОВ 

“Дах-Логістик” та ТОВ “Прикарпатський торговий дім” (від 10,6 до 11,1), 

що відповідно впливає на ефективність управління товарними запасами. 

Показник розвитку логістики товарних запасів знаходиться у діапазоні від 

9,2 до 9,3. Для ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг” та ТОВ “Гермес” 

рівень розвитку логістики товарних запасів також є високим (від 7,1 до 

8,4), проте, спостерігаємо середній рівень розвитку складської логістики. 

Стосовно ТОВ “Буковинські будівельні матеріали” та ПП “Торгово-

промислова компанія Арсен”, то логістика товарних запасів та складська 

логістика мають середній рівень розвитку, що свідчить про необхідність 

пошуку шляхів підвищення їх результативності. Виявлено, що 

неефективним є управління товарними запасами в ТОВ “Теко-Трейд” 
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(відповідний показник становить 3,5). Основною причиною низького рівня 

логістики товарних запасів є недоліки в організації складських 

торговельно-технологічних процесів, тобто середній рівень розвитку 

складської логістики. 

Проведений аналіз стану інформаційної логістики досліджуваних 

оптових підприємств дозволив встановити, що ТОВ “Дах-Логістик”, ТОВ 

“Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус” та ТОВ “ПАККО Холдинг” 

мають високий рівень розвитку (від 7,9 до 8,9), тобто налагоджено 

оперативне надання інформації щодо виконання операцій із купівлі-

продажу товарів, термінів надходження та відпуску товарних партій, 

наявних товарних запасів тощо. Інформаційна логістика здійснюється на 

основі застосування сучасних інформаційних технологій та засобів. Для 

інформаційної логістики ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські будівельні 

матеріали” характерним є середній рівень розвитку інформаційної 

логістики (показник становить 5,3 - 6,0), тому слід здійснювати заходи з 

підвищення її результативності. Встановлено, що ПП “Торгово-

промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” мають низький рівень 

надання комерційної, фінансової та іншої інформації внаслідок 

обмеженого адміністрування інформаційних серверів та сервісів безпеки 

сайту. 

У процесі логістичного сервісу як функціонального виду логістичної 

діяльності важливим є отримання високого соціально-економічного 

ефекту, що є основною метою діяльності оптових торговельних 

підприємств. Реалізація цієї мети досягається за допомогою створення 

системи логістичного обслуговування та передбачає дотримання таких 

вимог: 1) здійснення оцінки якості послуг (використовуючи систему 

показників, проранжованих відповідно до їх вагомості для споживачів); 

2) мінімізація розбіжності між очікуваннями клієнтів та отриманими 

значеннями показників якості логістичних послуг. 

Серед групи оптових підприємств, які досліджувалися, низький  
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рівень розвитку сервісної логістики виявлено в діяльності ПП “Торгово-

промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” (діапазон меж 

становить від 3,6 до 3,9). Одним із пріоритетних напрямів розвитку 

сервісної логістики слід вважати реінжиніринг процесу обслуговування 

оптових покупців. Він містить, по-перше, перегляд і реконструювання 

процесів виконання замовлень із метою поліпшення показників системи 

обслуговування та, по-друге, розробку системи обслуговування за 

процесами створення доданої цінності для споживача. Перелік заходів для 

проведення реінжинірингу процесу логістичного обслуговування оптових 

покупців наведено на рис. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Перелік заходів для проведення реінжинірингу бізнес-
процесів сервісної логістики для оптового підприємства 

(розроблено автором) 
 
Стан логістичної діяльності досліджуваних підприємств визначено 

відповідно до загальної кумулятивної оцінки Lk, що відтворює сумарну 
оцінку значень показників по кожному функціональному виду логістичної 
діяльності. Якщо значення Lk знаходиться у межах 49 ≤ Lk ≤ 98, стан 
логістичної діяльності характеризується як кон’югований, тобто всі 
функціональні види логістики оптового підприємства активно взаємодіють 
між собою та є референтними (мають високий або достатньо високий 

Перелік заходів для проведення реінжинірингу  
бізнес-процесів сервісної логістики 

1. Складання переліку всіх 
торгово-технологічних процесів 
переробки товарів на складі 

2. Вибір пріоритетного торгово-
технологічного процесу 

3. Інтерв’ю з оптовим покупцем 

4. Моніторинг торгово-
технологічного процесу 

5. Складання схеми торгово-
технологічного процесу 

6. Перепроектування торгово-
технологічного процесу 

7. Випробування й перевірка 
торгово-технологічного процесу 

8. Вибір наступного торгово-
технологічного процесу 
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рівень розвитку та сприяють раціональній організації бізнес-процесів).  
Згідно з узагальненими результатами діагностики логістичної 

діяльності, наведеними в табл. 2.16, ТОВ “Дах-Логістик”, ТОВ 
“Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг”, 
ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські будівельні матеріали” мають 
кон’югований стан логістичної діяльності. 

В іншому випадку, коли 0 ≤ Lk ≤ 49, організація логістичної 
діяльності оптового підприємства є ірраціональною, тобто спостерігається 
відсутність комплексної взаємодії функціональних видів логістики. У 
даному випадку стан логістичної діяльності визначається як 
некон’югований. Зокрема, стан логістичної діяльності ПП “Торгово-
промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” характеризується як 
некон’югований, тому потребує першочергового (за терміном проведення) 
реінжинірингу. Шкалу оцінки рівня розвитку логістичної діяльності 
наведено у таблиці 2.17. 

Таблиця 2.17 
Шкала оцінки рівня розвитку логістичної діяльності оптового 
торговельного підприємства (систематизовано автором) 

Функціональні види 
логістичної діяльності 

Рівень розвитку (Lk) 
низький середній високий 

Закупівельна 0 ≤ ZLk ≤ 10 10 < ZLk < 17 17 ≤ ZLk ≤ 23 
Розподільча 0 ≤ RLk ≤ 10 10 < RLk < 17 17 ≤ RLk ≤ 23 
Транспортування 0 ≤ TLk ≤ 4 4 < TLk < 7 7 ≤ TLk ≤ 10 
Складська 0 ≤ SLk ≤ 4 4 < SLk < 7 7 ≤ SLk ≤ 10 
Товарних запасів 0 ≤ TZLk ≤ 4 4< TZLk < 7 7 ≤ TZLk ≤ 10 
Фінансова 0 ≤ FLk ≤ 4 4< FLk < 7 7 ≤ FLk ≤ 10 
Інформаційно-сервісна 0 ≤ ISLk ≤ 4 4< ISLk < 7 7 ≤ ISLk ≤ 10 

 
Зазначене вище свідчить про необхідність здійснення певних 

трансформацій в організації кожного функціонального виду логістичної 

діяльності, що має низький рівень розвитку та негативно впливає на 

загальний стан торговельної діяльності підприємства. Слід зазначити, що 

підприємства ТОВ “Дах-Логістик”, ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, 

ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг”, ТОВ “Гермес” та ТОВ 

“Буковинські будівельні матеріали” мають кон’югований стан логістичної  
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діяльності, що свідчить про оптимально сформовані бізнес-процеси. 

Таким чином, за результатами проведених економіко-математичних 

розрахунків визначено характер розвитку комерційної, організаційно-

управлінської та логістичної діяльності, що слугують вихідними даними 

для отримання інформації для визначення форми здійснення подальших 

стратегічних змін на оптових торговельних підприємствах. 

Враховуючи той факт, що визначено три типи стану комерційної 
діяльності (стабільний, нестабільний, регресивний) та організаційно-
управлінської діяльності (високий, середній та низький рівень), а також 
два типи стану логістичної діяльності (кон’югований, некон’югований), 
конфігуровано п’ять комбінацій, що дозволяють визначити форму 
здійснення стратегічних змін для оптових торговельних підприємств з 
огляду на їх поточний стан діяльності (табл. 2.18). 

Таблиця 2.18 
Форми здійснення стратегічних змін для досліджуваних оптових 

торговельних підприємств (розроблено автором) 

Назва підприємства 
Стан діяльності Напрям 

здійснення 
реінжинірингу комерційної організаційно-

управлінської логістичної 

ТОВ 
“Прикарпатський 
торговий дім” 

Стабільний Середній Кон’югований Діловий 

ТОВ “Ларус” Стабільний Середній Кон’югований Діловий 
ТОВ “Дах-Логістик” Стабільний Середній Кон’югований Діловий 
ТОВ “ПАККО 
Холдинг” 

Стабільний Середній Кон’югований Розвитку 

ТОВ “Гермес” Нестабільний Низький Кон’югований Природний 
ТОВ “Буковинські 
будівельні 
матеріали” 

Нестабільний Низький Кон’югований Природний 

ПП “Торгово-
промислова 
компанія Арсен” 

Регресивний Низький Некон’югований Кризовий 

ТОВ “Теко-Трейд” Регресивний Низький Некон’югований Антикризовий 
 

Проведений аналіз стану комерційної, організаційно-управлінської 

та логістичної діяльності оптових торговельних підприємств дозволив 

виявити неоднорідність у їх розвитку та окремі проблеми, вирішення яких 

потребує впровадження реінжинірингу. Для ТОВ “Прикарпатський 
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торговий дім”, ТОВ “Ларус” та ТОВ “Дах-Логістик” доцільно 

впроваджувати діловий реінжиніринг, для ТОВ “ПАККО Холдинг” – 

реінжиніринг розвитку, для ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські будівельні 

матеріали” – природний, для ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” – 

кризовий, а для ТОВ “Теко-Трейд” – антикризовий реінжиніринг. Отже, 

реінжиніринг необхідний оптовим торговельним підприємствам для 

підвищення конкурентоздатності, а також як антикризовий засіб. Зокрема, 

для більшості мікро- та малих оптових підприємств потрібний кризовий 

реінжиніринг. 

Проведені дослідження дозволили констатувати, що в умовах 

несформованих бізнес-процесів реінжиніринг в оригінальному розумінні 

цього терміну практично неможливий через відсутність суб’єктів оптової 

торгівлі, керівництво яких має необхідні умови (першочергово - фінансові) 

для його впровадження. Так, за оцінками експертів, 83 % оптових 

торговельних підприємств серед способів впровадження реінжинірингу 

обирають системний і тільки 8 % – “із чистого аркуша”. Крім того, 

спостерігається деформований підхід до проведення реінжинірингу, тобто  

зменшення кількості етапів та заходів. За даними експертів, реінжиніринг 

впроваджувався для перетворення бізнес-процесів: загального 

менеджменту та управління персоналом – у 21 % оптових підприємств; 

фінансової діяльності – у 17 % підприємств; маркетингу – у 6 % 

підприємств; комерційної діяльності – у 19 % підприємств; логістичної 

діяльності – у 29 % підприємств; R&D (досліджень та розвитку) – у 8 % 

підприємств. 

Проте, на нашу думку, не можна недооцінювати вплив реінжинірингу 

на бізнес-систему в цілому, обмежуючись лише перепроектуванням 

окремих бізнес-процесів. Адже кінцевою метою реінжинірингу бізнес-

процесів є внесення радикальних і незворотних змін у діяльність 

підприємств оптової торгівлі, що призводять до підвищення соціально-
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економічної ефективності та створюють засади для їх прискореної 

адаптації до швидкозмінних умов зовнішнього середовища. 

 

2.3. Ризики в системі реінжинірингу бізнес-процесів оптових 

торговельних підприємств 

 

Реінжинірингу, як і будь-якому бізнес-процесу, притаманний ризик. 

В умовах економічної нестабільності, викликаної процесами 

реформування окремих галузей національного господарства країни та 

політичними чинниками, посилюється ступінь впливу ризику на виконання 

бізнес-процесів оптовими підприємствами. Ризик на підприємствах 

оптової торгівлі посилюється наступними обставинами: 1) недосконалою 

законодавчою базою, яка регламентує торговельну діяльність;  

2) необов’язковістю та безвідповідальністю господарюючих суб’єктів всіх 

рівнів та видів; 3) необґрунтованим визначенням обсягів закупівель 

товарів, що призводить до затоварювання або дефіциту окремих товарних 

груп, тощо. 

РБП забезпечує максимальне поліпшення і вдосконалення процесів, 

але, в той же час, залишається найбільш дорогим методом і може бути 

непосильним для оптового торговельного підприємства, а іноді – навіть 

руйнівним через досить високий ступінь ризику. 

Прямими наслідками ризику в процесі впровадження РБП є: 

1) збільшення обсягів оптового продажу товарів, що призводить 

до збільшення оптового товарообороту (позитивний ефект); 

2) втрати за рахунок невикористання місткості ринку внаслідок 

затоварювання та зниження швидкості товарного обігу (негативний ефект). 

В останньому випадку витрати на транспортування товарних партій є 

передчасними або взагалі невиправданими, крім того, різко зростають 

витрати на зберігання надмірних товарних запасів. Це незворотньо 

призводить до виникнення фінансових труднощів, зокрема, внаслідок 
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неможливості своєчасно сплатити банківські кредити та/або відсотки за 

наданий кредит. 

Недооцінений ризик у процесі запровадження проектів із РБПОТП 

може призвести до виникнення непередбачуваних витрат. Зокрема, до 

випадкових втрат у процесі запровадження реінжинірингу бізнес-процесів 

слід віднести ті, що виникають внаслідок політичних факторів, які 

зумовлюють політичний ризик. У результаті цього створюються 

несприятливі для реінжинірингу бізнес-процесів умови, що призводять до 

збільшення витрат ресурсів та зменшення оптового товарообороту. 

Типовими джерелами такого ризику є: зміни в системі оподаткування, 

впровадження обов’язкових відрахувань до місцевих бюджетів, зміна 

договірних умов, трансформація форм і відносин власності, відчуження 

майна та грошових засобів згідно політичних мотивів, тощо. 

У процесі реалізації реінжинірингу можливі специфічні втрати 

внаслідок некомпетентності працівників, які формують проекти із 

реінжинірингу та здійснюють розрахунок показників його результативності. 

Якщо після проведення реінжинірингу реально отриманий прибуток 

(дохід) є меншим від розрахункового, то різниця сприймається як втрати. 

Особливе місце в процесі здійснення реінжинірингу бізнес-процесів 

займають втрати, що зумовлені недобросовісністю або/та неплато-

спроможністю партнерів. У даному випадку ризик може бути очікуваним 

та розрахованим за допомогою ймовірних прогнозованих величин. 

Отже, в процесі впровадження реінжинірингу бізнес-процесів 

виникають випадкові непередбачувані, але потенційно можливі втрати 

внаслідок відхилення реального перебігу окремих етапів проекту з 

реінжинірингу від модельованого порядку. Вважаємо, якщо втрати можна 

попередньо передбачити, то вони повинні розглядатися, як обов’язкові 

витрати та включатися в розрахункову калькуляцію. 

Проте, можливості прояву елементів ризику в процесі реінжинірингу 

полягають не тільки у непередбачуваних збитках, але й у перетворенні 
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БПОТП, що передбачає створення умов для здійснення прибуткової 

торговельної діяльності. 

Зважаючи на практичний досвід запровадження реінжинірингу, 

можна вважати, що його проведення призводить до вдосконалення 

процесів і зростання показників результативності в декілька разів (2, 4, 10 

та більше) або ж на 50 %, 70 % та навіть 90 %. 

Так, за даними експертного опитування, проведення реінжинірингу 

бізнес-процесів призвело до зростання показників результативності у 88 % 

оптових торговельних підприємств. Однак, підвищення ефективності 

торговельної діяльності на 90 % або 100 % не спостерігається. Розподіл 

відповідей респондентів наступний: підвищення ефективності діяльності 

від запровадження реінжинірингу бізнес-процесів до 10 % спостерігалось у 

50 % оптових підприємств, до 20 % – у 34 % підприємств, до 30 % – у 6 % 

підприємств, до 40 % – у 7 % підприємств, до 85 % – у 3 % (рис. 2.9). 

Результати опитування експертів свідчать, що застосування 

реінжинірингу за умови правильного проведення на підприємствах оптової 

торгівлі знижує витрати і тривалість торгово-технологічного циклу на 60-

90 % та рівень помилок на 40-70 %. Проте, збільшується ймовірність 

ризикових ситуацій: за оцінками експертів, цей показник становить до 

87 % (при значних перетворюваннях бізнес-процесів). Відповідно до даних 

експертного опитування, при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів: 

40 % невдач викликано відсутністю мотивації торговельного персоналу, 12 

% – недостатньою участю та некомпетентністю керівництва, 15 % – 

доцільністю застосування експертного управління, 33 % – 

необґрунтованою оцінкою ризиків. Натомість, як свідчать результати 

експертного опитування, в більшості випадків (73 %) керівництво оптових 

підприємств приймає необґрунтовані рішення стосовно неповного 

застосування процесу реінжинірингу. 
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Рис. 2.9. Розподіл зростання ефективності діяльності оптових підприємств 
внаслідок впровадження реінжинірингу бізнес-процесів 

(побудовано автором за оцінками експертів) 
 
Отже, рішення про запровадження реінжинірингу бізнес-процесів 

має певну міру невизначеності стосовно ефективності отриманого 

результату. Це зумовлено тим, що суб’єкти оптової торгівлі, 

встановлюючи ділові зв’язки, здебільшого переслідують та реалізують не 

тільки однакові, але й протилежні цілі. В результаті, взаємовплив оптових 

підприємств носить суперечливий та невизначений характер, тому 

об’єктивно існує ризик прийняття невірного рішення у процесі 

запровадження РБПОТП. 

Слід відзначити, що ступінь ризику залежить від розміру 

торговельного підприємства. Так, у малих та середніх за розмірами 

(обсягами  торговельної діяльності) підприємств потенційні можливості 

для швидкого економічного зростання більші у порівнянні з великими 

підприємствами, водночас, й схильність до ризику для них є більшою, 

адже вони мають у розпорядженні менший обсяг ресурсів (матеріальних, 

фінансових, трудових тощо), що ускладнює процес маневрування ними. 
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Місце аналізу ризику в системі РБПОТП схематично зображено на 

рис. 2.10. З нього випливає, що раціональне планування реінжинірингу 

передбачає обов’язкову оцінку супутніх ризиків із метою розробки заходів, 

спрямованих на їх належне врахування, що є однією з обов’язкових умов 

успіху цих програм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.10. Схема управління програмою реінжинірингу бізнес-
процесів оптового підприємства (авторська розробка) 

 
У своїх працях вчені [65; 69; 80; 104; 217; 268] відзначають два рівні 

обліку ризику: 

1) глобальний або загальнодержавний – облік ризику на рівні 

національного господарства країни; 

2) локальний – облік ризику на рівні підприємства. 

Враховуючи зміни умов запровадження проекту РБП, вважаємо за 

доцільне оцінювати вплив проектного та операційного ризиків. Проектний 

ризик слід розраховувати на стадії підготовки до впровадження 

реінжинірингу в процесі проведення первинних розрахунків та 

обґрунтування доцільності здійснення проекту на оптовому підприємстві. 

Ринкові умови Програма реінжинірингу бізнес-
процесів оптового підприємства 

Сукупність бізнес-процесів 
оптового підприємства 

Визначення бізнес-процесу (ів), який (які) слід модифікувати: мета, 
характеристики, вартість, терміни реалізації 

Планування: 
- критерії і методи оцінки успіху; 
- ресурси; 
- ризики; 
- технологія виконання програми; 
- графік виконання; 
- час початку реалізації програми; 
- етапи життєвого циклу програми 
та їх тривалість 

Організація та реалізація: 
- формування команди; 
- лідерство та мотивація; 
- організаційна структура; 
- комунікації виконавців; 
- контроль і реагування на зміни 
умов реалізації; 
- порядок коригування бізнес-
процесу 
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Операційний ризик відповідно оцінюється в процесі запровадження 

реінжинірингу бізнес-процесів. Слід зазначити, що невиключеною є 

поточна ситуація, за якої умови здійснення торговельної діяльності 

настільки сильно погіршуються, що виникає потреба в перегляді 

прийнятих рішень. При несприятливому впливі зовнішніх та внутрішніх 

факторів на діяльність торговельних підприємств операційний ризик може 

не тільки суттєво перевищувати проектний ризик, але й гранично 

обмежувальні значення. В даному випадку виникає необхідність розробки 

та запровадження альтернативних проектів реінжинірингу бізнес-процесів 

внаслідок припинення виконання окремих торговельно-технологічних 

операцій. Враховуючи це, вважаємо, що процес виявлення операційних 

ризиків супроводжується серйозними ускладненнями, пов’язаними з 

відсутністю моделей бізнес-процесів, без яких неможливо точно визначити 

ділянки виникнення ризиків. Вирішенням проблеми може слугувати 

система моделювання та аналізу процесу (рис. 2.11). 

Система планування операційних ризиків складається з таких етапів: 

1) розроблення політики у сфері операційних ризиків; 2) моделювання 

вибраних процесів; 3) ідентифікація та оцінка операційних ризиків;  

4) розроблення заходів із зниження операційних ризиків; 5) розроблення 

концепції системи управління операційними ризиками. 

У ході аналізу здійснено комплексну оцінку альтернативних програм 

реінжинірингу бізнес-процесів за матеріалами торговельної діяльності 

ТОВ “Ларус”. Дослідження проведено на основі застосування критеріїв:  

1) оцінки програм реінжинірингу бізнес-процесів за видами економічного 

ризику; 2) характеристика зовнішніх бізнес-процесів, тобто інвестиційної 

діяльності підприємства. Даний метод оцінювання застосовано на 

початковому етапі роботи над проектом реінжинірингу. Для аналізу було 

обрано три проекти бізнес-плану підприємства, а саме: РБП1 – “Загального 

менеджменту та управління персоналом”, РБП2 – “Комерційної 

діяльності”, РБП3 – “Логістичної діяльності” (табл. 2.19). 
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Рис. 2.11. Фрагмент бізнес-процесу позиціонування ризиків у 
торговельній діяльності на оптовому підприємстві (розроблено автором) 

 
У процесі застосування експертного методу для визначення якості 

бізнес-процесів ТОВ “Ларус” було важливо отримати оцінки у зручному, 

формалізованому вигляді. Обраний метод передбачає використання 

бальної шкали. Дані бальних оцінок нами отримано за допомогою експрес-

опитування експертів. Формування експертних оцінок є важливим, тому 

що саме визначення методу оцінювання виступає одним із факторів, який  
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впливає на якість експертизи [230]. 

Розрахунок комплексної оцінки здійснено за відповідними 

критеріями. В процесі аналізу виникла основна проблема, пов’язана із 

вибором бази для порівняння. За базу були прийняті показники так званої 

ідеальної програми, яка існує лише в нашій уяві, тобто, ми припустили, що 

вона об’єднує кращі показники всіх порівнюваних програм. Відповідно, 

відносними оцінками показників ідеальної програми будуть одиниці. 

Треба зазначити, що в табл. 2.19 максимально можлива оцінка балів 

характеризує вагомість показників, адже в сумі за всіма критеріями 

отримаємо 100 балів (100 % вагомості). При цьому: 

maxO
Oi

i  ,                                                    (2.3) 

i
i O

Omin ,                                                    (2.4) 

де Оі – оцінка і-го показника аналізованої програми; Omax – максимальне 
значення і-го показника з усіх порівнюваних програм; Omin – мінімальне 
значення і-го показника з усіх порівнюваних програм. 
 

Формула (2.3) використовується, якщо максимальне значення 
показника є кращим. Формула (2.4) застосовується, якщо мінімальне 
значення показника є кращим. 

Комплексна оцінка розраховується за формулою: 

  i

n

i
iіk VЕO 

1
 ,                                         (2.5) 

де і – порядковий номер показника; n – кількість показників; Еі – еталон  

і-го показника; Vі – вагомість і-го показника; δі – відносна оцінка і-го 

показника (порівняно з еталоном). 

 
Для проектів із допустимим ступенем ризику відносні оцінки 

показників будуть меншими чи дорівнювати 1 (якщо вони будуть збігатися 

з оцінками ідеального проекту), а комплексна оцінка – більшою за 1 

(ідеальний варіант – максимально наближено до 1). 
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Таблиця 2.19 

Комплексна оцінка альтернативних програм реінжинірингу 

бізнес-процесів для ТОВ “Ларус” за видами економічного ризику (розраховано автором) 
Критерії Максимально 

можлива оцінка, 
бали (на програму) 

Альтернативні програми, 
бали 

Вагомість 
показника 

Відносна оцінка 
показника 

РБП1 РБП2 РБП3 РБП1 РБП2 РБП3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оцінювання зовнішніх бізнес-процесів за фінансовими ризиками 
Фінансова вартість (NPV, IRR) 6 3 5 4 0,09 0,27 0,09 0,18 
Термін окупності (РР) 6 4 3 2 0,08 0,16 0,24 0,32 
Стратегічна вартість 3 2 1 2 0,05 0,05 0,10 0,05 
Фінансування з бюджетів різних рівнів на 
заходи з РБП на оптовому підприємстві 

4 2 3 2 0,03 0,06 0,03 0,06 

Оцінювання зовнішніх бізнес-процесів за комерційними ризиками 
Задоволення інтересів різних груп зацікавлених 
осіб (постачальники, склади, логістичні 
підрозділи підприємства) 

5 3 4 3 0,03 0,06 0,03 0,06 

Зовнішні ризики 4 2 2 3 0,07 0,14 0,14 0,07 
Мотивація менеджерів з продажу на підтримку 
CRM-проектів 

2 1 1 1 0,02 0,02 0,02 0,02 

Втрата ринків збуту через недбале управління 
мережевими структурними підрозділами та 
непідтримка ними політики радикальних змін 

6 2 4 5 0,08 0,32 0,16 0,08 

Рівень позиції конкурентів у галузі 4 2 3 3 0,05 0,10 0,05 0,05 
Оцінювання внутрішніх бізнес-процесів за фінансовими ризиками 

Невелика віддача від вкладених фінансових 
коштів у перепроектовані бізнес-процеси 

3 2 1 2 0,01 0,01 0,02 0,01 

Загроза перевищення бюджету оптового 
підприємства на проведення реінжинірингу 
бізнес-процесів 

5 3 2 3 0,05 0,10 0,15 0,10 
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Продовження табл. 2.19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зниження доходності від неправильної політики проведення 
реінжинірингу з орієнтацією лише на перепроектування бізнес-
процесів продажу товарів 

6 4 3 5 0,05 0,10 0,15 0,05 

Ризик втраченої вигоди від вибору невиправданої 
альтернативної програми проведення реінжинірингу бізнес-
процесів, яка не відповідає вимогам власників бізнес-процесів 

5 3 4 2 0,03 0,06 0,03 0,09 

Відсутність можливості за допомогою обраних бізнес-процесів 
комерційної, організаційно-управлінської та логістичної  
отримати швидкоплинне зростання показників продажу 

4 2 3 2 0,02 0,04 0,02 0,04 

Нестача виробничих та торговельних ресурсів (торговельно-
технологічне обладнання, власні транспортні засоби, складські 
та торгові площі, тароносії, товарні запаси тощо) для 
ефективного забезпечення бізнес-процесів 

3 1 2 1 0,02 0,04 0,02 0,04 

Тривалий період товарного обігу, необхідність зміни технології 
товаропостачання, складування та зберігання товарних запасів, 
тощо 

5 4 2 3 0,03 0,03 0,09 0,06 

Несистемність підходу до оновлення форм та методів продажу, 
розширення торговельного асортименту тощо 

4 1 3 2 0,01 0,03 0,01 0,02 

Рівень зв’язків із постачальниками товарів 6 2 3 4 0,03 0,12 0,09 0,03 
Оцінювання внутрішніх бізнес-процесів за маркетинговими ризиками 

Якість маркетингових досліджень ринку збуту, торговельної 
діяльності конкурентів, аналізу рівня конкурентоспроможності 

6 2 4 3 0,07 0,28 0,14 0,21 

Зміна попиту на товари внаслідок відсутності сервісного 
обслуговування 

5 2 3 1 0,04 0,12 0,08 0,16 

Загроза проекту не реалізувати свій маркетинговий потенціал 5 3 2 3 0,08 0,16 0,24 0,16 
Неправильна стратегія реалізації внутрішніх бізнес-процесів 
комерційної діяльності 

3 1 1 2 0,06 0,12 0,12 0,06 

Разом 100 51 59 58 1,00  
Комплексна оцінка   2,39 2,02 1,92 
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За результатами аналізу встановлено, що ступінь ризикованості 

проекту РБП1 досягає 2,39, РБП2 – становить 2,02 та РБП3 – дорівнює 

1,92. 

Вважаємо, що експертний аналіз ризиків є досить суб’єктивним, 

тому не завжди дозволяє охарактеризувати подію, що аналізується. Це 

зумовлює необхідність застосування в якості показника чутливості 

проектів із реінжинірингу бізнес-процесів показника еластичності чистої 

теперішньої вартості (NPV) та проведення розрахунків за формулою [212]: 

змішанноїзмінаВідсоткова
NPVзмінаВідсоткова

NPVтьЕластичніс РБПn  ,                       (2.6) 

Проводимо розрахунки для проектів реінжинірингу бізнес-процесів 

ТОВ “Ларус”: 

1) РБП1 – “Загального менеджменту та управління персоналом”: 

13389,0
239
51

1 РБПNPVтьЕластичніс , 

2) РБП2 – “Комерційної діяльності”: 

29207,0
202
59

2 РБПNPVтьЕластичніс , 

3) РБП3 – “Логістичної діяльності”: 

30208,0
192
58

3 РБПNPVьЕластичніт . 

Отримані дані свідчать, що показник еластичності чистої 

теперішньої вартості проекту РБП1 становить 0,13389, РБП2 – 0,29207 та 

РБП3 – 0,30208. 

Зважаючи на світовий досвід, у процесі запровадження проектів із 

реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах оптової торгівлі 

вбачається доцільним впровадження інноваційних методів зниження 

ризику [65; 69; 80; 104; 212; 217]. Відомі методи зниження ризику у 

процесі реінжинірингу бізнес-процесів оптового торговельного 

підприємства пропонується згрупувати у два напрями: 

1) ліквідація ризиків; 
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2) зниження негативної дії тих видів ризиків, яких не вдалося 

уникнути. 

Перший напрям – уникнення ризиків – передбачає певну політику 

керівництва оптового торговельного підприємства, яка полягає в тому, щоб 

не приймати управлінських рішень, пов’язаних із ризиком. Цей напрям є 

найбільш простим і радикальним, однак, він не може забезпечити 

динамічний розвиток оптового торговельного підприємства та високі 

прибутки. Крім того, не завжди вдається уникнути ризикованої ситуації, 

що спонукає використання другого напряму, пов’язаного з розробленням і 

реалізацією заходів зі зниження негативних наслідків ризиків. 

Другий напрям може реалізовуватися в різних аспектах (рис. 2.12). 

Найпростішим методом запобігання негативним наслідкам ризиків є 

створення на оптовому торговельному підприємстві спеціальних фондів 

ризику за рахунок прибутків і використання їх в екстремальних для 

проведення комерційних та логістичних операцій умовах. Цей метод 

відомий як самострахування підприємства від негативного впливу 

непередбаченої ситуації [69]. Самострахування є доцільним у тих 

випадках, коли вартість майна відносно невелика та наявні досить вагомі 

прибутки від комерційної та логістичної діяльності оптового підприємства. 

У вітчизняній практиці дедалі більшого визнання набуває метод 

зниження ризиків шляхом передання (трансферт) їх іншим організаціям 

(страховим фондам), які спеціалізуються на страхуванні майна 

підприємств. 

Можна виділити щонайменше три фактори, які задовольняють 

інтереси як трансфера (особи, що передає ризик), так і трансферти (особи, 

що приймає на себе цей ризик): 1) витрати, що є завеликими для 

юридичної особи, що передає ризик, можуть становити незначну суму для 

особи, яка приймає на себе ризик; 2) організація, що спеціалізується на 

страхуванні ризиків, може мати кращі можливості для запобігання 

ризикам; 3) трансферти можуть бути в кращій позиції щодо скорочення 



158 

втрат від ризиків або контролю за перебігом подій, пов’язаних із 

зниженням негативних наслідків ризиків. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2.12. Напрями зниження та відвернення ризиків на оптовому 

торговельному підприємстві (розроблено автором) 

 

Трансферт ризиків для оптових торговельних підприємств може 

здійснюватися шляхом укладення контрактів у таких формах: 

– лізинг (фінансова оренда) – як форма передання ризиків – широко 

використовується в практичній діяльності оптових підприємств. Частина 

ризиків при оренді майна, пов’язана з фізичним пошкодженням майна, 

збільшенням податків на майно, повністю або частково компенсується 

орендодавцем. Умови розподілу ризику між орендарем і орендодавцем 

обумовлюються в контрактах; 

– контракти з питань продажу, обслуговування та постачання 

товарів – надають можливість оптовим підприємствам знижувати ризик 

Напрями зниження ризиків у процесі реінжинірингу бізнес-процесів 
оптового торговельного підприємства 

Заходи з уникнення ризику Заходи зі зниження негативних 
наслідків ризиків 

Відмова від ризикованих 
управлінських рішень 

Створення резервних фондів 
(самострахування) 

Відмова від ризикованих 
контрактів і проектів 

Передання (трансферт) ризику 

Угоди між виробничими, 
оптовими торговельними та 
роздрібними підприємствами 

Лізинг (фінансова оренда) 

Договір факторингу 

Контракти на збереження і 
транспортування вантажів 

Контракти на продаж продукції та 
обслуговування постачання 

Біржові операції 
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шляхом отримання гарантій від постачальника щодо усунення дефектів 

або заміни неякісного товару. В контрактах між постачальником та 

оптовим підприємством можуть також встановлюватись умови 

компенсації покупцю втрат у процесі експлуатації купленого товару; 

– контракти на збереження та транспортування вантажів. У 

контрактах обумовлюються вимоги до збереження вантажів на етапі їх 

транспортування та форми компенсації ризиків, пов’язаних із крадіжками, 

втратою вантажів або зниженням їх споживчих якостей; 

– договір факторингу – передбачає передавання кредитного ризику; 

– біржові операції – можуть забезпечувати зниження ризику 

постачання в умовах інформаційних очікувань і відсутності більш вигідних 

оперативних форм закупівель. Мінімізація ризиків оптового торговельного 

підприємства забезпечується шляхом укладання опціонів та ф’ючерсних 

контрактів на закупівлю товарів, ціна на які в перспективі має зрости. 

Враховуючи вищеперераховане, доцільно відзначити, що на 

ефективність реінжинірингу бізнес-проектів для оптового підприємства 

пріоритетний вплив здійснює комерційний ризик [ 80, с. 29]. Він виникає в 

процесі виконання оптовим підприємством закупівельно-збутової 

діяльності. З метою його запобігання та зменшення ступеня впливу слід 

враховувати такі фактори: невигідна зміна (підвищення) ціни закупівлі 

товарів, зниження ціни продажу, зростання витрат обігу, втрати товарів у 

процесі транспортування, тощо. 

Основні напрями зменшення комерційного ризику наступні:  

1) якісне обґрунтування та дотримання комерційних рішень; 

2) резервування коштів на покриття непередбачуваних витрат; 

3) розподіл ризику між учасниками комерційної програми; 

4) страхування комерційного ризику. 

Важливим заходом зниження втрат від ризиків є страхування майна 

та майнових інтересів оптового торговельного підприємства у страхових 

компаніях. Страхування комерційного ризику в такій формі – це укладення 
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договору страховою компанією на певний вид ризику та внесення 

страхового внеску в обумовлених розмірах. Ціна та доступність 

страхування пов’язані не тільки між собою, а й зі ступенем насиченості 

страхових ринків страховими послугами. В Україні такі ринки поки що 

розвинуті недостатньою. У багатьох випадках вартість страхових послуг є 

надто високою та перевищує ту ціну, яку оптові торговельні підприємства 

вважають за доцільне сплатити. Крім цього, не всі комерційні ризики 

підлягають страхуванню, що значно звужує можливість його 

використання. Умови страхування майна та інших можливих збитків 

оптових торговельних підприємств обумовлюються в страхових полісах. 

Ризики внутрішнього характеру виникають у результаті порушення 

трудової дисципліни, помилок в управлінні торгово-технологічними 

процесами, недостатньої уваги до кваліфікаційного складу торговельних 

працівників, процесів реалізації інноваційної, інвестиційної політики тощо. 

Такими ризиками можна управляти, їх негативним наслідкам можна 

запобігти на базі реалізації таких заходів: підвищення поінформованості 

керівного складу про працездатність персоналу оптового підприємства, 

політику конкурентів на ринках збуту, інноваційний розвиток сфери 

товарного обігу; підвищення вимог до розроблення стратегії розвитку 

оптового підприємства з урахуванням ситуації невизначеності на ринках 

збуту та в макроекономічній сфері; створення резервних фондів розвитку 

оптових підприємств і використання їх у складній ситуації. 

 
Висновки до 2 розділу 

 
1. На основі проведеного аналізу відзначено, що підприємницька 

діяльність підприємств оптової торгівлі підпорядковується дії зовнішніх 

факторів, вплив яких проявляється через активізацію відповідних бізнес-

процесів. Визначення засад щодо можливості проведення реінжинірингу 

бізнес-процесів на вітчизняних підприємствах оптової торгівлі полягає в 



161 

оцінюванні впливу таких факторів як: купівельна спроможність населення, 

соціально-економічна активність населення; інвестиційна активність, 

девальвація національної валюти; кон’юнктурні коливання на ринках, 

товарно-грошові відносини; розвиток інноваційної діяльності; 

модернізація та автоматизація технологічних процесів; обсяг оптового 

продажу; ланковість перепродажу товарів; забезпеченість товарними 

ресурсами; кількість діючих сертифікатів системи управління в сфері 

оптової торгівлі. В свою чергу, ці фактори визначають 40 % рівень 

збитковості підприємств оптової торгівлі та неефективність 

функціонування бізнес-процесів в цілому. Наведені дані свідчать про 

необхідність підвищення рівня керованості підприємств оптової торгівлі за 

рахунок модернізації торговельно-технологічних процесів, впровадження 

інформаційних технологій, посилення ролі людського фактору і, тим 

самим, підвищення ефективності бізнес-планування соціально-економічних 

і торговельно-технологічних процесів підприємства. З метою збалансування 

ключових показників та стабілізації розвитку оптових підприємств постає 

завдання аналізу не тільки зовнішнього, але і внутрішнього середовища 

оптових торговельних підприємств для їх співставлення та визначення 

результативності окремих бізнес-процесів. 

2. Аналіз факторів на мікрорівні підтвердив виявлені тенденції щодо 

впливу зовнішнього середовища на розвиток БПОТП та їх 

реінжинірингове забезпечення. Отримані результати дослідження дали 

змогу констатувати, що оптові підприємства мають середнє та низьке 

значення показників прибутковості та оборотності капіталу; крім того, 

спостерігається тенденція зниження фінансової стійкості, тобто, 

відбувається процес посилення їх фінансової залежності та створення 

сприятливих умов для існування високого ступеня ризику втрати 

платоспроможності підприємствами. Оцінювання бізнес-процесів 

дозволило виявити тенденції неефективного впровадження та управління 

бізнес-процесами, що підтверджено аналізом показників ефективності  
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бізнес-процесів, які на 20-40 % перевищують рекомендовані значення. 

3. Результати дослідження стану комерційної діяльності стали 

підставою для групування оптових підприємств залежно від ступеня 

ризику банкрутства. Так, комерційна діяльність ТОВ “Прикарпатський 

торговий дім”, ТОВ “Ларус”, ТОВ “Дах-Логістик” та ТОВ “ПАККО 

Холдинг” характеризується як стабільна, тому підприємства віднесено до 

групи з середнім ступенем ризику банкрутства. Комерційна діяльність 

ТОВ “Гермес” та ТОВ “Буковинські будівельні матеріали” є нестабільною, 

внаслідок чого вони віднесені до групи підприємств із високим ступенем 

ризику банкрутства. На стадії банкрутства (за даними аналізу) знаходяться 

ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд”, адже 

стан їх комерційної діяльності визнано регресивним. 

4. Визначення класифікаційної ознаки реінжинірингу дало 

можливість структурувати оптові торговельні підприємства за поточним 

станом комерційної, організаційно-управлінської та логістичної діяльності. 

Реалізація цілей оптового торговельного підприємства базується на 

застосуванні конкретного виду реінжинірингу та форми його 

впровадження. Враховуючи, що досліджувані оптові торговельні 

підприємства знаходяться на етапах “Зрілість – спад – відродження”, 

доцільно впроваджувати: діловий реінжиніринг для ТОВ “Прикарпатський 

торговий дім”, ТОВ “Ларус” та ТОВ “Дах-Логістик”; реінжиніринг 

розвитку для ТОВ “ПАККО Холдинг”; природний реінжиніринг – для ТОВ 

“Гермес” і ТОВ “Буковинські будівельні матеріали”; кризовий 

реінжиніринг – для ПП “Торгово-промислова компанія Арсен”; 

антикризовий реінжиніринг – для ТОВ “Теко-Трейд”. 

5. Впровадження в практичну торговельну діяльність заходів 

реінжинірингу бізнес-процесів пов’язане з певним ризиком. Аналіз 

способів зменшення ризику та комплексна оцінка за видами економічного 

ризику альтернативних програм реінжинірингу дозволили встановити, що 

з метою мінімізації впливу несприятливих факторів у процесі 
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запровадження реінжинірингу необхідно використовувати аналіз 

чутливості та аналіз ризику. Реалізація реінжинірингу бізнес-процесів як 

методичного підходу забезпечить здатність оптових торговельних 

підприємств адаптуватися до факторів та умов нестабільного зовнішнього 

середовища та виявлених проблем внутрішнього характеру в межах 

поставлених цілей макро- та макрорівня та дасть можливість нівелювати 

проектні та операційні ризики. 

Основні результати розділу опубліковано в працях: [141; 142; 145; 

149; 150; 151; 153; 161; 211]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕІНЖИНІРИНГУ У 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

3.1. Наукові засади впровадження реінжинірингу в бізнес-

процеси підприємств оптової торгівлі 

 

В умовах реформування вітчизняної економіки, зокрема – 

внутрішньої торгівлі, відбувається посилення міжрегіональної інтеграції 

споживчого ринку. В зв’язку з цим актуальним стає проведення цільової та 

функціональної переорієнтації оптової торгівлі, що вплине на зміну 

орієнтирів державної політики. В умовах децентралізації певну роль в 

управлінні торговельною діяльністю та її регулюванні повинні відігравати 

місцеві громади. До їх компетенції входить затвердження програм 

соціально-економічного розвитку відповідної територіальної громади, 

складовою частиною яких є і розвиток внутрішньої торгівлі. Враховуючи 

те, що в сучасних умовах відбувається процес реформування меж 

територіальних громад, не всі можливості регулювання розвитку оптової 

торгівлі органами місцевого самоврядування використовуються в повній 

мірі. Наявна нині законодавча база розвитку внутрішньої торгівлі у цілому 

забезпечує певний рівень ефективності управління її розвитком. Однак, в 

умовах глобалізації та спроб України інтегруватися в економіку ЄС 

вимагається першочергове розроблення нової Концепції розвитку 

внутрішньої торгівлі, адаптованої до нових умов, із визначенням 

пріоритетів розвитку оптової торгівлі, уточнення та доповнення цілої 

низки нормативних актів, які регулюють їх діяльність [75, с. 188]. 

Погоджуємося, що безпосередньо реформа децентралізації влади в 

Україні передбачає, що органи місцевого самоврядування повинні 

формувати мотивацію для учасників оптового ринку. Зокрема, в умовах 

фінансової нестабільності та низького рівня платоспроможності малі та 
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мікропідприємства оптової торгівлі будуть прагнути до об’єднання з 

підприємствами середнього бізнесу з метою посилення конкуренто-

здатності на певному ринковому сегменті. Глобалізаційні процеси 

міжнародної економіки роблять цю тенденцію незворотною. 

Сутність цих змін полягає, по-перше, у створенні в оптовій ланці 

таких видів об’єднань, як вертикальні та горизонтальні маркетингові 

системи. Вважаємо, що до складу таких вертикальних систем повинні 

увійти товаровиробники, оптові й роздрібні торговельні підприємства та 

функціонувати як єдина система під егідою товаровиробника. Бачиться за 

доцільне залучати до об’єднання малі та мікропідприємства на принципах 

франчайзингу. Проведені дослідження дозволяють констатувати, що 

актуальним для вітчизняної оптової торгівлі є розвиток горизонтальних 

маркетингових систем. 

По-друге, йдеться про створення великих оптових сервісних центрів 

шляхом об’єднання малих та мікропідприємств. Це дозволить 

використовувати важливі для галузі ефекти масштабу в логістиці, залучати 

додаткові фінансові ресурси, збільшити обсяги закупівель та оптового 

продажу, а також підвищити рентабельність діяльності. Вважаємо, що саме 

процес об’єднання у великі та середні оптові сервісні центри дозволить 

мінімізувати ступінь комерційного ризику та усунути вплив інших 

негативних чинників на розвиток малого бізнесу в сфері товарного обігу. 

По-третє, йдеться про створення інтегрованих сервісних комплексів 
оптової торгівлі (єдиний бізнес-центр). На нашу думку, вони повинні 
поєднати розосереджені по території регіону підприємницькі структури, а 
саме: підприємства оптової торгівлі різних розмірів, типів і форматів; 
логістичні підприємства; організації, що здійснюють сервісне 
обслуговування придбаних технічно-складних товарів; виставкові зали; 
закупівельні підприємства; організації телекомунікації і зв’язку; суб’єкти 
бізнесу кредитно-фінансової сфери; консалтингові фірми. Зокрема, для 
малих міст і локальних ринків мегаполісів, де до складу сервісного 
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комплексу оптової торгівлі входить одна велика асоціація (компанія), яка 
надає послуги оптової торгівлі, пропонуємо використовувати спрощену 
організаційно-управлінську структуру, у якій всі стратегічні функції 
покладаються на центр управління інтегрованим сервісним комплексом. 
Для мегаполісів та регіональних центрів, коли в структурі масштабного 
сервісного комплексу оптової торгівлі функціонує декілька великих 
універсальних центрів оптової торгівлі, пропонуємо використовувати 
більш складну організаційно-управлінську структуру. Ця структура 
сервісного комплексу оптової торгівлі повинна об’єднувати різнопрофільні 
спеціалізовані оптові підприємства з передачею стратегічних бізнес-
процесів локальним універсальним центрам, які, в свою чергу, здійснюють 
координування комерційної діяльності малих оптових підприємств, 
натомість, локальні універсальні центри підпорядковуються центру 
управління інтегрованим сервісним комплексом. 

Кардинальна перебудова оптової ланки країни є об’єктивно 
необхідною і вона відобразиться на процесах впровадження реінжинірингу 
на підприємствах оптової торгівлі. З врахуванням впливу зовнішніх 
факторів на розвиток РБПОТП нами розроблено стратегічні напрями і 
засади переформатування структурно-територіальної організації 
підприємств оптової торгівлі (табл. 3.1). 

Вважаємо, що пріоритетними критеріями вибору стратегії 
проведення реінжинірингу бізнес-процесів повинні стати дані про зону 
діяльності оптового торговельного підприємства, розмір складської площі, 
чисельність персоналу, характер виконуваних функцій, розмір майна, 
обсяг річного оптового товарообороту, специфіку торговельного 
асортименту, можливість надання комплексу послуг, обсяг цільового 
ринку, рівень цін. 

У табл. 3.2 запропоновано схему вибору оптимальної стратегії 

реінжинірингу бізнес-процесів з урахуванням базових параметрів 

конкретного оптового підприємства. 

Зокрема, для великих спеціалізованих і середніх універсальних 
оптових   підприємств найбільш    прийнятною є стратегія  домінування за 



167 

Таблиця 3.1 
Стратегічні напрями та засади переформатування структурно-
територіальної організації підприємств оптової торгівлі  

(авторська розробка) 
Напрями Засади 

1 2 
Підвищення ролі оптових 
підприємств 

Збільшення обсягів оптового продажу споживчих 
товарів, зокрема, складного асортименту та 
технічно-складних товарів, виробництво яких 
характеризується високим рівнем концентрації та 
територіальною віддаленістю від кінцевих 
споживачів 

Скорочення кількості мікро- та 
малих оптових посередників, які 
не здійснюють складські операції 

Виконуючи функції посередників, вони формують 
бізнес-систему з обмеженим циклом 
обслуговування та необґрунтовано збільшують 
ланковість товароруху й витрати на його 
здійснення 

Створення різноманітної 
структури оптових підприємств 
за функціональним 
призначенням, розмірами, 
спеціалізацією, зоною діяльності, 
формами власності та 
організаційно-правовими 
формами господарювання 

Для формування більш ефективного 
конкурентного середовища в оптовій торгівлі та 
розвитку споживчого ринку потрібні великі 
корпоративні (акціонерні товариства) оптові 
підприємства з повним циклом обслуговування 
партнерів (у переважній більшості) і ті, що 
спеціалізуються на виконанні окремих функцій 
(оптовики: аукціоністи, комівояжери, комісіонери, 
консигнанти, посилторговці, агенти зі 
збуту/закупівлі продукції), а також центральні 
розподільчі склади корпоративних роздрібних 
торговельних мереж, де централізовано 
забезпечується товаропостачання власних 
магазинів 

Забезпечення розвитку оптових 
підприємств 

Із врахуванням перспективних напрямків 
спеціалізації роздрібної торговельної мережі 

Прискорення розвитку оптових 
продовольчих ринків, що 
здійснюють продаж, зокрема, 
сільськогосподарської продукції 
та продуктів її переробки 

Пріоритетний напрям – на принципах аукціонної 
торгівлі 

Розвиток мережі дрібнооптових 
торговельних посередників 
(магазинів-складів для 
обслуговування малих суб’єктів 
господарювання) 

Застосовують метод продажу самообслуговування, 
реалізують товари за більш низькими цінами, 
здійснюють централізоване товаропостачання 

Розвиток оптового продажу 
товарів через мережу Інтернет 

Можуть здійснювати як товаровиробники, так і 
посередники 

Створення різних видів 
об’єднань підприємств 

Першочергово на принципах франчайзингу 

Розвиток сучасної мережі складів, 
що належать оптовим 
підприємствам 

Склади загального користування для надання 
складських послуг оптовим підприємствам, а 
також товаровиробникам і роздрібним торговцям, 
які уклали прямі договори постачання 

Створення сучасної 
інформаційної системи 

Повинні стати надійним інструментом державного 
регулювання оптової торгівлі та прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень суб’єктами 
господарювання 
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витратами. Це пов’язано з наданням технологічно однорідних послуг, 

великим обсягом продажу, що дозволяє суттєво знижувати рівень 

постійних витрат на одиницю реалізованого товару та дає можливість 

розробляти ефективні логістичні ланцюги. Цю стратегію реінжинірингу 

бізнес-процесів рекомендуємо для ТОВ “Дах-Логістик”, ТОВ 

“Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус” та ТОВ “ПАККО Холдинг”. 

Таблиця 3.2 
Критерії вибору стратегії для проведення реінжинірингу бізнес-

процесів на підприємствах оптової торгівлі (авторська розробка) 

Критерії 
Види підприємств оптової торгівлі 

малі 
спеціалізовані 

середні 
універсальні 

великі 
спеціалізовані 

універсальні 
сервісні 

комплекси 

Зона діяльності Адміністра-
тивний район 

Адміністра- 
тивний район / 

область 
Регіон/мезорайон, 

область 
Мезорайон, 

область 
Складська 
площа До 500 м² До 2000 м² Від 2000 до 

5000 м² Більше 5000 м² 
Чисельність 
персоналу До 50 осіб До 250 осіб Більше 250 осіб Більше 250 осіб 
Характер 
виконуваних 
функцій 

Комерційний Комерційний Комерційний 
Комерційний, 

консалтинговий, 
виставковий 

Вартість 
основних засобів 

Більше 
100 тис. грн 

Більше 
500 тис. грн 

Більше 
5 000 тис. грн 

Більше 
10 000 тис. грн 

Обсяг 
комерційного 
доходу 

менше 2 млн 
євро 

менше 5 млн 
євро 

більше 5 млн 
євро 

більше 5 млн 
євро 

Специфіка 
торговельного 
асортименту 

Вузько-
спеціалізований Універсальний Спеціалізований Універсальний 

Супутні послуги Відсутні Відсутні Надаються Надаються 
Комплекс 
послуг після-
продажного 
обслуговування 

Відсутній Відсутній Надається Надається 

Цільовий 
ринок 

Представники 
малого бізнесу 

Представники 
малого та 

середнього 
бізнесу 

Представники 
малого та 

середнього 
бізнесу 

Всі учасники 
ринку 

Рівень цін Середній Середній Низький 
Середній і 

нижче 
середнього 

Стратегії 
реінжинірингу 
бізнес-процесів 

Фокусування Домінування 
за витратами 

Домінування за 
витратами Інтеграції 
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Для мікро- та малих спеціалізованих оптових підприємств найбільш 

прийнятною є стратегія фокусування внаслідок незначного обсягу продажу 

і концентрації зусиль на вузькоспеціалізованому асортименті товарів і 

послуг. Проведені дослідження дають підстави рекомендувати стратегію 

фокусування для проведення реінжинірингу бізнес-процесів ТОВ “Гермес” 

та ТОВ “Буковинські будівельні матеріали”. 

Стратегія інтеграції сприятиме ефективному та сталому розвитку 

універсальних сервісних комплексів оптової торгівлі, які утворюються в 

результаті злиття малих оптових підприємств і використовують ефект 

синергізму. Вважаємо, що вона є найбільш прийнятною стратегією 

проведення реінжинірингу бізнес-процесів на ПП “Торгово-промислова 

компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд”. 

Отже, підвищення ефективності бізнес-процесів підприємств оптової 

торгівлі можна досягати за допомогою реінжинірингу, базованого на 

глибокому аналізі ринку та ринкової кон’юнктури, дослідженні бізнес-

середовища, виробленні економічно обґрунтованої ринкової стратегії. 

Вважаємо, що однією з основних особливостей реінжинірингу бізнес-

процесів є орієнтація не на функції управління підприємством, а на процес 

його функціонування. При цьому безпосередньо процес обігу товарів, який 

супроводжується наданням торговельного обслуговування, виступає в 

якості бізнес-моделі, що складається з сукупності взаємопов’язаних бізнес-

процесів, які повинні підлягати реінжинірингу. 

Основою для прийняття рішення про проведення реінжинірингу 

бізнес-процесів є проблема оптимізації структури комерційної, 

організаційно-управлінської та логістичної діяльності оптового 

підприємства, що потребує їх детальної оцінки з точки зору забезпечення 

стійкості конкурентних позицій у стратегічній ринковій перспективі. На 

наш погляд, така оцінка можлива на основі застосування технології 

стратегічної сегментації бізнесу оптового підприємства. Вона дозволяє 

прийняти рішення про розвиток перспективних напрямів оптової 
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діяльності (або відмови від неефективних), а також здійснити управлінські 

зміни на основі поєднання централізованого та децентралізованого 

управління як наслідку дерегулювання. 

Враховуючи це, вважаємо, що весь інноваційний потенціал 

реінжинірингу доцільно пов’язувати не з технологічною стороною 

проблеми, що розглядається, а з групуванням функціональних елементів і 

зміною структурних одиниць оптового торговельного підприємства. 

Першочергово це стосується оптових підприємств, які мають відокремлені 

структурні підрозділи: ТОВ “Прикарпатський торговий дім” (має 6 філій) 

та ПП “Торгово-промислова компанія Арсен” (має 11 філій), а також 

мають розгалужену мережу складів: ТОВ “Дах-Логістик” (має 7 

спеціалізованих складів) та ТОВ “ПАККО Холдинг” (володіє мережею 

cash&carry “ПАККО”, до складу якої входять 12 оптових магазинів 

самообслуговування). Це передбачає реструктуризацію технологічних 

структурних одиниць в економічні структури на основі бізнес-процесів. У 

результаті трансформації структурної одиниці здійснюється перехід від 

ієрархічної організації до горизонтальних структур, мережевих і інших 

структур, в які закладено концептуально нові принципи узгодження та 

зв’язку елементів у комплекси. Саме такі підходи визначають інноваційний 

характер змін у формах і методах оптового продажу, що сприяє зростанню 

рентабельності оптового підприємства. Якщо організаційна структура 

оптового підприємства, по суті, виступає як відображення розподілу 

функцій, обов’язків і взаємовідносин, то ця структура з позиції бізнес-

процесів являє собою сукупність динамічних підходів, прийомів і методів 

із управління торговельно-технологічними операціями [191]. 

На наше переконання, реінжиніринг має бути комплексним та 

складатися з сукупності таких заходів у оптовій ланці: загального 

менеджменту й управління персоналом; фінансової діяльності; 

маркетингу; комерційної та логістичної діяльності; закупівельно-збутової 

діяльності; управління товарними потоками; R&D. 
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Проведені дослідження стали основою для формування принципової 

моделі організаційно-економічного механізму впровадження РБПОТП, що 

дозволяє визначити суб’єкти та об’єкти для реалізації реінжинірингу 

бізнес-процесів, цілі, функції, форми, методи, інструментарії вибору 

способів кардинального перепроектування бізнес-процесів, а також 

індикатори оцінки ефективності імплементації обраного напряму 

реінжинірингу бізнес-процесів (рис. 3.1). Запропонований організаційно-

економічний механізм впровадження РБП рекомендується застосовувати 

оптовим підприємствам, які знаходяться на стадії життєвого циклу: 

1) “спад”, тобто здійснюють торговельну діяльність збитково – ПП 

“Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд”;  

2) “зрілість”, діяльність є безприбутковою – ТОВ “Гермес” та ТОВ 

“Буковинські будівельні матеріали”; 

3) “відродження”, мають за мету максимізувати прибуток – ТОВ 

“Дах-Логістик”, ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус” та 

ТОВ “ПАККО Холдинг”. 

У наукових доробках вітчизняних та зарубіжних вчених переважно 

виокремлено три основні етапи реінжинірингу бізнес-процесів: 1) аналіз 

існуючих бізнес-процесів та їх моделювання; 2) переосмислення та 

розробка принципово нових; 3) впровадження нових бізнес-процесів [96; 

118; 190; 274; 281]. На відміну від такого підходу, пропонуємо 

удосконалений варіант технології реінжинірингу бізнес-процесів оптового 

торговельного підприємства із застосуванням інструментарію аутсорсингу 

та бенчмаркінгу (рис. 3.2). Отже, реінжиніринг слід орієнтувати на 

реалізацію принципів наскрізного управління організаційно-управлінськими, 

комерційними та логістичними операціями, які виконуються взаємо-

пов’язаними підрозділами, для максимального задоволення потреб покупців. 
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Рис. 3.1. Організаційно-економічний механізм впровадження реінжинірингу бізнес-процесів оптового торговельного 
підприємства (розроблено автором) 
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На наш погляд, принципи процесного управління мають 

поширюватися також на створення нових господарських зв’язків. Це 

дозволяє вбудовувати бізнес-процеси постачальників товарів (оптових 

покупців) у спільно керовані ланцюги постачань та розподілу товарів. 

Необхідність розробки технології РБП оптового підприємства 

(перший етап технології), на наш погляд, обумовлена низкою причин. 

По-перше, проведення РБП оптового торговельного підприємства 

має велике значення для реформування розвитку внутрішньої торгівлі 

країни. Всі торговельні працівники повинні знати, що бізнес-процеси – це 

змінне явище, тобто, вони модифікуються у відповідності зі змінами 

стратегії оптового підприємства, відповідно до його позицій у 

конкурентному середовищі. Отже, вони можуть підлягати реінжинірингу. 

Цей процес буде супроводжуватися зростанням відповідальності за 

найбільш вагомі характеристики бізнес-процесів: вартість, результативність і 

темпи виконання. Вважаємо, що інформованість працівників у сфері 

реінжинірингу бізнес-процесів дозволить знизити внутрішньоорганізаційний 

супротив щодо запровадження кардинальних нововведень. 

По-друге, реінжиніринг дозволяє підвищити ефективність 

стратегічного планування оптового торговельного підприємства. Адже в 

даному випадку буде відбуватися деталізація всіх бізнес-процесів та їх 

розподіл за структурними підрозділами (бізнес-одиницями), 

відповідальними особами та конкретними виконавцями. 

По-третє, проведення реінжинірингу сприяє підвищенню ділової 

активності власників оптового торговельного підприємства, менеджерів та 

керівників структурних підрозділів, оскільки дозволяє виявити окремі 

бізнес-процеси, управління якими призведе до зростання доходів та 

конкурентоспроможності підприємства. Переважно це відбувається під час 

розробки альтернативних варіантів стратегічного розвитку оптового 

підприємства відповідно до цілей та завдань реінжинірингу. 
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Рис. 3.2. Послідовність етапів реінжинірингу бізнес-процесів 
оптового торговельного підприємства із застосуванням інструментарію 

аутсорсингу та бенчмаркінгу (розроблено автором) 
 
Вважаємо, що з цієї точки зору реінжиніринг виступає в якості 

управлінського інструменту, який визначає можливість оптимізації всієї 

бізнес-системи оптового підприємства. Отже, він вимагає відмови від 

розгляду бізнес-процесів як сукупності функцій, які розташовані 

вертикально вздовж організаційної структури. Викладений підхід до 

трактування реінжинірингу передбачає конкретизацію об’єктивних 
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Етап 2. Конкретизація об’єктивних передумов та вихідних умов проведення 
реінжинірингу бізнес-процесів оптового торговельного підприємства 

Етап 3. Формулювання цілі та завдань реінжинірингу бізнес-процесів оптового 
торговельного підприємства 

Етап 4. Уточнення змісту бізнес-процесів оптового торговельного підприємства та 
його критичних характеристик із застосуванням інструментарію бенчмаркінгу 

Етап 5. Розробка та обґрунтування принципів реінжинірингу бізнес-процесів 
оптового торговельного підприємства 

Етап 8. Побудова ступінчастої деталізованої SADT-діаграми для моделювання 
реінжинірингу бізнес-процесів оптового торговельного підприємства 

Етап 9. Побудова блок-схеми реінжинірингу бізнес-процесів оптового 
торговельного підприємства 

Етап 6. Вибір та обґрунтування методичного підходу до проведення реінжинірингу 
бізнес-процесів оптового підприємства із застосуванням інструментарію 
аутсорсингу 

Етап 10. Визначення можливих позитивних та негативних наслідків реінжинірингу 
бізнес-процесів оптового підприємства 

Етап 7. Вибір вихідної моделі для проектування бізнес-процесів із застосуванням 
інструментарію бенчмаркінгу 
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передумов та вихідних умов його проведення. Ці підходи рекомендується 

висвітлювати у другому етапі запропонованої технології. 

Розглянута послідовність етапів технології РБПОТП дає підстави для 

виокремлення трьох пріоритетних засад розвитку реінжинірингу: 

1) “радикальне перепроектування” (ціль: відновлення прибутковості 

торговельної діяльності та оборотності капіталу). Рекомендується для 

застосування в процесі реінжинірингу бізнес-процесів в ПП “Торгово-

промислова компанія Арсен” та в ТОВ “Теко-Трейд”; 

2) “істотне поліпшення” (ціль: збереження чи покращення 

ліквідності та платоспроможності). Рекомендується для застосування в 

процесі реінжинірингу бізнес-процесів у ТОВ “Гермес” та ТОВ 

“Буковинські будівельні матеріали”; 

3) “підвищення рівня ефективності” (ціль: стратегічний розвиток 

потенціалу оптового підприємства). Рекомендується для застосування в 

процесі реінжинірингу бізнес-процесів у ТОВ “Дах-Логістик”, ТОВ 

“Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус” та ТОВ “ПАККО Холдинг”. 

Вважаємо, що кожний із вищенаведених напрямів ґрунтується на 

застосуванні певних складових (рис. 3.3): 

– аналіз стану оптового підприємства та визначення можливості 

підвищення результативності торговельної діяльності (внутрішній і 

зовнішній аналіз); 

– розробка концепції реінжинірингу: розробка альтернативних 

варіантів, оцінка альтернатив, вибір, визначення напряму дій, розробка 

плану дій, формування бюджету (визначення напряму та розробка бізнес-

плану); 

– реалізація (створення програми дій: заходи, виконавці, 

відповідальні, строки, цілі, пріоритети, обмеження тощо, безпосереднє 

виконання, контроль за виконанням, аналіз проміжних результатів, 

корегування програми). 



176 

Визначені цільові складові реінжинірингу дозволяють здійснити 

ранжування цілей за значимістю під час впровадження у бізнес-процес 

оптового підприємства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Складові напрямів впровадження реінжинірингу бізнес-

процесів оптового торговельного підприємства (авторська розробка) 
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Один із них передбачає, що ТОВ “Прикарпатський торговий дім” 
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оптового підприємства 

Розробка способів/кроків по ліквідації слабких сторін оптового підприємства 

Оцінка умов зовнішнього середовища 
(визначення “правил гри”) 

Оцінка сильних і слабких сторін 
(SWOT) оптового підприємства 

Розробка стратегії, що базувалася б на сильних сторонах оптового 
підприємства 

Оцінка можливості проведення оздоровлення та визначення перешкод, що 
можуть виникнути 

Визначення термінів виконання та затвердження бюджету 

Реалізація запланованих заходів/контроль за виконанням 

Оцінка проміжних результатів, корегування планів з метою досягнення  
найкращого результату, корегування стратегії оптового підприємства 
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організації процесу товаропросування. “Прикарпатський торговий дім” 

повинен отримувати додаткові кошти шляхом здавання вільних складських 

приміщень в оренду або створення на таких площах нових типів складів, 

до прикладу, консигнаційних. Ці засади вимагають застосування 

логістичних підходів до управління: 1) матеріальним, інформаційним, 

фінансовим та іншими потоками на складах; 2) товаропостачанням;  

3) системою ритмічного постачання товарів у роздрібну торговельну 

мережу на основі розробки графіка відбору товарів і централізованої 

доставки. 

Інший орієнтовний проект реінжинірингу бізнес-процесів полягає у 

тому, що ТОВ “ПАККО Холдинг” в основному застосовує складську 

форму товаропросування для своєї мережі. Відповідно до неї, товари 

завозяться у власні склади, де здійснюється складська обробка та зі складів 

відпускаються сформовані товарні партії в мережеві магазини. В даному 

випадку доцільно акцентувати увагу на використанні транзитної форми 

товаропостачання, що призведе до зменшення ступеня комерційного 

ризику. 

Для оптимізації бізнес-процесів необхідно здійснити повний і 

детальний їх опис у проекті реінжинірингу бізнес-процесів, що дозволить 

змоделювати наявну та передбачувану процесно-орієнтовану організаційну 

структуру оптового підприємства. На нашу думку, при описі бізнес-

процесів доцільно застосовувати комплексний підхід, який включає:  

1) інтерв’ювання керівників і працівників структурних підрозділів, 

відповідальних за виконання конкретних завдань; 2) словесний і 

формальний опис інформаційних потоків та посадових обов’язків;  

3) побудову матриці відповідальності для призначеного виконавця та 

керівника процесу; 4) графічне відображення організаційної структури, 

цілей, учасників і можливих варіантів виконання бізнес-процесів. 

Отже, проект реінжинірингу бізнес-процесів оптових торговельних 

підприємств повинен характеризуватись існуючою технологією 
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впровадження бізнес-процесів, структурою бізнес-системи, а також 

засобами автоматизації, механізації, торговельно-технологічним 

обладнанням тощо, які забезпечують торговельно-технологічні, 

комерційні, логістичні, сервісні та інші процеси. 

Запропоновані проекти реінжинірингу, орієнтовані на вирішення 

низки завдань, які постають перед ТОВ “Прикарпатський торговий дім” та 

ТОВ “ПАККО Холдинг” у сфері управління матеріальними потоками. 

Відмінність між проектами полягає в швидкості отримання результату та 

його глибині, обсязі робіт та сутності змін. Кожен проект передбачає 

певний рівень витрат часу та коштів на підготовчому етапі, а також певну 

структурну перебудову на етапі впровадження реінжинірингу. 

Слід врахувати, що комерційну діяльність оптових підприємств 

доцільно розглядати як один із головних бізнес-процесів, який 

характеризується наскрізним процесом товарного обігу: від визначення 

обсягу товарів, що підлягає продажу, до постачання їх оптовому 

покупцеві. Він має функціональні блоки, які виокремлюються в результаті 

декомпозиції бізнес-процесу із перегрупуванням торгово-технологічних 

функцій оптового підприємства. Йому притаманні торговельні операції, 

виконання та відповідальність за які покладається на конкретних працівників. 

Загальновідомо, що торговельно-технологічні процеси, що протікають 

всередині оптового торговельного підприємства – це послідовні 

функціональні ланцюги, які взаємопов’язані між собою та від яких 

безпосередньо залежить загальний стан комерційної, організаційно-

управлінської та логістичної системи [128; 163; 164]. Наголосимо, що з 

метою оптимізації комерційної діяльності оптового торговельного 

підприємства необхідні процеси, що забезпечують мінімізацію витрат, 

комерціалізацію інноваційної продукції, зростання рівня конкуренто-

спроможності підприємства. Пріоритетним інструментарієм для 

забезпечення зазначених вище процесів є РБП, що дозволяє керівництву 

радикально переосмислювати місію оптового підприємства та шляхи її 
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виконання. Проведені дослідження підтвердили той факт, що в проектах з 

реінжинірингу в більшості випадків відсутній механізм довгострокового 

стратегічного адаптування. Для забезпечення дієвості та ефективності 

впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на оптовому торговельному 

підприємстві доцільно здійснювати сукупність заходів, наведених у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 
Пріоритетні заходи з адаптації проекту реінжинірингу  

бізнес-процесів на оптовому торговельному підприємстві 
(авторська розробка) 

Заходи з адаптації Рекомендації щодо запровадження 
1 2 

Введення постійного 
контролю за витратами 

та результатами 
торговельної діяльності 

Запровадження щоденної/щотижневої/щомісячної звітності 
підрозділів за статтями стосовно розмірів витрат підрозділу та 
отриманих результатів (у грошовій формі). Для аналізу звітів 
може бути створений окремий підрозділ, але кращим є 
використання консультантів (застосування аутсорсингу): 
фахівців з фінансового менеджменту, аудиторів, 
маркетологів, які б визначали доцільність витрат, можливість 
їх зменшення чи уникнення.  

Аналіз можливості 
збільшення 

результативності 
торговельної діяльності 

Дослідження продуктивності та прибутковості; додаткових 
джерел фінансування (зовнішніх); отримання прибутку. 
Результатом аналізу мають бути рекомендації (у випадку 
відносної самостійності підрозділу: делегування прийняття 
рішень) або наказ (у випадку командного стилю управління). 

Покращення роботи 
комерційного та 

логістичного відділів та 
інших структурних 

підрозділів 

Підвищення кваліфікації співробітників, придбання сучасної 
оргтехніки та програмного забезпечення для покращення 
доступності інформації, посилення інформаційного 
забезпечення структурних підрозділів, введення системи 
стимулювання, винагороди за результати праці. 

Створення власної 
товаропросувної ланки 

Модернізація транспортного та складського господарства. 

Запровадження 
диверсифікації 

Розширення товарного асортименту оптового підприємства 
повинно здійснюватися у межах задоволення потреб обраної 
цільової групи. Особливо важливо дотримуватися цього 
правила оптовим підприємствам, товари яких конкурують за 
іміджем, тобто у певної цільової групи покупців сформоване 
уявлення про партнера. Покупець очікує отримати товари 
своєчасно, у повному обсязі та визначеної якості. Слід 
очікувати, що покращення іміджу товару (введення товарного 
знаку та фірмового найменування, марки тощо) та 
зовнішнього вигляду (дизайн товару та упаковки споживчої 
або транспортної тощо) буде сприяти підвищенню його 
конкурентоздатності, що позитивно вплине на 
результативність діяльності. 

Стимулювання 
оптового продажу 

шляхом популяризації 
торговельного 
підприємства 

Створення сервісної служби для клієнтів, функціональним 
обов’язком якої було б також збирання зворотної інформації 
(про товар, торговельні та логістичні послуги тощо). Засобами 
можуть стати: наявність фірмового найменування, участь у 
виставках та ярмарках; промо-акції й заходи щодо опитування 
експертів, розсилка каталогів, цілеспрямована реклама. 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 

Створення відділу 
(департаменту) 

маркетингу 

Проведення моніторингу ринку з метою вивчення попиту на 
нові та вже запропоновані товари, а також аналіз причин 
збільшення або зменшення обсягів оптового продажу товарів 
тощо. Це передбачає розробку та реалізацію комплексної 
концепції маркетингу на основі гармонізації інструментів 
цінової, асортиментної, рекламної політики та логістичних 
концепцій. 

Проведення 
стратегічного аналізу 
економічного стану у 
сфері оптової торгівлі 

Виявлення конкурентних переваг оптового торговельного 
підприємства. Аналіз здійснюється за допомогою SWOT-
аналізу з використанням моделі факторів конкуренції  
М. Портера. У процесі дослідження оптового ринку та 
цільового сегмента підприємство визначає, на яку саме 
цільову групу оптових покупців скерована діяльність, 
структуру та ємність попиту обраного ринкового сегмента, а 
також моделює зміни попиту в майбутньому. 

 
Отже, у процесі адаптації проекту з реінжинірингу бізнес-процесів 

слід враховувати, що реінжиніринг – це напрям, який не існував раніше, 

який неможливо порівняти з усіма відомими підходами до поліпшення 

діяльності оптового підприємства, це процес фундаментального 

переосмислення та реконструкції комерційного бізнесу, що втілює у собі 

нові способи виконання комерційних, організаційно-управлінських та 

логістичних операцій. 

Вважаємо, що в якості пріоритетних засад реінжинірингу бізнес-

процесів стосовно ефективного використання складського господарства 

має виступати застосування теорії логістичного менеджменту. В сучасних 

умовах проявляється потреба у функціях економічного впливу на 

вантажопотоки через систему договірних відносин посередників із 

вантажовідправниками, транспортними підприємствами та одержувачами 

вантажів. Підприємства оптової торгівлі повинні активно пропонувати свої 

послуги та матеріально-технічну базу для організації руху вантажопотоків 

і залучати до складу загальні і глобальні системи логістики [202]. 

Удосконалення організації товарного обігу на основі розвитку 

логістики має сприяти: 1) підвищенню ефективності ринкової 

інфраструктури; 2) економії фінансових і матеріальних ресурсів;  

3) посиленню ролі та впливу оптових підприємств на процес 
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товаропросування; 4) економічній зацікавленості в розширенні та 

інтенсифікації послуг логістики на умовах аутсорсингу. 

На наш погляд, інновації в сфері оптової торгівлі та їх адаптація до 

реалій сьогодення мають фундаментальне значення для оптових 

підприємств. У процесі реінжинірингу ці питання є найбільш актуальними 

для всіх учасників товарного руху від виробника до споживача. Теорією [5; 

12; 190] та практикою доведено, що терміни “інновація” та “інноваційна 

економіка” відображають новий метод діяльності, новий підхід до ведення 

комерційного бізнесу та, можливо, новий стиль мислення. 

Враховуючи це, рекомендуємо керівникам оптових підприємств, які 

знаходяться на стадії життєвого циклу “зрілість” (зокрема, ТОВ “Гермес” 

та ТОВ “Буковинські будівельні матеріали”), а також “спад” (ПП 

“Торгово-промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд”), особливу 

увагу приділяти впровадженню в складську логістику сучасних 

інноваційних технологій – автоматизованих систем управління (надалі – 

АСУ) корпоративними складами. Слід зазначити, що на українському 

ринку програмних продуктів представлено досить широкий спектр 

автоматизованих систем даного виду. Автоматизація управління складом 

дозволить підвищити ефективність реінжинірингу бізнес-процесів, який 

слід попередньо оптимізувати по відношенню до конкретної товарної 

категорії (у ланцюзі товарних потоків), із врахуванням особливостей 

обраного сценарію проведення реінжинірингу. Саме тому впровадженню 

АСУ передує розробка оптимального варіанта логістичної моделі складу з 

урахуванням засад реінжинірингу, що схематично зображені на рис. 3.4. 

Вважаємо, що запропонований підхід – логістичне управління 

оптовими складами, базований на застосуванні інноваційних технологій, 

дозволить не тільки отримати економічний ефект за рахунок проведення 

реінжинірингу бізнес-процесів, але й прискорить процес адаптації. 

 

 



182 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Розробка логістичної моделі оптового складу торговельного 

підприємства на засадах реінжинірингу (авторська розробка) 

 

Більшість вітчизняних науковців зазначають, що найпоширенішими 

методологіями моделювання бізнес-процесів є такі [119; 196; 214; 235]: 

1) IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) − відображає 

процесний підхід до формування та ідентифікації бізнес-процесів 

підприємства; 

Логістична модель оптового складу на засадах реінжинірингу 

Економічний ефект від впровадження реінжинірингу бізнес-процесів оптового 
складу 

Засади реінжинірингу бізнес-процесів оптового складу 

Оптимізація закупівельної діяльності 

Удосконалення сервісної логістики 

Зменшення величини оборотних активів, інвестованих у товарні запаси, за 
рахунок прискорення руху фінансового потоку 

Організація складського господарства 

Визначення критеріїв ефективності функціонування складу та його 
структурних підрозділів 

Розробка бізнес-процесів організації складського господарства 

Розробка торговельно-технологічних процесів на складі 

Технічне забезпечення торговельно-технологічних процесів 

Інформаційне та документальне забезпечення управління 

Прогнозування вантажообігу по складу 

Маркування та ідентифікація товарів, тощо 

Скорочення поточних витрат внаслідок ритмічної організації процесу 
товаропостачання 

Прискорення руху товарних потоків (скорочення обсягу товарних запасів та 
витрат з їх утримання, зниження втрат матеріальних ресурсів у залежності від 
часу перебування в логістичній системі) 

Скорочення обсягу навантажувально-розвантажувальних операцій та пов’язаних 
із виконанням даного виду робіт витрат 
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2) IDEF3 − демонструє послідовність процесів підприємства; 

3) DFD (Data Flow Diagramming) − відображає інформаційні потоки 

бізнес-процесів. 

Для моделювання реінжинірингу бізнес-процесів оптових 

торговельних підприємств пропонуємо застосовувати методологію 

функціонального моделювання IDEF0, яка “…є похідною методології 

структурного системного аналізу SADT і дозволяє чітко простежити логіку 

та взаємодію процесів в межах підприємства, одержати повну інформацію 

про кожний процес завдяки регламентованій структурі виявити недоліки 

процесу, засобів його реалізації: дублювання функцій, відсутність 

механізмів, що регламентують даний процес” [198, с. 53].  

У дослідженнях [117; 198] методологію IDEF0 також розглядають як 

невід’ємну складову впровадження інформаційних технологій у системі 

вдосконалення наявних бізнес-процесів. На думку М. Робсон [195], вона 

підтримується прикладним програмним забезпеченням BPwin, яке є 

інструментальним засобом, що цілком підтримує зазначений стандарт. 

Використання методології IDEF0 передбачає ефективне вирішення 

невеликих локальних завдань без застосування складних інформаційних 

систем.  

Спеціальними засобами, що застосовуються для моделювання 

процесів та ґрунтуються на комп’ютерній підтримці своїх функцій, є 

методологія SADT, ARIS, орієнтовані графи, мережі Петрі, IDEF – 

моделювання як ідеологічна процедура, тощо. 

Процесний підхід до виділення бізнес-процесів дає змогу: 1) чітко 

ідентифікувати “вхід” і “вихід” бізнес-процесів; 2) досліджувати тільки 

значущі бізнес-процеси, здатні створювати додану вартість; 3) вимірювати 

внесок кожного бізнес-процесу в результаті реінжинірингу діяльності 

оптового підприємства з погляду впливу на приріст оборотних активів.  

Процесна модель побудована нами для оптових підприємств із 

повним циклом обслуговування, що знаходяться на стадії життєвого циклу 
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“відродження”. За основу взято бізнес-процеси, притаманні комерційній 

діяльності ТОВ “Ларус”.  

Для побудови процесної моделі застосовано стандарт IDEF0, 

основою якого є графічне представлення (графічна мова опису) 

реінжинірингу бізнес-моделі та сукупність ієрархічно взаємопов’язаних 

діаграм, кожна з яких являє собою структурну одиницю представленої 

моделі (рис. 3.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.5. Декомпозиція бізнес-процесів комерційної та логістичної 

діяльності ТОВ “Ларус” в методології IDEF0 (розроблено автором) 
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Так, на верхньому рівні процесної моделі розташовано головний 

блок – “Бізнес-процеси оптового підприємства”. Цей блок було 

декомпоновано на три вкладених рівні. Отже, бізнес-модель ТОВ “Ларус” 

складається з трьох основних бізнес-процесів: встановлення комерційних 

зв’язків та господарських відносин, організація оптових закупівель та 

оптового продажу. Кожен бізнес-процес має “вхід”, “вихід”, “управління” 

та “механізм”. Блоки пов’язані між собою іншими ієрархічними рівнями за 

допомогою так званих інтерфейсних дуг, які дають змогу визначати 

процеси, що відбуваються в системі та потребують реінжинірингу. 

Проведена деталізація (декомпозиція) бізнес-процесу із оптових 

закупівель та продажу товарів, відповідно до якої автором сформульовано 

основні засади реінжинірингу бізнес-процесів із закупівлі товарів для 

оптового торговельного підприємства (табл. 3.4). 

 
Таблиця 3.4 

Основні засади реінжинірингу бізнес-процесу із закупівлі товарів 

для оптового торговельного підприємства (авторська розробка) 
Засади Характеристика 

1 2 

Визначення потреби 
в оптових закупівлях 

Це основоположний процес діяльності оптового 
підприємства, на якому ґрунтується стратегія реінжинірингу. 
Здійснюється за допомогою служби аналітики 
(маркетингового відділу) на основі визначення ринкової 
потреби в оптових закупівлях товарів. Без цього неможливе 
якісне завершення даного процесу та перехід до наступного. 

Пошук та вибір 
постачальників-

виробників товарів 

Процес охоплює аналіз конкурентних можливостей 
підприємств-виробників регіону та/або країни, які 
відповідають спеціалізації оптового підприємства та його 
асортиментній політиці. Реалізувати цей процес можливо за 
допомогою аналітиків оптового підприємства та менеджера із 
закупівель. 

Підписання 
договорів 

постачання товарів 

Відбувається на паритетних засадах і за взаємовигідними 
домовленостями. Процес посідає особливе місце у 
формуванні прибутковості оптового підприємства, що є 
очевидним – отримання прибутку залежить від закупівельної 
ціни товарів та умов постачання, формуючи витратні статті 
бюджету оптового підприємства. Процес пов’язаний із 
якісним моніторингом ринкової потреби у товарних позиціях, 
тому що враховує прогноз попиту, тобто обсяг закупівель та 
закупівельний бюджет оптового підприємства. 



186 

Продовження табл. 3.4 
1 2 

Надходження товару 

Відбувається після врегулювання юридичних та фінансових 
аспектів домовленостей і отримання першого та наступних 
замовлень з урахуванням складських умов зберігання товару 
та згідно з графіком постачань. За отримання товару, як 
правило, відповідають менеджери складу та вантажники. 

Приймання товару 
Згідно з супровідними документами товар перевіряють за 
кількістю/якістю та розміщують у складському приміщенні. 
Цим процесом безпосередньо керує завідувач складу. 

Оплата за товар 

У відповідності до умов договору постачання оплата за товар 
можлива як до його отримання, так і після, у БП наведено 
схему з оплатою після одержання товару на складі 
постачальника (рис. 3.5). У цей період діяльності фінансова 
служба оптового підприємства приймає фінансові та 
супровідні документи від постачальника-виробника та на їх 
основі здійснює оплату за доставлений товар. 

 

У моделюванні бізнес-процесів оптових торговельних підприємств 

для виявлення структурних блоків, які потребують реінжинірингу, 

доцільно наведену схему бізнес-моделі перевести у модель – “To be” в 

методології IDEF3, яка наочно демонструє ефективність впровадження 

реінжинірингу (рис. 3.6). 

Вважаємо, що головною перевагою ідеї моніторингу бізнес-процесів 

оптових торговельних підприємств за допомогою побудови моделі є її 

універсальність, що дозволяє застосування запропонованої моделі в 

реінжинірингу, не акцентуючи уваги на форматі, типі та спеціалізації 

оптового торговельного підприємства на перших етапах реінжинірингу. 

 

3.2. Розроблення методичних підходів до використання 

аутсорсингу та бенчмаркінгу в моделі реінжинірингу бізнес-процесів 

оптового торговельного підприємства 

 

У вітчизняній економіці динамічно зростає попит на аутсорсинг, при 

цьому ключове значення мають надійність і професіоналізм партнерів, із 

якими укладаються договори на виконання певних робіт та послуг.  
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Рис. 3.6. Бізнес-модель “To be” в методології IDEF3 для виявлення функціональних блоків, які потребують 

впровадження реінжинірингу (розроблено автором) 
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Сучасні науковці [106; 196; 222], які вивчають дане питання, 

розподіляють всі пропозиції стосовно аутсорсингу на дві групи: 1) 

передачу бізнес-процесів третій стороні; 2) оптимізацію роботи 

підприємства. Підтримуємо думку дослідників, які вважають, що 

“аутсорсинг – це стратегія управління підприємством, а не просто вид 

партнерської взаємодії” [241]. 

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що сутність аутсорсингу 

полягає в тому, щоб зосередити всі ресурси (матеріальні, фінансові, 

людські тощо) на виконанні ключових бізнес-процесів та основних 

торговельно-технологічних операцій, а допоміжні функції передати для 

виконання на підставі договору іншому підприємству (підряднику), який 

функціонує в потрібній галузі. Саме з цих позицій бачиться за доцільне 

розглядати аутсорсинг як одну з найпривабливіших бізнес-моделей. 

Аутсорсинг бізнес-процесів (Business Process Outsourcing) є найбільш 

глибокою формою аутсорсингу, який передбачає тісну взаємодію між 

партнерами, як правило, не має часових обмежень та фіксованого бюджету 

[10]. Доповнимо, що в межах аутсорсингу бізнес-процесів оптове 

торговельне підприємство передає аутсорсеру не окремі завдання, а 

замкнуту функціональну сферу всередині власного комерційного бізнесу 

(рис. 3.7). У перебігу оптимізації бізнес-процесів оптових торговельних 

підприємств можна вдаватися до аутсорсингу окремих процесів. Із огляду 

на це бізнес-процеси оптових торговельних підприємств слід поділяти за 

доцільністю їх передачі на аутсорсинг і виокремити процеси, що повністю 

передаються, передаються частково (у частині окремих підпроцесів) та 

процеси, які недоцільно передавати на аутсорсинг. 

Рішення щодо передачі процесу на аутсорсинг приймається, 

виходячи з його участі у генеруванні цінності й необхідності внутрішнього 

контролю за їх перебігом, з одного боку, та зіставлення вартості їх 

виконання оптовим торговельним підприємством та сторонньою 

організацією, – з іншого. 
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Рис. 3.7. Структура аутсорсингу бізнес-процесів для підприємства 

оптової торгівлі (авторська розробка) 
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(SaaS); 
- аутсорсинг дата-центрів; 
- розробка програмного забезпечення 
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особливості та ін.); 
- аутсорсинг, орієнтований на конкретний товар 

- бухгалтерське забезпечення; 
- інвентаризаційний аудит; 
- забезпечення взаєморозрахунків з персоналом 
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(аутстафінг); 
- підбір і пошук співробітників, лізинг персоналу й 
аутстафінг 

Аутсорсинг у сфері 
збутових (маркетингових) 

комунікацій 

- вихідний телемаркетинг; 
- обробка телефонних викликів і передавання до 
кол-центрів 

- логістика першої сторони (1PL); 
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- аутсорсинг гарантійного та післягарантійного 
обслуговування 
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Як свідчать результати опитування експертів, здебільшого на 

аутсорсинг передаються допоміжні та управлінські процеси або їх окремі 

підпроцеси (ведення бухгалтерського обліку, ремонтні роботи тощо), але 

можлива така передача й окремих основних процесів або підпроцесів. Так, 

серед основних процесів оптового торговельного підприємства можуть 

передаватися на аутсорсинг процес транспортування товарів, якщо це є 

виправданим із фінансової точки зору, маркетингові дослідження, якщо 

очікується більш високий рівень їх якості і, відповідно, результату. 

Зазначимо, що переваги застосування аутсорсингу бізнес-процесів 

практично не відрізняються від переваг використання аутсорсингу 

окремих завдань. В обидвох випадках основна мета аутсорсингу зводиться 

до зниження витрат, яке досягається за рахунок більш високої компетенції 

підрядника в бізнес-процесах, які йому передаються. Однак, зниження 

витрат у разі аутсорсингу бізнес-процесів є більш значним, воно 

досягається в довгостроковому періоді та вимагає професійної підготовки 

виконавців. 

Проведене анкетування експертів дає підстави для твердження, що в 

окремих випадках стимулом до використання аутсорсингу бізнес-процесів 

є прагнення досягти зниження витрат, зробити цей процес контрольованим 

і передбачуваним. Виявлено, що у комерційній діяльності оптових 

підприємств це досягається за рахунок економічно обґрунтованих 

фінансових умов, регламентованих в договорі про гарантований рівень 

сервісу (SLA). Проведені дослідження дозволили виявити, що до 

стримуючих чинників широкого застосування аутсорсингу бізнес-процесів 

слід віднести порівняну складність у реалізації – передати сторонньому 

підряднику не просто конкретні завдання, а повноцінні бізнес-процеси. 

Внаслідок цього для оптового підприємства-замовника практично завжди 

існує певний ступінь комерційного ризику, пов’язаний із якістю та 

безпекою робіт та послуг, які надаються. Таким чином, даний вид 

аутсорсингу вимагає економічно обґрунтованого, попереднього аналізу 
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при виборі підрядника, а також дослідження умов для адаптації бізнес-

процесів до моменту їх передачі для виконання. 

У міжнародній торговельній практиці існує безліч різновидів 

аутсорсингу бізнес-процесів, багато з яких успішно застосовуються на 

українських оптових підприємствах. Залежно від типу та спеціалізації 

оптового підприємства комерційні, організаційно-управлінські та 

логістичні функції, які передаються стороннім підприємствам, можуть 

істотно відрізнятися. Теоретично аутсорсинг може застосовуватися на 

будь-якій стадії РБПОТП, розпочинаючи від встановлення ділових зв’язків 

та завершуючи оптовим продажем товарів. 

Для досліджуваних нами оптових підприємств, які знаходяться на 

стадії життєвого циклу “зрілість” (ТОВ “Гермес” і ТОВ “Буковинські 

будівельні матеріали”) та “спад” (ПП “Торгово-промислова компанія 

Арсен” і ТОВ “Теко-Трейд”), у процесі використання аутсорсингу бізнес-

процесів в якості зовнішнього джерела/ресурсу вважаємо за доцільне 

передавати такі функції, як ведення бухгалтерського обліку, управління 

персоналом, маркетингове та рекламне забезпечення, обслуговування 

комп’ютерних мереж, охорона складських об’єктів тощо. 

Оскільки економічна вигода від аутсорсингу бізнес-процесів 

досягається за рахунок більш високої компетенції підрядників у 

непрофільних для оптового торговельного підприємства бізнес-процесах, 

то, на наш погляд, недоцільно застосовувати аутсорсинг для виконання 

специфічних торговельно-технологічних процесів: приймання товарів за 

кількістю та якістю; організації та розміщення й укладання товарів у зонах 

зберігання; маршрутного комплектування партій товарів; відпуску товарів. 

Особливо це стосується оптових підприємств, які знаходяться на стадії 

життєвого циклу “відродження”, тобто ТОВ “Дах-Логістик”, ТОВ 

“Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус” та ТОВ “ПАККО Холдинг”. 

Вважаємо, що для них перспективним напрямом є використання 

інструментарію рітейл-аутсорсингу. 
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Враховуючи, що аутсорсинг бізнес-процесів включає різні види 

логістичних, торговельно-технологічних та фінансових операцій, 

пов’язаних із товаропросуванням та виконанням сервісних логістичних 

операцій, доцільно віднести до рітейл-аутсорсингу виконання окремих 

операцій щодо формування товарних партій (упакування, фасування, 

комплектація, маркування та ін.). Вони можуть здійснюватися зовнішнім 

виконавцем як безпосередньо на складах оптового підприємства, так і на 

власних виробничих потужностях. 

Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що до 

функціональних обов’язків залучених виконавців доцільно включати 

проектування бізнес-процесів “під ключ”, тобто застосовувати 

інструментарій Х-інжинірингу. Це, на наш погляд, дозволить ТОВ “Дах-

Логістик”, ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус” та ТОВ 

“ПАККО Холдинг” скоротити складські товарні запаси, оптимізувати 

транспортні потоки, оперативно реагувати на зміну попиту й більш 

ефективно управляти ланцюгами постачання товарів, а також виокремити 

контрактну логістику як невід’ємну складову бізнес-процесів. 

Матеріали анкетного опитування свідчать, що на сучасному етапі все 

більшого значення в логістичній практиці українських оптових 

підприємств набуває аутсорсинг логістики – “передавання права на 

виконання логістичних послуг сторонній організації” (провайдеру 

логістики) [128, с. 217]. Діапазон аутсорсингу в ланцюзі постачання може 

бути вузьким, тобто обмеженим виконанням таких логістичних операцій, 

як транспортування або складування, або широким, який охоплює 

комплексні угоди, що стосуються управління всім ланцюгом постачання. 

Для оптових торговельних підприємств особливо актуальними є послуги 

транспортування вантажів, оренди складів і митних брокерів. На ринку 

логістичних послуг домінують послуги з транспортування, складування та 

комплектування, натомість, послуги доданої вартості є другорядними. 

За оцінками експертів, до чинників, які стримують розвиток  
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аутсорсингу в Україні, слід віднести: недотримання прийнятих зобов’язань 

щодо рівня обслуговування – 14 %; складність у досягненні зниження 

витрат – 27 %; інфляційні процеси – 11 %; обмежені можливості впливу та 

контролю за функціями, переданими послугонадавачу – 29 %; незначний 

практичний досвід провайдерів логістики – 19 % (табл. К.1 Додатку К). 

Експерти відзначають, що прийняття рішення про доцільність 

застосування аутсорсингу ускладнює відсутність провайдерів логістики у 

західних регіонах України, які б пропонували повний спектр логістичних 

послуг, а не тільки транспортування, складування, комплектування, 

логістичне консультування тощо. 

Як свідчать результати соціологічного опитування, проведені в ТОВ 

“Дах-Логістик”, ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус”  та 

ТОВ “ПАККО Холдинг”, їх керівництво не буде повністю покладатися на 

власні сили в сфері логістичної діяльності, водночас, відзначається, що 

воно не віддаватиме всі логістичні послуги на аутсорсинг. Це зумовлено 

існуючими перевагами та недоліками аутсорсингу, які наведено у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Основні переваги та недоліки аутсорсингу (авторська розробка) 
Переваги Недоліки 

Концентрація всіх зусиль на основному 
бізнесі 

Загроза недотримання вимог 
конфіденційності 

Зростання рентабельності бізнесу за 
рахунок скорочення витрат на 
обслуговування бізнес-процесів 

Складність у досягненні зниження 
витрат та зростання цін після 
встановлення співпраці 

Перетворення фіксованих витрат на змінні Значний вплив людського чинника 
Дозволяє здійснити перерозподіл 
інвестиційного капіталу 

Посилення залежності від зовнішніх 
постачальників 

За рахунок застосування високо-
кваліфікованих фахівців відпадає 
необхідність у розширенні штату 
підприємства 

Прогнози витрат вказують на 
самостійне виконання як на дешевше 
рішення 

Аутсорсингова угода є гнучкішою, ніж 
трудовий контракт із штатним 
співробітником 

Зниження можливості впливу та 
контролю за функціями, переданими 
провайдерам 

Гнучкість масштабів бізнесу та можливість 
організації праці за гнучким графіком 

Недотримання прийнятих зобов’язань 
щодо рівня логістичного обслуговування 

Надійність та стабільність Загроза банкрутства провайдера 
логістики 
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Вважаємо, що на стратегічному рівні аутсорсинг дає змогу 

сфокусувати увагу на торговельному підприємництві, оскільки провайдер 

логістики не тільки пропонує оптовому підприємству виконання 

ідентичного бізнес-процесу, а й супроводжує свою логістичну діяльність 

послугами з обслуговування клієнта. Це вагома перевага, особливо якщо 

врахувати, що виробники продають не лише товар, а й блага, пов’язані з 

таким товаром. 

Результати досліджень діяльності оптових підприємств, які 

знаходяться на стадії життєвого циклу “зрілість” та “спад”, а саме: ТОВ 

“Гермес”, ТОВ “Буковинські будівельні матеріали”, ПП “Торгово-

промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд”, дозволяють вважати, 

що аутсорсинг сприяє гнучкому реагуванню на зміни на ринку (кризи, 

дефолти) й усередині бізнес-структури, тобто впровадженню 

реінжинірингу. Отже, завдяки аутсорсингу можна частково 

перерозподілити інвестиційний капітал до стратегічно більш важливого 

напряму діяльності. Крім того, це дозволить оптовим підприємствам 

призупинити інвестування засобів в інфраструктуру, адже вони сплачують 

послуги аутсорсингової фірми. 

Результати проведеного обстеження ТОВ “Гермес”, ТОВ 

“Буковинські будівельні матеріали”, ПП “Торгово-промислова компанія 

Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” дозволяють сформулювати тактичні переваги 

аутсорсингу. Оскільки провайдер із логістичної діяльності надає послуги 

значній кількості суб’єктів сфери товарного обігу, це дозволяє йому 

сконцентрувати зусилля на підвищенні результативності та якості 

виконаних робіт та більш ефективно застосовувати набутий практичний 

досвід. Він несе юридичну відповідальність за логістичну діяльність, яку 

виконує згідно з аутсорсинговою угодою та чинним законодавством. 

Проведені дослідження дозволили виявити негативні тенденції щодо 

скорочення масштабів комерційної діяльності ТОВ “Гермес”, ТОВ 

“Буковинські будівельні матеріали”, ПП “Торгово-промислова компанія  
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Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд”. 

Практика показує, що з врахуванням переваг та недоліків 

аутсорсингу оптові торговельні підприємства самостійно вирішують, для 

яких напрямів діяльності залучити провайдера логістики. Рішення 

спирається на стратегію підприємства (власника вантажу): 1) в цілому; 2) у 

сфері управлінської логістики (співвіднесення параметрів вартість/ 

якість/збереження/швидкість) із урахуванням основних логістичних 

витрат. 

Основні позиції, які можуть надаватися на аутсорсинг провайдерам 

логістики, пов’язані з логістичними витратами. Внаслідок цього вважаємо, 

що, приймаючи рішення про аутсорсинг, необхідно порівняти логістичні 

витрати до та після делегування певних функцій операторам. Візуалізація 

логістичних витрат і результати соціологічного опитування, проведеного у 

ТОВ “Дах-Логістик”, ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус” 

та ТОВ “ПАККО Холдинг”, дозволили встановити наявність ефекту: 

транспортування (більше 50 % всіх витрат); управління складами та 

запасами (понад 20 % витрат); навантажувально-розвантажувальні роботи 

(8 %); упаковування та маркування (до 7 %); страхування (8 %); митне 

очищення (2 %) та інформаційне забезпечення вантажу (2 %) (рис. 3.8). 

Підкреслимо, в комерційній та організаційно-управлінській 

діяльності не існує суперечності між аутсорсингом у логістиці та власними 

рішеннями стосовно проведення бізнес-процесу. Проте, вважаємо, що 

необхідність спеціалізації свідчить на користь аутсорсингу логістики, адже 

допоміжні та обслуговуючі процеси можна доручити зовнішнім 

послугонадавачам, не відмовляючись від управління ними. З цих позицій 

управління зовнішніми засобами повинно полягати у спільному з 

провайдером логістики визначенні цілей, розробці відповідної тактики, а 

також – встановленні ключових показників, які даватимуть змогу 

орієнтуватися у поточній ситуації та уможливлять проведення 

коригування. 
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Рис. 3.8. Позитивний ефект від надання аутсорсингу провайдером 

логістики (побудовано автором за результатами експертного 

опитування) 

 

Особливо важливу роль в динамічному розвитку аутсорсингу 

логістичних операцій відіграють суб’єкти сфери товарного обігу – 

логістичні оператори: 3PL, 4PL, 5PL. Хоча в Україні немає національних 

4PL і 5PL провайдерів, однак, на сьогодні успішно функціонують 3PL 

провайдери. Слід зазначити, що ринок транспортно-експедиційних послуг 

тут є більш розвиненим порівняно з 3PL, 4PL або 5PL операторами. З 

цього можна зробити висновок про те, що ринок контрактної логістики 

зазнає суттєвих кількісних змін, проте, внаслідок економічної кризи не 

відбуваються прогресивні зміни в якісних параметрах аутсорсингу бізнес-

процесів. 

Вважаємо, що аутсорсинг бізнес-процесів може стати одним із 

переважаючих рішень щодо застосування в діяльності оптових 

підприємств із трьох причин: 

1) наявність в управлінського персоналу стратегічного бачення; 
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2) зниження цін на контрактну логістику; 

3) можливість впливу та контролю над операціями, які передаються 

логістичним операторам. 

Перспективним слід вважати напрям із набуття логістичними 

операторами такої компетенції, яка б надала їм можливість виконувати 

частину операцій з управління ланцюгом постачання промислових і 

оптових торговельних підприємств. Очевидно, що це потребуватиме 

значних інвестицій в оптову інфраструктуру: транспортну, складську, 

логістичну, інформаційну, комунікаційну тощо. 

Таким чином, основною ідеєю застосування аутсорсингу є РБП 

оптового підприємства, в основу якого покладено відмову від 

неефективних процесів, які передбачається передавати аутсорсеру для 

виконання з використанням більш ефективного способу. Всі 

реінжинірингові заходи, спрямовані на оптимізацію бізнес-процесів, 

пропонується розглядати з позиції віднесення їх до однієї з двох категорій:  

1) внутрішні – передбачають наявність способу підвищення 

ефективності окремих торговельно-технологічних процесів при їх 

функціонуванні в структурі оптового підприємства; 

2) зовнішні − передбачають передачу частини бізнес-процесів 

(функцій) на умовах аутсорсингу. Одночасне застосування цих 

інструментів управління дозволяє досягти додаткового позитивного ефекту 

внаслідок їх взаємодії. 

Для визначення ефективності реалізації реінжинірингу бізнес-

процесів оптового торговельного підприємства на основі аутсорсингу 

рекомендуємо проаналізувати підходи до оцінки аутсорсингу. При втіленні 

реінжинірингових проектів із застосуванням аутсорсингу необхідно 

окремо прораховувати ефект його реалізації. Тобто, в межах оцінки 

ефективності реінжинірингових заходів доцільно використовувати існуючі 

методи оцінки ефективності реалізації аутсорсингу (економічні, графічні, 

матричні тощо). Узагальнена оцінка ефективності реалізації аутсорсингу 
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може бути визначена як різниця між сумою витрат на виконання бізнес-

процесу власними силами (витрати на персонал, складські площі, 

зберігання товарних запасів, торгово-технологічне обладнання та 

устаткування, торговельний інвентар, управління, витрати щодо окремого 

торговельно-технологічного процесу, логістичного процесу тощо) та 

сумою витрат на аутсорсинг. За результатами порівняння робиться 

висновок: якщо різниця між вартістю самостійного виконання процесу та 

вартістю його придбання більше нуля, то використання аутсорсингу 

ефективне, якщо менше − то неефективне. Отже, для підвищення 

ефективності діяльності оптових торговельних підприємств пропонується 

використовувати наступну концепцію реінжинірингу бізнес-процесів, 

сутність якої зводиться до використання в межах процесу реінжинірингу 

методів аутсорсингу та бенчмаркінгу для підвищення ефективності 

торговельно-технологічних процесів за рахунок втілення найкращого 

досвіду конкурентів на основі бенчмаркінгу та відмови від власного 

виконання неефективних складових виробничих процесів на основі 

аутсорсингу. 

Міжнародна світова практика широко застосовує метод порівняння з 

обраним еталоном. У своїх працях Б. Андерсен дає найбільш повне, на 

нашу думку, визначення бенчмаркінгу, як “…постійне вимірювання та 

порівняння окремо взятого бізнес-процесу з еталонним процесом провідної 

організації для збору інформації, яка допоможе зацікавленому 

підприємству визначити мету свого вдосконалення та провести заходи 

щодо поліпшення роботи” [2, с. 37]. Враховуючи це, найбільш змістовно 

можна визначити бенчмаркінг як процес постійного вдосконалення 

оптового підприємства, направлений на підвищення його результативності 

(з врахуванням наявних ресурсів), засобами об’єктивної оцінки власної 

торговельної діяльності та порівняння результатів із найкращими 

методами роботи в оптовій ланці, з наступним втіленням отриманого 

досвіду у власний комерційний бізнес. 
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Застосування концепції об’єктивного систематичного зіставлення в 

практиці вітчизняних оптових торговельних підприємств, по суті, не нове, 

тому основні характеристики, науково-прикладний зміст бенчмаркінгу, а 

також їх подальше використання в торговельній діяльності підтверджують 

актуальність даного маркетингового інструментарію. Разом з тим, за 

даними опитування експертів, лише 25 % оптових торговельних 

підприємств застосовує або розглядає можливість залучення 

інструментарію бенчмаркінгу. Крім того, 43 % оптових підприємств 

застосовують виключно внутрішній бенчмаркінг. Тому вважаємо, що 

бенчмаркінг необхідно розглядати як “еталонне тестування”. При цьому з 

еталоном доцільно порівнювати: стратегію; ключові комбінації; фінансові 

показники; показники витрат; ключові показники ефективності; бізнес-

процеси; критичні навички або ключові фактори успіху. В табл. 3.6 

представлено критерії, які рекомендуємо застосовувати для еталонного 

зіставлення на середніх, малих і мікропідприємствах оптової торгівлі. 

 
Таблиця 3.6 

Критерії, що застосовуються для еталонного зіставлення на 

оптових торговельних підприємствах (складено автором за 

результатами анкетного опитування) 
 

Критерії / об’єкти еталонного зіставлення 
Кількість оптових 
підприємств, що 
використовують 

показник, % 

Кількість оптових 
підприємств, які 

вважають показник 
ефективним, % 

Фінансові показники 62 74 
Задоволення потреб оптових покупців 45 95 
Ціна та якість товарів / послуг 49 92 
Маркетингова інформація 31 72 
Ступінь нових товарів / інноваційних послуг 26 65 
Комунікації 45 34 
Мотивація працівників 22 86 
Ставлення до якості товарів та рівня 
торговельного обслуговування 

 
25 

 
90 

Ступінь впровадження інновацій 21 86 
Командний підхід до організації праці 19 89 
Рівень стресових ситуацій 10 90 



200 

У табл. 3.7 наведено оціночні показники для еталонного порівняння 

в оптових торговельних підприємствах, які за правилами ринкового бізнес-

середовища є ключовими факторами ефективної діяльності. 

 
Таблиця 3.7 

Оціночні показники для еталонного порівняння на оптових 

торговельних підприємствах 

(складено автором за результатами анкетного опитування) 
Оціночні показники Значимість, % 

Ціна 23 
Якість 19 
Система торговельного обслуговування 7 
Зворотний зв’язок із оптовими покупцями 11 
Наявність централізованого товаропостачання 16 
Видова різноманітність товарів 14 
Нові товари та послуги 10 

 
Наголосимо, що організаційно-управлінський ефект проекту 

бенчмаркінгу полягає в дотриманні та відповідальному виконанні кожного 

з його етапів. Дослідження, проведені в ТОВ “Дах-Логістик”, 

ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус” та ТОВ “ПАККО 

Холдинг”, стали основою складання етапів бенчмаркінгу для оптових 

підприємств, що знаходяться на стадії життєвого циклу “відродження”. 

При цьому алгоритм еталонного зіставлення не має жорсткої 

регламентації. Узагальнення існуючих підходів до його проведення 

дозволяє запропонувати в загальному вигляді процедуру здійснення 

бенчмаркінгу, яка представлена на рис. 3.9. Рекомендуємо до процесу 

бенчмаркінгу включати чотири фази, поділені на 10 етапів. 

Фаза планування складається з трьох етапів. Вважаємо, що під час 

планування необхідно чітко визначити, які параметри та характеристики 

оптового підприємства повинні стати об’єктом порівняльного аналізу. Далі 

слід окреслити сукупність оптових підприємств, обраних для порівняння. 
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В подальшому доцільно провести вибір методу збору інформації та 

здійснити процес її накопичення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Етапи процесу бенчмаркінгу для оптових підприємств,  
що знаходяться на стадії життєвого циклу “відродження” 

(авторська розробка) 
 
Аналітична фаза (фаза аналізу) включає два етапи. Під час 

аналітичної фази визначається відмінність у характеристиках товарів, 

послуг обраної сукупності оптових підприємств. Далі проектуються рівні 

майбутніх характеристик, які дозволять підвищити ефективність 

торговельної діяльності. 

Вважаємо, що фаза інтеграції також має складатися з двох етапів. 

Під час проходження даної фази слід обговорювати результати порівняння 

Фаза ІІ 
Аналіз 

Фаза ІІІ 
Інтеграція 

Фаза ІV 
Реалізація 

Етап 4. Визначення відмінностей у  
             характеристиках найбільш успішних  
             оптових підприємств 

Етап 5. Проектування рівнів майбутніх  
             характеристик оптового підприємства – 
             еталону 

Етап 6. Обговорення результатів порівнянь і  
              вироблення шляхів досягнення нових  
              параметрів, характеристик 

Етап 7. Встановлення цілей для підрозділів  
             оптового підприємства щодо досягнення 
             нових параметрів 

Фаза І 
Планування 

Етап 1. Визначення завдань 

Етап 2. Вибір найбільш успішних оптових  
             підприємств 

Етап 3. Вибір методів збору інформації та її 
             безпосереднє отримання 

Етап 8. Розробка окремих планів стосовно  
             досягнення визначеної мети 

Етап 9. Реалізація розроблених планів та  
              виконання поставлених завдань 

Етап 10. Новий цикл 
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та виробити прийнятні підходи для випередження підприємства-еталону. 

На цій основі необхідно сформувати конкретні цілі та завдання для всіх 

функціональних підрозділів оптового підприємства. 

Фаза дій (реалізації), на наш погляд, має складатися з трьох етапів. В 

організаційному періоді, пов’язаному з практичним втіленням поставлених 

завдань, розробляється конкретний план дій, впроваджується, а також 

контролюється хід його виконання. На основі результатів контролю слід 

внести необхідні корективи в намічені плани дій. Підсумком всієї цієї 

роботи має стати досягнення лідируючого положення оптового 

торговельного підприємства та зміцнення його фінансового становища. 

Запропонований підхід до проведення бенчмаркінгу, що включає 10 

етапів, дозволяє ТОВ “Дах-Логістик”, ТОВ “Прикарпатський торговий 

дім”, ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг”: 1) врахувати та застосувати в 

практичній торговельній діяльності сучасний досвід інших підприємств;  

2) значно знизити витрати від дублювання організаційно-управлінських, 

комерційних, торгово-технологічних та логістичних операцій;  

3) покращити розуміння процесу виконання робіт і усвідомлення, 

наскільки ефективно здійснюється торговельна діяльність; 4) організовувати 

більш ефективне управління; 5) розробити реальні цілі та завдання; 6) 

визначити необхідні зміни; 7) посилити відповідальність торговельних 

працівників за результати своєї праці. 

Вважаємо, що мета бенчмаркінгу повинна збігатися зі стратегічними 

цілями оптового підприємства. Тому мета вдосконалення бізнес-процесів 

носить стратегічний характер для підприємств оптової торгівлі та надає 

бенчмаркінгу статус повноправного інструменту управління. Отже, 

правомірним є розгляд бенчмаркінгу як етапу реінжинірингу бізнес-

процесів, а завдання для нього мають визначатися сутністю реінжинірингу 

та еталонного зіставлення. Проте, вважаємо, що бенчмаркінг не може бути 

одноразовим аналізом. Для отримання належної ефективності від 

застосування цього процесу необхідно зробити його інтегральною 
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частиною реінжинірингу бізнес-процесів, здійснюючи на всіх рівнях 

діяльності оптового підприємства. 

Звернемо увагу на те, що в процесі використання бенчмаркінгу 

можна запроваджувати різні його види, водночас, слід розглядати еталонне 

зіставлення як інструмент вдосконалення бізнесу та досягнення 

конкурентних переваг. У табл. 3.8 систематизовано різні види 

бенчмаркінгу, які рекомендуємо впроваджувати в ТОВ “Дах-Логістик”, 

ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус” та ТОВ “ПАККО 

Холдинг” залежно від отриманих оціночних показників. 

Таблиця 3.8 
Порівняльна характеристика різних видів бенчмаркінгу 

(складено автором на основі анкетного опитування експертів) 

Види бенчмаркінгу 
Загальна 

тривалість 
циклу 

Партнери по 
бенчмаркінгу Результати 

Внутрішній 2-4 місяці 
Усередині оптового 
підприємства 
(підрозділи, 
співробітники) 

Значне поліпшення 
якості торговельно-
технологічних 
процесів (послуг), 
зниження витрат 

Зовнішній 
конкурентний 3-12 місяців Немає Краще, ніж у 

конкурентів 
Зовнішній 

партнерський 3-12 місяців Партнери по бізнесу Краще, ніж у 
партнерів 

Зовнішній 
внутрішньогалузевий 3-14 місяців У галузі Творчий прорив 

Зовнішній 
міжгалузевий, 

глобальний 
3-24 місяці 

Будь-які 
підприємства 
будь-якої галузі 

Кращий в оптовій 
ланці 

Комбінований 6-24 місяці 
Будь-які 
підприємства 
будь-якої галузі 

Латеральний зсув, 
який генерує 
маркетинговий 
розрив 

 

Зауважимо, що бенчмаркінг у межах процесу реінжинірингу 

доцільно застосовувати для втілення найкращого досвіду конкурентів на 

основі комплексної системи оцінки та ситуаційного аналізу торговельно-

технологічного процесу, а також як підхід до реалізації аутсорсингу в 

межах процесу реінжинірингу на основі оптимізації БПОТП за рахунок 

відмови від власного виконання неефективних складових бізнес-процесів. 
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3.3. Прикладні засади визначення та виміру впливу 

реінжинірингу на ефективність і якість бізнес-процесів оптового 

торговельного підприємства 

 

Особливістю сучасного розвитку внутрішньої торгівлі є адаптація 

діяльності оптових підприємств до структурних змін національної 

економіки та глобалізованого середовища. Відповідно, особливої 

актуальності набуває проблема оптимізації та підвищення ефективності 

бізнес-процесів на основі реінжинірингу. Значимість реінжинірингу бізнес-

процесів зумовлена зростанням кількості взаємозв’язків між елементами 

цілісної бізнес-структури оптового підприємства, розширенням сфери 

діяльності його бізнес-одиниць, взаємопроникненням функціонального 

змісту оптової діяльності у суміжні напрями та види комерційного бізнесу, 

зокрема, в роздрібну торгівлю. 

Як відомо, ефективність підприємства оптової торгівлі як економічна 

категорія означає: досягнення найбільших результатів за найменших 

витрат або зниження витрат на одну гривню товарообороту; 

співвідношення між результатами діяльності підприємств оптової торгівлі. 

Найбільш поширеним критерієм оцінки результативності 

господарської діяльності суб’єктів бізнесу сфери товарного обігу слід 

вважати отримання соціально-економічного ефекту, тобто прибутку. 

Вважаємо, що метою підприємств оптової торгівлі не завжди є 

максимізація прибутку; нею може бути досягнення певного рівня чи норми 

оптового продажу. Отже, основною метою реінжинірингу бізнес-системи 

оптового підприємства виступає необхідність досягнення максимально 

можливого рівня економічної стабільності, а максимізація прибутку є 

умовою та одним із засобів досягнення кінцевої мети. В такому 

трактуванні прибуток виступає однією з проміжних цілей в процесі 

реінжинірингу бізнес-процесів оптового торговельного підприємства. 
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Вважаємо, що вищим критерієм ефективності бізнес-процесів 

оптового торговельного підприємства є ступінь задоволеності потреб 

покупців (рис. 3.10). Внаслідок цього особливу роль відіграють сервісні 

(обслуговуючі) торговельно-технологічні процеси, оскільки їх якість 

оцінюється ймовірними показниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Показники ефективності бізнес-процесу оптового 

підприємства (авторська розробка) 

 

На основі аналізу наукової літератури [175; 176; 218; 229] нами 

сформульовано основні прикладні засади визначення та виміру впливу 

реінжинірингу на ефективність і якість БПОТП: 

1. Прийняття управлінських рішень на оптовому торговельному 

підприємстві з урахуванням прогнозних ситуаційних досліджень динаміки 

ринку. 

Позначимо загальний обсяг пропозиції товарів у оптовому 

торговельному підприємстві у момент часу t через Sx(t) керовані змінні 

системою управління оптовим торговельним підприємством у момент часу 

t через (t), некеровані змінні системою управління оптовим 

підприємством у момент часу t через (t) 

Тоді загальний обсяг пропозиції товарів на оптовому торговельному  

Показники ефективності бізнес-процесу оптового 
торговельного підприємства 

Рівень задоволення 
попиту споживачів 

бізнес-процесу 
(внутрішніх або 

зовнішніх) 

Рівень обслуговування 
споживачів бізнес-

процесу 

Рівень 
функціональності 

бізнес-процесу 
(складових процесу) 

Рівень надійності 
бізнес-процесу 
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підприємстві у момент часу t  tS x  може бути розрахований у виді 
функції від ω(t) та μ(t): 

      ttftS x  , ,                                              (3.1) 

причому: 

          tPtDtQtCdt xxxx ,,, ,                                      (3.2) 

де Cx(t) – множина цін на товари оптового підприємства у момент часу t; 

Qx(t) – множина споживчих характеристик товарів у момент часу t; Dx(t) – 

множина логістичних каналів продажу оптового підприємства у момент 

часу t; Px(t) – множина логістичних методів продажу оптового 

торговельного підприємства у момент часу t. 

 
                tEtGtNtWtPtDtCt xx

k
x

k
x

k
x ,,,,,,  ,                     (3.3) 

де  tС k
x  – множина цін на товари підприємств-конкурентів у момент часу t; 

 tD k
x  – множина логістичних каналів продажу підприємств-конкурентів у 

момент часу t;  tP k
x  – множина логістичних методів продажу товарів 

підприємств-конкурентів у момент часу t; Wx(t) – доходи споживачів 

товарів у момент часу t; Nx(t) – чисельність споживачів товарів у момент 

часу t; G(t) – державна політика галузі у момент часу t; E(t) – випадкові 

фактори на ринку в момент часу t. 

 
Мета управлінських рішень на оптовому торговельному підприємстві 

досягається тоді, коли загальний обсяг пропозиції товарів відповідає 

прогнозованому рівню попиту на товари  tD pr
x  в момент часу t: 

   tDtS pr
xx  ,                                               (3.4) 

а потім продовжує рух за траєкторією: 

   tStS xx  .                                                (3.5) 

2. Оптимальна система логістичних БПОТП, що забезпечує якісну та 

своєчасну доставку партії товару оптовому покупцю з мінімальними 

витратами. 
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Позначимо: Slk – кількість l-го виду товару, що постачається по k-му 

логістичному каналу; rlk – вартість постачання l-го виду товару по k-му 

логістичному каналу; tlk – час постачання l-го виду товару по k-му 

логістичному каналу; S – допустима множина розв’язків завдання. 

Виразимо функцію мети оптимальної системи логістичних БПОТП у 
такий спосіб: 

       min,
Ss

sTsZsF


 ,                                   (3.6) 
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за умов: 
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                                            (3.8) 

В результаті реалізації функції мети (3.6) й умов (3.8) маємо варіанти 

розподілу товарів Slk при мінімальних витратах rlk і часу tlk за логістичними 

каналами просування товарів. 

3. Адаптивність процесу ефективного надання торговельної послуги 

оптовому покупцю згідно з попитом на відповідний товар. 

Введемо наступні позначення: FP¹ – оптимальна стратегія 

інформаційної підтримки процесу оптового продажу товарів за період часу 

T; SFP  – оптимальна стратегія сервісної підтримки процесу оптового 

продажу товарів за період часу T; Mj – модуль формування механізму 

компенсації незадоволених вимог оптового покупця J; Zj – стабілізаційні 

витрати оптового торговельного підприємства з компенсації 

незадоволених вимог j. 

Визначимо процес налаштування траєкторії оптимальних стратегій 

інформаційної та сервісної підтримки процесу оптового продажу товарів за 

період часу T наступним виразом: 
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          (3.9) 

Прикладом дестабілізаційних змінних, які приводять до необхідності 

виконання налаштування траєкторій оптимальних стратегій інформаційної 

та сервісної підтримки процесу оптового продажу товарів, можуть бути: 

зміни попиту на товари, цін підприємств-конкурентів, вимог оптових 

покупців товарів до якості обслуговування. 

4. Формування інтегрованої інформаційної системи безперервного 

збору, зберігання, обробки та аналізу консалтингової інформації для 

підтримки процесів прийняття управлінських рішень на оптовому 

підприємстві. 

Позначимо: iP  – інформаційна послуга інтегрованої інформаційної 

системи оптового підприємства; ZS  – підсистема формування запиту на 

інформаційну послугу інтегрованої інформаційної системи оптового 

торговельного підприємства, причому: 

 IIIZ ZPTCPS ,, ,                                       (3.10) 

де ICP  – множина споживачів інформаційної послуги інтегрованої 

інформаційної системи оптового підприємства; IPT  – потреба в 

інформаційній послузі інтегрованої інформаційної системи оптового 

підприємства; IZ  – зміст запиту на інформаційну послугу інтегрованої 

інформаційної системи оптового підприємства; PS  – підсистема надання 

інформаційної послуги інтегрованої інформаційної системи оптового 

підприємства. 

 

При цьому: 

 IIP CPZMS , ,                                          (3.11) 

де IZM  – зміст інформації інформаційної послуги інтегрованої 

інформаційної системи оптового підприємства, яка відображається в 

документі. 
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Підсистеми формування запиту на інформаційну послугу та її 

надання формують результат інформаційної послуги IREZ , який можна 

представити у наступному вигляді: 

 IIIIII PZZTTNZMREZ ,,,, ,                         (3.12) 

де IN – носій інформації інтегрованої інформаційної системи оптового 

підприємства; IT  – тип документа відображення інформаційної послуги 

інтегрованої інформаційної системи оптового підприємства; IZT  – засоби 

технічних і телекомунікаційних систем передачі та візуалізації інформації 

інтегрованої інформаційної системи оптового підприємства; IPZ  – 

програмне забезпечення передачі та візуалізації інформації інтегрованої 

інформаційної системи оптового підприємства. 

 
Отже, модель інтегрованої інформаційної системи оптового 

підприємства з позиції структурно-функціонального підходу можна 

записати у такий спосіб: 

 GRZUREZPIIS III ,,,, ,                                (3.13) 

де IIS – інтегрована інформаційна система оптового підприємства; IZU  – 

завдання управління інтегрованою інформаційною системою оптового 

підприємства; R – відношення емерджентності інтегрованої інформаційної 

системи оптового підприємства; G – структура інтегрованої інформаційної 

системи оптового підприємства, така, що: 

      mgg
III GPZPTG ,,,, ,                             (3.14) 

де {Gg} – множинність зв’язків s між елементами інтегрованої 

інформаційної системи оптового підприємства; {ρmg} – множинність 

кількісних характеристик m зв’язків g елементів інтегрованої 

інформаційної системи оптового підприємства. 

Відношення емерджентності R задає відповідність між завданням 

управління IIS та її структурою G у такий спосіб: 

GZUR I : .                                             (3.15) 
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Вважаємо, що запропоновані методичні підходи забезпечать 

інформаційну підтримку ефективного здійснення реінжинірингу бізнес-

процесів оптового торговельного підприємства. 

Підвищення результативності проекту реінжинірингу бізнес-

процесів оптового торговельного підприємства можна досягти в процесі 

дослідження взаємозв’язків комерційних, організаційно-управлінських і 

логістичних операцій. У зв’язку з цим для оптимізації торговельно-

технологічних процесів бажано застосовувати системний підхід до аналізу 

взаємодіючих операцій на першому етапі впровадження реінжинірингу та 

локальну оптимізацію найбільш проблемних технологічних операцій - на 

другому. 

Особливу увагу при розробці проекту реінжинірингу бізнес-процесів 

оптового торговельного підприємства слід приділяти створенню карти 

процесу, котра дозволяє аналізувати всі частини процесу і те, якою мірою 

вони взаємопов’язані, а також слабкі і сильні сторони, які слід зберегти у 

новому процесі. Алгоритм створення карти для проведення реінжинірингу 

має такий вигляд: структурний аналіз процесів; розробка схеми 

зовнішнього середовища процесу; створення карти процесу. На наш 

погляд, це дозволить набути такі переваги: 

1) скорочення витрат, тривалості та кількості помилок у кожному з 

проаналізованих процесів; 

2) інтегрування зі стратегією оптового підприємства та ключовими 

показниками її ефективності; покращення взаємодії між працівниками та 

підрозділами підприємства; 

3) наближення до сертифікації за стандартами ISO:9000; 

4) покращення інвестиційної привабливості. 

Для системи якості характерним є розгляд всіх елементів бізнес-

процесів як процесу, “…що має своїх споживачів і постачальників, свої 

входи й виходи” [100, с. 385]. Через те, що вхідні та вихідні параметри 

оцінки, факторні ознаки, результативні ознаки та параметри комерційного 
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ризику для різних типів оптових підприємств будуть відносно різними, то 

передбачити використання уніфікованого методу для оцінки рівня 

функціональності бізнес-процесу досить складно. Проте, на нашу думку, 

загальна схема проведення виміру впливу реінжинірингу на ефективність 

та якість бізнес-процесу має бути стандартною (рис. 3.11). 

У сучасних дослідженнях під якістю бізнес-процесу розуміють якість 

його результатів, причому витрати на процес повинні бути рівними 

доданій цінності продукту для споживача [204; 229]. Таким чином, якість 

бізнес-процесу характеризується його результативністю, ефективністю і 

гнучкістю. 

При цьому слід врахувати, що до показників якості результату 

бізнес-процесу належать результативність та задоволеність споживача, а 

до показників якості процесу – коефіцієнти актуалізації, зосередження, 

функціональних можливостей (гнучкості), сумісності [229, c.185]. 

Такий підхід не лише дозволяє оцінити якість кожного бізнес-

процесу після проведення реінжинірингу, але й акцентувати увагу на їх 

взаємопов’язаності та послідовності у ланцюжку вартості. Це, у свою 

чергу, дозволяє дослідити організованість їх функціонування за 

допомогою пропонованих показників якості процесу (табл. 3.9). 

Інтегральний показник якості бізнес-процесу розраховується як 

середнє геометричне значення часткових показників якості процесу. 

Слід враховувати зростання результативних показників діяльності 

оптового підприємства від застосування конкретного способу підвищення 

якості бізнес-процесу та зменшення витрат на впровадження (метод АВС-

аналізу). Рекомендуємо наступні, на наш погляд найбільш ефективні 

заходи для підвищення якості бізнес-процесу у процесі реінжинірингу 

діяльності оптового підприємства: 

1) формалізація та детальне документування бізнес-процесу. На 

даному етапі слід виявити й усунути всі похибки та неточності. Ці 

процедури сприяють перебігу реінжинірингу у контрольованих умовах; 
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Рис. 3.11. Схема оцінювання впливу реінжинірингу на ефективність 

та якість бізнес-процесів оптового підприємства (авторська розробка) 

Оцінка важливості і-го бізнес-процесу для досягнення 
кінцевого результату 

Побудова ланцюжка ключових бізнес-процесів 

Введення вихідних даних за бізнес-процесами 
оптового торговельного підприємства 

І етап 

Визначення надлишку витрат за бізнес-процесами (на основі 
фактичних та допустимих витрат) 

Оцінка якості функціонування бізнес-процесів (розрахунок 
показників якості процесів і якості його результатів) 

Побудова матриці, сформованої показниками: важливість, 
надлишок витрат та якість процесу 

ІІ етап 

ІІІ етап 

ІV етап 

V етап 

У сектор матриці 
потрапляє один 
бізнес-процес? 

Побудова матриць 
результативності та 

задоволеності 
споживача; аналіз їх 

взаємозв’язку 

Ні 

Ні 

Так 

Є можливість обрати 
бізнес-процес? 

Детальна оцінка обраного бізнес-процесу 

Формування висновків та рекламацій щодо поліпшення 
функціонування бізнес-процесу 

Проведення таксономічного аналізу 

Так 
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Таблиця 3.9 

Часткові показники оцінки якості бізнес-процесів оптового 

торговельного підприємства (уточнено автором на основі [227; 229]) 
Принцип Показник Розрахункова 

формула 
Умовні позначення 

Актуалізації Коефіцієнт 
актуалізації 

заг

n
а F

FК   nF  – число необхідних процесів 
у ланцюжку; 

загF  – загальне число фактичних 
процесів у ланцюжку 

Зосередження Коефіцієнт 
зосередження 

заг

осн
з F

FК   загF  – число основних процесів 
(що додають цінність 
результату) 

Сумісності Коефіцієнт 
сумісності 

заг

c
c F

FK   cF  – число процесів, що 
функціонують паралельно 

Функціональних 
можливостей 

Коефіцієнт 
функціональних 
можливостей pn

p
ф FF

F
К


  pF  – кількість потенційних 

функцій (у тому числі й таких, 
що регулюються) 

 

2) виділення наскрізних бізнес-процесів, призначення керівників 

(виконавців) та обґрунтування їх функціональних обов’язків. Для 

керівників бізнес-процесів виникає адміністративна та фінансова 

відповідальність, проте, усувається дублювання виконання операцій; 

3) запровадження інноваційних програмно-технологічних підходів 

до реінжинірингу бізнес-процесів, зокрема, об’єднання наявного 

програмного забезпечення на основі Workflow-систем та створення в 

подальшому загального інформаційного простору (технології 

Internet/Internet). 

Перераховані заходи, які доцільно назвати коригувальними, 

дозволяють оптовим підприємствам на стадії життєвого циклу 

“відродження” (ТОВ “Дах-Логістик”, ТОВ “Прикарпатський торговий 

дім”, ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг”) отримати реальний 

економічний ефект за умови проведення реінжинірингу. 

Отже, оптимізаційні та коригувальні засоби під час проведення 

реінжинірингу створюють умови для підвищення ефективності та якості 

бізнес-процесів за рахунок їх процесно-системного аналізу, вибору 
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методичних оцінок показників результативності торговельно-

технологічних процесів (операцій), розробки рекомендацій стосовно 

вдосконалення бізнес-процесів, які здійснюють пріоритетний вплив на 

обрані критерії якості. 

З цих позицій реінжиніринг – це не “…вирівнювання організаційної 

структури” [224, с. 229], не реорганізація, оскільки його об’єктом 

виступають, перш за все, процеси, а не організаційні відділи, які є лише 

засобом ефективного ведення цих бізнес-процесів до кінцевої мети.  

Для прогнозування впливу реінжинірингу на економіко-

організаційне забезпечення діяльності ТОВ “Дах-Логістик” нами 

використано економетричне моделювання, що складається з наступних 

етапів: 

1) розрахунок параметрів і характеристик регресійної моделі; 

2) оцінка адекватності, надійності, статистичної значущості моделі з 

обов’язковою перевіркою ознак гетероскедастичності; 

3) прогнозування функціональної змінної та оцінка поліноміальної 

залежності параметрів отриманої регресійної моделі. 

Побудову прогнозної моделі економіко-організаційного забезпечення 

діяльності внаслідок реінжинірингу бізнес-процесів здійснено за 

допомогою інформаційної бази про господарсько-фінансову діяльність 

ТОВ “Дах-Логістик” за 2013-2017 рр. Це дало можливість розробити 

алгоритм розрахунку значення лінгвістичних змінних оцінки процесу 

реінжинірингу (табл. 3.10). 

Слід відмітити, що при виборі результативного та факторних 

параметрів регресійної моделі використано ресурсний підхід, що зумовлює 

наступні вектори (змінні): вектор прибутку (результат діяльності) (y); 

вектор оборотних активів (фінансові інструменти) (х1); вектор основних 

засобів (матеріальні інструменти) (х2); вектор фонду робочого часу 

(трудові інструменти) (х3). 
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Економетричні розрахунки проводилися відносно статистичної 

інформації та лінійної функції алгебраїчної форми зв’язку. Метод 

найменших квадратів дозволив здійснити розв’язок матричної системи 

лінійних рівнянь та отримати економетричну модель економіко-

організаційного забезпечення ТОВ “Дах-Логістик” внаслідок проведення 

реінжинірингу: 

nn xaxaxaa  ...y 22110 ,                                             (3.16) 

321 0071,02049,00029,09915,134y xxx                      (3.17) 

де y – показник, тенденція якого досліджується; тааа ,..., 20  – параметри 

рівняння. 

 
Таблиця 3.10 

Алгоритм розрахунку значення лінгвістичних змінних оцінки 
реінжинірингу бізнес-процесів оптового підприємства  

(розроблено автором) 

Назви 
змінних Показники 

Рекомендоване 
значення (тенденції 

зміни) 
Фінансові активи (Х1) 

Х11 Коефіцієнт фінансової стабільності > 0,8 
Х12 

Коефіцієнт маневреності власних 
оборотних активів 0,3 – 0,5 

Х13 Коефіцієнт мобільності > 0,5 
Х14 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,3 – 0,5 
Х15 Коефіцієнт обігу капіталу Збільшення 

Матеріальні активи (Х2) 
Х21 Індекс постійного активу Зменшення 
Х22 Коефіцієнт іммобілізації 0,5 – 0,8 
Х23 Коефіцієнт придатності основних засобів Збільшення 
Х24 Фондозабезпеченість Збільшення 
Х25 Коефіцієнт оновлення основних засобів Збільшення 

Трудові активи (Х3) 
Х31 Стабільність персоналу Збільшення 
Х32 Прибуток на одного працівника Збільшення 
Х33 Продуктивність праці працівника Збільшення 
Х34 Середній рівень кваліфікації Зменшення 
Х35 

Відносна економія чисельності 
працівників Збільшення 
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Регресійні параметри х1, х2, х3 характеризують граничний приріст 

залежної змінної (у – прибутку оптового підприємства) відносно 

граничного приросту кожного відповідного параметра при незмінній 

величині двох наступних, тобто при збільшенні оборотних активів 

оптового підприємства (х1) на одну одиницю при незмінному значенні 

інших параметрів моделі (х2, х3) прибуток збільшиться на значення 

відповідного параметра (х1). 

Доцільно визначити, на скільки відсотків зміна (дисперсія 

середнього значення) прибутку ТОВ “Дах-Логістик” залежить від зміни 

(дисперсії значень) обраних параметрів моделі в сукупності. Для цього 

було проведено розрахунок множинного коефіцієнта детермінації (R2): 












 n

i
ii

n

i
ii

yy

yy
R

1

2

1

2

2
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1  або  

2
0

2
2

1.0
2 1

S
S

RR  ,                  (3.18) 

де 2S  – заміщена оцінка дисперсії (відхилення теоретичного значення 

(залежної змінної (у)) від емпіричних (незалежних) змінних (х): 

n
xxbxxbxbx

S    
 20200

2
02  або 

n
xx

S  


2
002 )~( ,     (3.19) 

де 2
0S  – дисперсія незалежної змінної (х) (відхилення емпіричних значень 

показника х0 від середнього значення 0x ): 

n
xx

S  


2
002

0

)(  або 2
0

2
02

0 )(x
n
x

S                     (3.20) 

 
Внаслідок проведення розрахунків множинного коефіцієнта 

детермінації отримано результат (R2=0,7308), який свідчить про те, на яку 

величину зміна середнього значення чистого прибутку залежить від зміни 

оборотних активів, основних засобів, фонду робочого часу та інших 

факторів, які не враховані в економетричній моделі. 

Оцінку щільності (тісноти) кореляційного зв’язку між чистим 

прибутком і регресорами (параметрами) економетричної моделі здійснено 
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за допомогою розрахунку множинного коефіцієнта кореляції. Відзначимо: 

оцінку щільності кореляційного зв’язку при стохастичній залежності слід 

визначати за допомогою таблиці Чеддока. Так, множинний коефіцієнт 

кореляції вказує на помітну щільність кореляційного зв’язку між чистим 

прибутком та обраними параметричними ознаками економетричної моделі. 

У кінцевому результаті перевірено економетричну модель на 

адекватність із ймовірністю р = 0,99. Для оцінки адекватності 

економетричної моделі використано критерій Фішера – розрахункове 

значення Fрозр порівнюється з Fтабл.(критичне значення F-розподілу 

Фішера при ймовірності р = 0,99). 

Розрахункове значення (Fрозр) як ознаку адекватності економетричної 

моделі визначено за формулою: 

m
mn

R
RF розр

1
1 2

2 



 ,                              (3.21) 

де n – кількість спостережень економетричного дослідження; m – кількість 

факторів впливу (параметрів) (у нашому випадку m = 3). 

 
Таким чином, якщо Fрозр > Fтабл, при ймовірності р = 0,99, то можна 

вважати, що економетрична модель є адекватною емпіричній 

інформаційній базі. Для ТОВ “Дах-Логістик” встановлено: 27,04 > 26,83. 

Економетричну модель доцільно протестувати відносно ознак 

гетероскедастичності, використавши параметричний тест Гольдфельда-

Квандта (ймовірність нормального розподілу та незалежність 

стохастичних величин). Якщо отримане значення критерію F*< Fтабл 

(порівняно з табличним значенням Fтабл критерію при ймовірності  

р = 0,99), то можна стверджувати, що ознаки гетероскедастичності 

відсутні. Для ТОВ “Дах-Логістик” визначено: 26,98 > 26,83. 

Конкурентне середовище функціонування оптового торговельного 
підприємства відповідає ознакам недостатньої стабільності та 
передбачуваності, що свідчить про доцільність побудови прогнозної 
моделі функціональної змінної на основі отриманих економетричних 
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розрахунків. Отримана прогнозна модель тренду буде враховувати зміну 
часових рядів функціональної змінної, але не враховує прогнозні зміни 
окремих параметрів моделі. 

Таким чином, на основі моделі тренду можна побудувати 
параболічні криві зростання параметрів оцінки відносно фактора часу (t). 
При цьому матричні розрахунки побудови багатофакторної трендової 
моделі здійснено відносно таблиці допоміжних значень (табл. 3.11). 

 
Таблиця 3.11 

Матриця розрахунків побудови багатофакторної моделі 

економіко-організаційного забезпечення діяльності оптового 

торговельного підприємства (розроблено автором) 
Рік, 

квартал yi ti ti
2 yiti ti

3 ti
4 yti

2 х1 ti ti
2 х1ti ti

3 ti
4 x1ti

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Результати поліноміальної оцінки економетричної моделі економіко-

організаційного забезпечення діяльності оптового підприємства 

дозволяють сформувати багатофакторну модель із урахуванням фактора 

часу. Для розрахунку прогнозних значень параметрів оцінки (включаючи 

функціональну змінну) слід використовувати багатофакторну модель, 

отриману за алгоритмом, наведеним у табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 

Прогнозні значення параметрів моделі економіко-

організаційного забезпечення діяльності оптового підприємства 

(розроблено автором) 

Рік, 
квартал 

Чистий 
прибуток (у) 

Оборотні 
активи (x1) 

Основні 
засоби (x2) 

Фонд робочого 
часу (x3) 

1 2 3 4 5 
 

Отримана прогнозна модель економіко-організаційного забезпечення 

діяльності оптового торговельного підприємства внаслідок проведення 
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реінжинірингу характеризується наступними взаємозв’язками параметрів 

оцінки: 

– зростання чистого прибутку обумовлене зменшенням витрат на 

використання основних засобів при відносній економії власних оборотних 

активів; 

– зростання фонду робочого часу не перевищує відносну зміну 

чистого прибутку, що свідчить про економічно обґрунтовану кадрову 

політику оптового підприємства; 

– зменшення оборотних активів свідчить про впровадження 

системної економії для збільшення власної фінансової стабільності. 

Відзначимо, що дисперсійні коливання кожного параметра моделі є 

відображенням економічного навантаження ринкових умов на процес 

реінжинірингу бізнес-процесів оптового підприємства. Криза кредитного 

портфеля (недостатнє забезпечення оборотними активами з низькими 

відсотковими ставками) примушує оптове підприємство до прискорення 

процесу реінжинірингу. 

Вважаємо за доцільне врахувати в економетричній моделі вплив 

фіктивних змінних (сконструйованих), що уможливлює заміну 

пояснювальних змінних, які не враховано під час побудови моделі. 

Попит оптових покупців характеризується високою ймовірністю 

впливу на кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток) та є засобом 

інфляційного стимулу зміни торговельного асортименту. Вважаємо, що 

інфляційні очікування є одним із основних чинників активного 

використання цінового каталізатора в процесі проведення реінжинірингу. 

Таким чином, у побудові економетричної моделі слід врахувати інфляційні 

очікування на період проведення реінжинірингу бізнес-процесів оптового 

підприємства: 

XABCXY ˆˆ)(ˆ  ,                                                (3.22) 

де СХ – вектор фіктивної змінної (інфляційні очікування). 
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Відзначимо, що вектор фіктивної змінної у побудові економетричної 

моделі використовується у формі адитивного (забезпечення вільних членів 

у відносній зміні часових рядів) та мультиплікативного параметра 

(визначення граничних величин). Якщо ввести фіктивні змінні, 

економетрична модель економіко-організаційного забезпечення діяльності 

буде відображати специфіку отримання економічного ефекту відносно 

часового ряду попиту оптових покупців. Якщо параметризація 

інформаційного забезпечення економетричної моделі при оцінці фіктивної 

змінної (інфляційних очікувань) характеризується відмінностями вільних 

змінних у кожній групі даних, то правомірним є висновок про помірні 

результати дисперсійних розрахунків. Цей факт передбачає необхідність 

коригування операційних даних стратегічного управління (постійне 

тестування економічної інформації щодо наявності гетероскедастичності). 

Таким чином, економетрична модель повинна бути узгоджена з 

емпіричною інформацією, необхідно чітко окреслити часовий тренд, 

досягти достовірності вибірки сукупності спостережень та адекватної 

кількісної характеристики кореляційного зв’язку. Середньоквадратичні 

залишки слід оптимально розподілити з нульовою середньою та 

дисперсією суми квадратів відносно розподілу випадкових факторів 

ступеня свободи n. Крім того, доцільно підтвердити гіпотезу про 

визначену істотність економетричного зв’язку між залежною змінною та 

обраними параметрами. 

Вважаємо, що РБП – це не поліпшення якості, не тотальне 

управління якістю (оскільки тотальне управління якістю (TQM) 

орієнтоване на досягнення поступового поліпшення), а одномоментний 

радикальний підхід до переформовування діяльності оптового 

торговельного підприємства. 
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Висновки до 3 розділу 

1. Проведені дослідження надали підставу для виокремлення трьох 

пріоритетних засад розвитку РБПОТП: “радикальне перепроектування”, 

який передбачає відновлення прибутковості торговельної діяльності та 

оборотності капіталу, “істотне поліпшення”, що має за ціль збереження чи 

покращення ліквідності і платоспроможності, а також “підвищення рівня 

ефективності”, мета якого – стратегічний розвиток потенціалу оптового 

підприємства. Розроблено заходи адаптації проекту з реінжинірингу 

бізнес-процесів, які передбачають, що для проведення реінжинірингу на 

підприємствах оптової торгівлі найбільш прийнятними стратегіями є:  

домінування за витратами (рекомендовано для застосування в ТОВ “Дах-

Логістик”, ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус” та ТОВ 

“ПАККО Холдинг”); фокусування (для ТОВ “Гермес” ТОВ та 

“Буковинські будівельні матеріали”); інтеграції (для ПП “Торгово-

промислова компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд”). 

2. Розроблені теоретичні засади організаційно-економічного 

механізму впровадження РБПОТП дозволяють визначити суб’єкти та 

об’єкти для реалізації реінжинірингу бізнес-процесів, цілі, функції, форми, 

методи, інструментарій вибору способів кардинального перепроектування 

бізнес-процесів, а також індикатори оцінки ефективності імплементації 

обраного напряму реінжинірингу бізнес-процесів. Залежно від обраного 

напряму реінжинірингу запропоновано варіант його технології, який, на 

відміну від існуючих, передбачає застосування інструментарію 

аутсорсингу та бенчмаркінгу, що дозволяє визначити конкретні заходи для 

підвищення ефективності реінжинірингових проектів на кожному етапі їх 

реалізації. Здійснено виокремлення двох пріоритетних напрямів, за якими 

доцільно здійснювати РБП оптового підприємства: оперативний (ціль: 

збереження чи покращення ліквідності та платоспроможності) та 

стратегічний (ціль: майбутній розвиток потенціалу оптового 

підприємства). 
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3. На основі дослідження результатів комерційної, організаційно-

управлінської та логістичної діяльності ТОВ “Ларус” побудовано модель 

бізнес-процесу “як має бути” (“To be”) в методології IDEF3, що відображає 

структуру бізнес-процесів, а також потоки інформації, які потребують 

впровадження реінжинірингу. Запропонована бізнес-модель є 

універсальною та дає змогу ефективно управляти впровадженням 

реінжинірингу, коригувати систему у разі необхідності за рахунок 

оптимізації та послідовності управлінських рішень. 

4. Залежно від типу та спеціалізації оптового підприємства 

комерційні, організаційно-управлінські та логістичні функції, які 

передаються стороннім підприємствам, істотно відрізняються. Для оптових 

підприємств, що знаходяться на стадії життєвого циклу “відродження” 

(ТОВ “Дах-Логістик”, ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Ларус” 

та ТОВ “ПАККО Холдинг”), ефективним напрямом є використання 

інструментарію рітейл-аутсорсингу. Підтверджено, що рішення про 

доцільність залучення провайдера логістики повинно ґрунтуватися на 

стратегії підприємства (власника вантажу): 1) в цілому; 2) у сфері 

управлінської логістики (співвіднесення параметрів вартість/якість/ 

збереження/швидкість) із урахуванням основних логістичних витрат. З цих 

позицій управління зовнішніми засобами повинно полягати у спільному з 

провайдером логістики визначенні цілей, розробці відповідної тактики, а 

також встановленні ключових показників, які даватимуть змогу 

орієнтуватися у поточній ситуації та уможливлять проведення 

коригування. В якості зовнішнього джерела/ресурсу для ТОВ “Гермес”, 

ТОВ “Буковинські будівельні матеріали”, ПП “Торгово-промислова 

компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” можуть бути передавання 

стороннім підприємствам таких функцій, як ведення бухгалтерського 

обліку, управління персоналом підприємства тощо.  

5. Усі реінжинірингові заходи, спрямовані на оптимізацію бізнес-

процесів, пропонується розглядати з позиції віднесення їх до однієї з двох 
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категорій: 1) внутрішні – передбачають наявність способу підвищення 

ефективності діяльності окремих торговельно-технологічних процесів при 

їх функціонуванні в структурі оптового підприємства; 2) зовнішні − 

передбачають передачу частини бізнес-процесів (функцій) на умовах 

аутсорсингу. Одночасне застосування цих інструментів управління 

дозволяє досягти додаткового позитивного ефекту внаслідок їх взаємодії. 

Для визначення ефективності реалізації РБПОТП пропонується 

використовувати наступну концепцію: застосування в межах процесу 

реінжинірингу методів аутсорсингу та бенчмаркінгу для підвищення 

ефективності торговельно-технологічних процесів за рахунок втілення 

найкращого досвіду конкурентів на основі бенчмаркінгу та відмови від 

власного виконання неефективних складових виробничих процесів на 

основі аутсорсингу. Доведено, що бенчмаркінг не може бути одноразовим 

аналізом. Для отримання належної ефективності від застосування цього 

процесу необхідно зробити його інтегральною частиною процесу 

реінжинірингу бізнес-процесів, здійснюючи на всіх рівнях діяльності 

оптового підприємства. 

6. Для прогнозування впливу реінжинірингу на економіко-

організаційне забезпечення діяльності оптового торговельного 

підприємства використано економетричне моделювання, що складається з 

наступних етапів: розрахунок параметрів і характеристик регресійної 

моделі; оцінка адекватності, надійності, статистичної значущості моделі з 

обов’язковою перевіркою ознак гетероскедастичності; прогнозування 

функціональної змінної та оцінка поліноміальної залежності параметрів 

отриманої регресійної моделі. 

Основні результати розділу опубліковано в працях: [137; 138; 140; 

143; 147; 152; 155; 156; 280]. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі висновки: 

1. В сучасних економічних умовах докорінної зміни зазнають цільові 

орієнтири розвитку оптової торгівлі як активного комерційного 

посередника, що є ключовою ланкою в системі товарного обігу. 

Відповідно, видозмінюються функції підприємств оптової торгівлі: з 

одного боку, вони ускладнюються, а з іншого, – персоніфікуються. 

Формування нових організаційних структур оптової торгівлі, 

трансформація їх функцій, інтеграція виробництва та товарно-грошового 

обміну вимагають пошуку нових форм зв’язків, системи відносин, 

сучасних моделей організації бізнес-процесів на засадах реінжинірингу. 

2. Ґрунтуючись на теоретичних положеннях сутності бізнес-процесів 

як горизонтальної ієрархії внутрішніх, взаємопов’язаних функціональних 

дій, встановлено, що найбільш ефективним для створення бізнес-моделі в 

процесі реінжинірингу на оптових торговельних підприємствах є 

поєднання функціонального та процесного підходів. Це дозволяє 

враховувати приріст ефективності від конкретного способу підвищення 

якості бізнес-процесів та зменшити витрати на впровадження 

реінжинірингу. Доведено, що система взаємопов’язаних і деталізованих до 

рівня операцій бізнес-процесів являє собою сукупність комерційних, 

організаційно-управлінських та логістичних процесів оптового 

підприємства. Саме тому для підприємств оптової торгівлі основними 

циклічними бізнес-процесами є процеси закупівлі й реалізації товарів. 

3. Дослідження теоретичної сутності реінжинірингу бізнес-процесів 

дало можливість встановити доцільність застосування інституційного, 

процесного та системного наукових підходів. Підтверджено, що сутнісно 

реінжиніринг є комплексною системою докорінних змін у бізнес-процесах 

оптового торговельного підприємства, які розпочинаються з моделювання 

засад розвитку комерційної, організаційно-управлінської та логістичної 

діяльності та завершуються впровадженням розроблених моделей для 
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вирішення тактичних і стратегічних завдань. Це дозволило здійснити 

виокремлення в процесі розвитку реінжинірингу трьох ключових 

характеристик: “істотне поліпшення”; “радикальне перепроектування” та 

“підвищення рівня ефективності бізнес-процесів”. Виявлено та 

підтверджено, що у процесі розвитку реінжинірингу бізнес-процесів 

оптового підприємства пріоритетне значення має вплив факторів 

зовнішнього середовища (реформування економіки країни, державне 

управління, фіскальна політика, конкуренти, постачальники, стейкхолдери, 

оптові покупці тощо), що зумовлює переваги вибору методики  

Х-інжинірингу. 

4. Завдяки проведенню компаративного аналізу встановлено, що 

розвиток бізнес-потенціалу оптового торговельного підприємства за умови 

реалізації реінжинірингу ґрунтується на аналізі бізнес-процесів, ресурсів та 

індикаторів управління розвитком підприємства, що дає можливість 

визначити певний вид реінжинірингу при наявному поточному стані 

комерційної, організаційно-управлінської та логістичної діяльності. 

Визначення передумов факторного впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовищ вітчизняної оптової торгівлі (за допомогою ретроспективного 

факторного аналізу) дозволило виявити пріоритетний вплив на діяльність 

підприємств оптової торгівлі соціальних, економічних, технологічних, 

організаційних, управлінських факторів. Зниження взаємодії цих факторів 

створює передумови щодо необхідності проведення реінжинірингу. 

5. Проведений емпіричний аналіз стану комерційної діяльності 

оптових торговельних підприємств за допомогою показників оцінювання 

фінансових результатів за 2013-2017 рр. дозволив структурувати 

підприємства залежно від життєвого циклу та обґрунтувати доцільність у 

застосуванні конкретного виду реінжинірингу: для оптових підприємств на 

стадії “відродження” – діловий РБП; “зрілість” – природний реінжиніринг; 

“спад” – антикризовий реінжиніринг. Враховуючи принципи менеджменту 

якості, доведено доцільність використання такого інструментарію 
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управління системи якістю, як матриця відповідальності за бізнес-процеси 

залежно від етапу життєвого циклу оптового підприємства. Встановлено, 

що виокремлення міжфункціональних і внутрішньофункціональних 

процесів під час моделювання бізнес-процесів дозволяє визначити 

відповідальних осіб за виконання окремих видів процесів, окреслити коло 

їх учасників (виконавців), сформувати матрицю розподілу 

відповідальності за результати діяльності та визначити показники 

продуктивності праці. 

6. Результати експертного опитування працівників вибіркової 

сукупності оптових підприємств дозволили встановити, що високий 

процент ризику під час проведення реінжинірингу обумовлений 

складністю внутрішніх бізнес-процесів, некомплексним підходом до 

оцінки та впровадження реінжинірингу, незбалансованим управлінням 

ризиком, складністю отримання оперативної аналітичної звітності. 

Доведено, що пріоритетними методами, котрі дозволяють всебічно 

врахувати та нівелювати операційні ризики в процесі впровадження 

реінжинірингу, є проведення комплексної оцінки альтернативних програм 

реінжинірингу: стандартним та процесно-орієнтованим методом. Це дозволяє 

забезпечити ідентифікацію операційних ризиків за всіма системами та 

функціональними бізнес-процесами комерційної, організаційно-

управлінської та логістичної діяльності оптового торговельного 

підприємства. 

7. Розроблений і запропонований організаційно-економічний 

механізм впровадження реінжинірингу бізнес-процесів оптового 

підприємства дозволяє визначити суб’єкти та об’єкти для реалізації 

реінжинірингу, цілі, функції, форми, методи, інструментарій вибору 

способів кардинального перепроектування бізнес-процесів, а також 

індикатори оцінки ефективності імплементації обраного напряму 

реінжинірингу. Виокремлення трьох пріоритетних напрямів розвитку 

реінжинірингу бізнес-процесів оптового підприємства (“радикальне 
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перепроектування”, “істотне поліпшення”, “підвищення рівня 

ефективності”) дозволяє удосконалити варіант технології реінжинірингу 

бізнес-процесів підприємства оптової торгівлі, який, на відміну від 

існуючих, передбачає застосування інструментарію аутсорсингу і 

бенчмаркінгу. 

8. Встановлено, що підвищення ефективності реінжинірингу бізнес-

процесів оптового підприємства досягається на основі аналізу “стиків” 

комерційних, організаційно-управлінських та логістичних операцій. У 

зв’язку з цим для оптимізації процесів, пропонується застосовувати 

системний підхід до розгляду всіх взаємодіючих процесів на першому 

етапі та локальну оптимізацію найбільш критичних процесів на – другому. 

Для останнього етапу запропоновано найбільш значущі характеристики 

бізнес-процесів, які створюють найбільшу додану вартість та/або 

найбільшу цінність для оптових покупців, а також максимально описують 

взаємодію між різними учасниками (у тому числі – із зовнішнім 

середовищем). Рівень ефективності реінжинірингу бізнес-процесів 

оптового підприємства рекомендовано визначати як інтегральний 

показник. 

Наукові розробки та практичні рекомендації, запропоновані у 

дисертаційній роботі, можуть бути застосовані у практичній діяльності 

підприємств оптової торгівлі. 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

Таблиця А.1 
Визначення поняття “оптова торгівля”1 

Автори Зміст поняття Джерело 
Торгівля 

роздрібна та 
оптова. Терміни 
та визначення 
понять. ДСТУ 

4303:2004 

Оптова торгівля – вид економічної діяльності у сфері 
товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за 
договорами постачань партіями для подальшого їх продажу 
кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю або для 
виробничого споживання та надавання пов’язаних із цим 
послуг. 

[68, с. 4] 

Державна служба 
статистики 

України. Сервіс 
для визначення 

кодів видів 
економічної 
діяльності за 

КВЕД-2005 та 
КВЕД-2011 

Оптова торгівля – це перепродаж (продаж без перероблення) 
нових або уживаних товарів роздрібним торговцям, 
підприємствам і організаціям або іншим оптовикам, діяльність 
агентів чи посередників із купівлі товарів від імені подібних 
осіб або продажу товарів подібним особам і компаніям. [132] 

Апопій В. В. 

Оптова торгівля – одна із форм товарного обігу, за 
посередництвом котрої здійснюються господарські зв’язки між 
суб’єктами комерційної діяльності, організація та проведення 
різноманітних комерційних операцій і угод. Водночас, вона має 
деякі внутрішні особливості та відмінності, що дозволяють 
віднести її в окрему підгалузь галузі торгівлі. 

[203, с. 
106] 

Балабан О. А. 
Оптова торгівля включає діяльність з продажу товарів 
роздрібним торговим підприємствам, промисловим, 
комерційним або професійним користувачам або іншим 
торговцям. 

[13, с. 3] 

Виноградова О. В. Оптова торгівля – це торгівля, при якій купівля-продаж товарів 
здійснюється партіями з метою їх подальшого перепродажу. [32, с. 85] 

Голошубова Н. О. 

Оптова торгівля – це вид економічної діяльності в сфері 
товарного обігу, яка охоплює купівлю-продаж товарів партіями з 
метою подальшого їх продажу кінцевому споживачу через 
роздрібну ланку або для безпосереднього виробничого 
споживання та надання оптовим покупцям послуг. 

[44, с. 
27] 

Даненбург В. 
Оптова торгівля – це сукупність організацій, які закуповують та 
(або) зберігають товари великими партіями та перепродають їх 
роздрібній торгівлі, іншим торговим організаціями та (або) 
організаціям-споживачам. 

[57, с. 9] 

Котлер Ф. М. 
Оптова торгівля включає в себе будь-яку діяльність по продажу 
товарів чи послуг тим, хто купує їх з метою перепродажу або 
професійного використання. 

[101, с. 276]

Носуліч А. М. 

Оптова торгівля – сукупність суб’єктів господарювання, 
основним видом діяльності яких є оптова торговельна діяльність, 
становить підгалузь “оптова торгівля”, функціональним 
призначенням якої є подолання бар’єрів, що розділяють 
виробника та роздрібну торгівлю на шляху товароруху. 

[163, с. 59] 

Ситник Н. С. 

Оптова торгівля являє собою форму торгово-економічних 
відносин між підприємствами з метою виконання 
посередницьких функцій із закупівлі та продажу товарів та 
доведення їх від виробничих підприємств до підприємств 
роздрібної торгівлі відповідно до попиту населення і планів 
товарообороту. 

[208, с. 7] 

Ребіцький В. М. 
Оптова торгівля – форма економічних зв’язків між 
підприємствами-виробниками і роздрібною торгівлею, виконує 
роль посередника і організатора руху товарів. 

[164, с. 24] 

Фролова Л. В. 
Оптова торгівля – це зв’язок виробника зі споживачем за 
допомогою оперативної та раціональної організації руху 
товарних потоків, що має забезпечити економію витрат і часу 
як виробника, так і споживача. 

[123, с. 39] 

1Мовою джерела інформації 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Характерні ознаки підприємств оптової торгівлі2  

 (систематизовано автором за [13; 34; 44; 98; 164; 194; 237]) 

Типи оптового 
підприємства Характерні ознаки 
Комерційно-

посередницька фірма 
Здійснює оптову торгівлю за свій рахунок й із залученням кредитів як з 
власних складів, так і зі складів виробників і інших оптових посередників. 

Оптова база 

Організаційно об’єднує склади, спеціалізовані за технічними ознаками 
продукції, яка перероблюється, з єдиними енергетичними, транспортними й 
іншими комунікаціями, а також централізованими експедиційними, 
допоміжними службами, апаратом управління, який організовує складування 
та відвантаження продукції. 

Оптовий магазин Максимально наближений до покупців продукції. 

Дистриб’ютор 

Оптовий посередник, який виконує комерційні операції від імені виробника та 
за свій рахунок. Як правило, виробник надає дистриб’ютору право торгувати 
своєю продукцією на певній території та протягом певного періоду. 
Дистриб’ютор купує право продажу продукції згідно з договором. 
Дистриб’ютор може діяти від власного імені, у цьому випадку в межах 
договору на надання права продажу укладається договір постачань. 

Дистриб’ютор 
товарів 

Це представник промислових або великих оптово-посередницьких 
підприємств. Продає товари переважно виробникам. Надає оптовим покупцям 
низку послуг, таких як: зберігання товарних запасів, кредитування та доставка 
товарів. Він може займатися або широкою товарною номенклатурою (у цьому 
випадку його переважно називають постачальницьким будинком або торговий 
домом), або змішаним чи спеціалізованим асортиментом. 

1) дистриб’ютор “з повним 
набором послуг” або 

дистриб’ютор 
“регулярного типу” 

Це незалежний оптовий посередник, який здійснює повною мірою комерційну 
та виробничу діяльність, тобто закуповує товари, здійснює їхнє складування, 
зберігання, підготовку до кінцевого споживання. Має досить високий ступінь 
товарної спеціалізації. Має власні склади або орендує їх. 

2) дистриб’ютор 
“з неповним (обмеженим) 

набором послуг” або 
“нерегулярного типу” 

Це незалежний оптовий посередник, який не має (не орендує) склади, у 
практиці часто називають маклером. В основному лише купує товари від 
постійних виробників і реалізовує їх. 

Посилкова торгівля 

Забезпечує населення у формі індивідуальної або роздрібної торгівлі через 
магазини дрібнооптової посилкової торгівлі. Має досить широку перспективу 
й, насамперед, із забезпечення віддалених населених пунктів. Оптові бази 
здійснюють також численні форми роздрібної торгівлі через власну мережу 
магазинів, павільйонів і наметів. 

Оптовик-консигнант 

Обслуговує бакалейно-гастрономічні магазини та роздрібних торговців ліками, 
пропонуючи в основному непродовольчі товари та лікарські засоби. Він 
самостійно встановлює ціну на товари, стежить за терміном придатності, 
влаштовує внутрішньомагазинні експозиції та веде облік товарно-матеріальних 
цінностей. Оптовик-консигнант торгує на умовах консигнації, тобто зберігає за 
собою право власності на товар, а рахунки роздрібним торговцям виставляє 
тільки за те, що куплено споживачами. Виконує такі послуги: доставка товару, 
установка стелажів для його розміщення, підтримка товарно-матеріальних 
запасів, фінансування. Він майже не займається стимулюванням збуту, 
оскільки реалізує широко рекламовані товари, котрі мають торговельну марку. 

Оптовик-організатор 

Здійснює діяльність у галузях, для яких характерне безтарне перевезення 
вантажів, таких, як: кам’яне вугілля, лісоматеріали, устаткування. Такий 
оптовик не створює товарних запасів і не займається товаром безпосередньо. 
Одержавши замовлення, він знаходить виробника, що відвантажує товар 
безпосередньо покупцеві на певних умовах поставки та у певний час. З 
моменту прийняття замовлення до моменту завершення поставки оптовик-
організатор приймає на себе право власності на товар і весь пов’язаний із цим 
ризик. Оскільки оптовик-організатор не зберігає в себе товарні запаси, він 
торгує за більш низькими цінами. 

Оптовик-
посилоторговець 

Основними замовниками такого оптовика є комерційні заклади, розташовані в 
прилеглих районах. Здійснює ознайомлення з торговельним асортиментом на 
основі каталогів. Виконані замовлення висилаються клієнтам поштою, 
доставляються автомобільним або будь-яким іншим видом транспорту. 
Оптовик, який здійснює продаж за умови децентралізованого товаропоста-
чання, формує обмежений асортимент товарів повсякденного та стабільного 
попиту, який реалізується покупцям за умови негайної оплати. Цей вид 
оптового продажу здійснюється щодо постійних покупців (малі роздрібні 
торговці, виробничі підприємства, власники готельного та ресторанного 
господарства), які комплектують замовлення за методом самообслуговування. 
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Додаток В 
Таблиця В.1 

Видове різноманіття оптових структур 
(систематизовано автором за [13; 22; 35; 44; 98; 180; 122]) 

Назви оптових 
структур 

Характерні риси 

1 2 
1. Оптовики з 
повним циклом 
обслуговування 

Надають повний набір послуг: 
 зберігання товарних запасів; 
 утримання штату продавців; 
 надання кредиту; 
 централізоване товаропостачання; 
 сприяння в сфері менеджменту. 

1.1. Торговці оптом Здійснюють оптовий продаж у підприємства роздрібної торгівлі та 
надають весь спектр послуг. 

у тому числі: 
а) оптовики 
змішаного 
асортименту 

Здійснюють оптовий продаж декількох асортиментних груп. 

б) оптовики вузького 
асортименту 

Здійснюють оптовий продаж однієї-двох асортиментних груп. 

1.2. Дистриб’ютори 
товарів 
виробничого 
призначення 

Здійснюють оптовий продаж у виробничі підприємства. Надають окремі 
види послуг: зберігання, кредитування, доставка товарів. Реалізують: 
широкий асортимент товарів або змішаний асортимент, або 
спеціалізований. 

2. Оптовики з 
обмеженим циклом 
обслуговування 

У процесі оптового продажу надають постачальникам і оптовим 
покупцям незначну сукупність торговельних послуг, застосовується 
децентралізоване товаропостачання. 

2.1. Компанії “cash 
and саrrу” 

Реалізують обмежений асортимент найбільш ходових товарів малим 
роздрібним торговцям та населенню за готівку. Як правило, не 
займаються доставкою товарів. 

2.2. Оптовики-
комівояжери 

Здійснюють оптовий продаж обмеженого асортименту швидкопсувних 
продовольчих товарів. Застосовують централізований метод товаро-
постачання та, як правило, реалізують їх за готівку. 

2.3. Оптовики-
брокери 

Працюють в галузях, для яких характерні великі обсяги вантажів, у 
вугільній, деревообробній промисловості, галузях машинобудування. 
Зберіганням та доставкою товару не займаються. Отримавши 
замовлення, вибирають виробника, який і доставляє свою продукцію 
безпосередньо покупцю згідно заздалегідь укладених угод. Приймають 
на себе право власності на товар і ризик з моменту погодження 
замовлення до закінчення поставки. 

2.4. Оптовики-
консигнанти 

Обслуговують роздрібних торговців, що займаються торгівлею 
продуктами харчування і лікарськими препаратами, пропонуючи їм в 
основному непродовольчі товари. Вони самостійно визначають ціни на 
свої товари, оновлюють їх у міру необхідності, облаштовують вітрини і 
дисплеї усередині магазинів, ведуть облік. Оптовики-консигнанти 
зберігають за собою право власності на товар і виставляють роздрібним 
торговцям рахунки тільки за те, що було куплено споживачами. Вони 
реалізують в основному товари відомих фірм, які активно рекламуються. 

2.5. Оптовики, які 
реалізують товари 
за каталогами 

Відправляють свої каталоги роздрібним, виробничим і невиробничим 
організаціям. Займаються в основному ювелірними виробами, 
косметикою, спеціалізованими продуктами харчування тощо. 
Основними замовниками є невеликі комерційні організації, розташовані 
в прилеглих районах. Не мають спеціалізованого штату продавців для 
роботи. Виконані замовлення постачаються клієнтам поштою, 
автомобільним або іншим видом транспорту. 

3. Брокери та агенти Не беруть на себе право власності на товар і виконують лише декілька 
функцій. Їх основне завдання – сприяння акту купівлі-продажу, з якого 
вони отримують комісійні в розмірі 2-6 % від ціни продажу. Зазвичай 
спеціалізуються на певних видах продуктів або групах оптових покупців 
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1 2 
3.1. Брокери Основна функція брокерів – звести покупця та продавця, а також 

допомогти їм у процесі встановлення комерційних зв’язків. Оплату послуг 
брокерів здійснює сторона, котра їх наймає. Брокери не займаються 
зберіганням і транспортуванням партій товарів, фінансуванням, не 
приймають на себе ніяких ризикових зобов’язань. 

3.2. Агенти Представляють інтереси або покупців, або продавців на довготривалій 
основі. 

3.2.1. Агенти 
виробників 

Представляють інтереси двох або більше виробників взаємозамінних 
товарів. Із ними укладається угода щодо політики ціноутворення, ступеня 
охоплення території, процедур роботи з замовленнями, умов 
товаропостачання, надання гарантій і розмірів комісійної винагороди. Вони 
добре знайомі з продукцією кожного виробника та використовують власні 
логістичні каналу розподілу. Більшість агентів виробників представляють 
собою малі підприємства, в яких працює лише декілька досвідчених 
торговців. Їх наймають малі товаровиробники, які не можуть дозволити 
собі утримувати власний збутовий персонал, а також середні та великі, які 
сподіваються за допомогою агентів вийти на нові ринки збуту, де 
використання штатних агентів – є нерентабельним. Вони укладають із 
виробниками договори та отримують право на продаж всього виробничого 
асортименту. 

3.2.2. Агенти з 
продажу 

Це відділи збуту виробників, тому здійснюють значний вплив на 
встановлення цін, терміни і умови постачання. Як правило, вони не мають 
територіальних обмежень. 

3.2.3. Агенти із 
закупівель 

Встановлюють довгострокові відносини з покупцями та здійснюють для 
них закупівлі. Переважно вони займаються прийманням, складуванням та 
доставкою товару до покупців. Надають своїм клієнтам маркетингову 
інформацію та підшукують їм необхідні товари за найбільш вигідними 
цінами. 

3.2.4. Агенти-
комісіонери 

Вступають у фізичне володіння товаром та укладають угоди щодо їх 
продажу. Найчастіше працюють у сільському господарстві з фермерами, 
які самостійно не займаються збутом та не перебувають в кооперативах. 
Агент-комісіонер доставляє товари на оптовий ринок, продає їх за 
найбільш вигідною ціною та здійснює взаєморозрахунки. 

4. Збутові 
відділення і 
контори 

Відкриваються виробниками товарів із метою посилення контролю над 
товарними запасами, торгівлею та товаропросуванням. Збутові відділення 
займаються зберіганням товару, а контори – ні. 

5. Закупівельні 
відділення і 
контори 

Виконують ті ж функції, що брокери та агенти, але є структурним 
підрозділом підприємства, котре здійснює закупівлі. 
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Додаток Г 
Таблиця Г.1 

Визначення поняття “бізнес-процес”3 

Автори Зміст поняття Джерело 
1 2 3 

Андерсен Б. 
Бізнес-процес – структурована послідовність дій по виконанню 
відповідного виду діяльності на всіх етапах життєвого циклу 
предмета діяльності. 

[2, с. 93] 

Біннер Х. 
Бізнес-процеси – система взаємопов’язаних і взаємодіючих дій, 
кінцевими цілями виконання яких є створення продуктів/ 
послуг, які мають цінність для зовнішніх і внутрішніх 
споживачів. 

[18, с. 76] 

Виноградова О.  
Бізнес-процеси – це процеси, що протікають усередині 
підприємства – це послідовні функціональні ланцюги, які 
взаємопов’язані між собою та від яких безпосередньо залежить 
загальний стан всієї корпоративної системи. 

[31, с. 264] 

Вишняков О., 
Крохин В. 

Бізнес-процес – це процес, що починається поза підприємством 
(з ринкової потреби) і закінчується поза підприємством 
(задоволенням цієї потреби). 

[33, с. 22] 

Дайвенпорт Т., 
Шорт Дж. 

Бізнес-процес –набір логічно взаємозалежних дій, виконуваних 
для досягнення певного “виходу” бізнес-діяльності. 
Бізнес-процес – це дискретна множина дій, спроектованих та 
структурованих для виробництва визначеного продукту 
(товарів/робіт/послуг) для конкретного споживача чи ринку. 

[262, 
с. 104] 

Демінг Є. Бізнес-процес – будь-які види дій у функціонуванні організації. [58, с. 31] 

Евдокиенко В. 

Бізнес-процес – це реалізація функції в часі, спосіб рішення 
бізнес-завдання. 
Бізнес-процес описує, як функція виконується, у якій 
послідовності й у яких варіантах, а також те, як функції 
взаємодіють між собою в роботі компанії. 

[70, с. 34] 

Ивлев К. 
Бізнес-процес – це горизонтальна ієрархія внутрішніх та 
взаємозалежних функціональних дій, кінцевою метою яких є 
збут продукції. 

[79] 

Ільченко Н. 
Бізнес-процес – це сукупність різних видів діяльності, в межах 
якої “на вході” використовується один або декілька ресурсів, а 
в результаті цієї діяльності “на виході” створюється продукт, 
що має цінність для споживача. 

[82, с. 149] 

Кутелев П. 
Бізнес-процесом називаються згруповані функції господарської 
діяльності, що взаємодіють, орієнтовані на конкретного 
користувача 

[109, с. 25] 

Мазур И., 
Шапиро В., 

Ольдерогге Н. 

Бізнес-процес – це ієрархія внутрішніх та залежних між собою 
функціональних дій, кінцевою метою яких є випуск продукції 
або окремих її компонентів. 
Бізнес-процес – це операції зі зміни стану нематеріальних 
активів, матеріальних цінностей та фінансових потоків. 

[116, 
с. 308] 

Мартін Дж. 
Потік цінностей – це множина закінчених узгоджених дій, які в 
сукупності створюють певну продукцію, яка має споживчі 
цінності для клієнта. 

[279] 

Ойхман Е., 
Попов Є. 

Бізнес-процес – це множина внутрішніх кроків (видів) 
діяльності, що починаються з одного чи більше входів та 
закінчуються створенням необхідної клієнту продукції. 

[136, 
с. 27] 

Олексин С. 

Бізнес-процес – це сукупність торгово-технологічних процесів 
(підпроцесів, операцій) комерційної, організаційно-
управлінської та логістичної діяльності, в межах якої “на вході” 
впроваджується один або кілька видів товарних потоків, і, 
таким чином, на “виході” створюються товарна партія та 
послуги, котрі представляють цінність для оптового покупця. 

[159,  
с. 80] 

Портер М. 
Бізнес-процес – це сутність, обумовлена через точки входу і 
виходу, інтерфейси й організаційні устрої, що частково 
включають устрої споживача послуг/товарів, у якій 
відбувається нарощування вартості виробленої послуги / товару 

[179,  
с. 308] 
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1 2 3 

Портер М., 
Міллар В. 

Бізнес-процес – це комплекс видів діяльності, які визначаються 
точками “входу” і “виходу” та використовують організаційні 
ресурси з метою створення цінності товарів/послуг для 
споживача. 

[182, 
с. 153] 

Регламентація 
ISO/IEC TR 
15504-CMM 

Бізнес-процес – це ряд взаємопов’язаних видів діяльності, які 
перетворюються у “входи” і “виходи” процесу. [89, с. 9] 

Репін В. 
Бізнес-процес – це логічні послідовності взаємопов’язаних дії, 
в яких використовують ресурси підприємства для створення і 
отримання вимірного результату в майбутньому. 

[192, с. 53] 

Рітген П. 
Бізнес-процес – це сукупність видів діяльності (бізнес-
функцій), що існують на підприємстві, які в комплексі дають 
результат, що має цінність для споживача, клієнта або 
замовника. 

[283, 
с. 316] 

Робсона М., 
Уллаха Ф. 

Бізнес-процес – це потік роботи, який переходить від однієї 
людини до іншої, а у великих процесах – від одного відділу до 
іншого. 

[195, с. 59] 

Рубцов С. В. 
Бізнес-процес – це операція, включена в систему операцій, 
метою якої є виробництво і постачання послуг/товарів 
операціям, що входять у систему, а також іншим системам. 

[198, с. 52] 

Ситник Г. Бізнес-процеси – це процеси, що впливають на характер та 
споживчу цінність для підприємства, споживача, стейкхолдерів [207, с. 55] 

Спецификация 
Коалиции по 
управлению 

workflow 

Бізнес-процес – це функції або дії, що формують результат, 
який має цінність для користувача, в результаті яких 
здійснюється певна група продуктів та послуг. [210] 

Стандарт ІSО 
9000:2000 

Бізнес-процес – це ряд взаємопов’язаних і взаємодіючих видів 
діяльності кінцевими цілями виконання яких є створення 
продуктів/послуг, які мають цінність для зовнішніх і 
внутрішніх споживачів 

[204] 

Тупкало В. М. 

Бізнес-процес – це ієрархія внутрішніх і залежних між собою 
циклічних функціональних дій, кінцевою метою яких є випуск 
продукції або окремих її елементів, і управління якими 
здійснюється за циклом «планування, контроль, аналіз, вплив 
(PDCA). 

[226, с. 23] 

Хаммером М., 
Чампі Дж. 

Бізнес-процеси – це сукупність різних видів діяльності, у 
рамках яких “на вході” використовується один або більше 
видів ресурсів, в результаті якої на “виході” створюється 
продукт, що представляє цінність для споживача 

[264, 
с. 274] 

Харрінгтон Дж., 
Есселінг К. 

Бізнес-процеси – це сукупність логічно пов’язаних завдань, що 
використовують ресурси підприємства для отримання 
результатів відповідно цілям, які було поставлено. 

[232, 
с. 139] 

Чорнобай Л., 
Дума О. І. 

Бізнес-процес – це система безперервних, взаємопов’язаних, 
відповідним чином упорядкованих і керованих дій (процедур, 
операцій, виконуваних функцій), яка, у свою чергу, є 
елементом механізму формування доданої вартості (споживчої 
вартості) через перетворення організаційних ресурсів, 
зосереджених на досягненні однієї комплексної цілі, 
спрямованих на забезпечення ефективності організації в цілому 
і забезпечення донесення доданої вартості (споживчої цінності) 
до цільового ринку через бізнес-модель підприємства. 

[240, 
с. 127] 

Шеєр А. 
Бізнес-процес – це пов’язаний набір повторюваних дій 
(функцій), які перетворюють вхідний матеріал і/або 
інформацію в кінцевий продукт (послугу) у відповідності із 
заздалегідь встановленими правилами. 

[246, 
с. 109] 

Ямпурин А., 
Абашкин Ю. 

Бізнес-процес – це сукупність різних видів діяльності, причому 
на вході використовується один або більше видів ресурсів, а в 
результаті на виході створюється продукт, що становить 
цінність для споживача. 

[252, с. 58] 

3Мовою джерела інформації 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 
Бізнес-процеси оптових торговельних підприємств із повним 

циклом обслуговування 
(узагальнено автором на основі [72; 77; 78; 81; 87; 128; 135; 191]) 

Процеси верхнього 
рівня 

Підпроцеси 

1 2 
Основні бізнес-процеси 

1. Дослідження ринку та 
потреб споживачів 

1.1. Визначення потреб споживачів; 
1.2. Вимірювання рівня задоволеності споживачів; 
1.3. Моніторинг змін на споживчому ринку; 
1.4. Формування асортиментної політики; 
1.5. Формування цінової політики; 
1.6. Формування плану реалізації товарів. 

2. Закупівлі товарів 2.1. Формування плану закупівель товарів; 
2.2. Пошук постачальників; 
2.3. Укладання договорів на постачання товарів; 
2.4. Контроль за оформленням договорів; 
2.5. Розміщення замовлення на постачання товарів. 

3. Транспортування 
товарів 

3.1. Укладання договорів з оренди автомобілів; 
3.2. Укладання договорів на транспортування товарів; 
3.3. Підтримка транспорту на належному технічному рівні; 
3.4. Надання інформації щодо транспорту для оперативного обліку; 
3.5. Забезпечення збереження автотранспорту. 

4. Зберігання товарів 4.1. Організація зберігання товарів; 
4.2. Забезпечення збереження товарів; 
4.3. Контроль за станом складів. 

5. Реалізація товарів 5.1. Передпродажна обробка товарів; 
5.2. Розміщення товарів у торговельному залі; 
5.3. Розрахункове обслуговування; 
5.4. Надання інформації про реалізацію для оперативного обліку. 
Допоміжні (обслуговуючі) бізнес-процеси 

1. Адміністративно-
господарське 
забезпечення 

1.1. Планування потреби в господарському забезпеченні; 
1.2. Забезпечення прибирання; 
1.3. Забезпечення малоцінних та швидкозношуваних предметів; 
1.4. Закупівлі й забезпечення роботи устаткування; 
1.5. Проведення поточних ремонтів устаткування; 
1.6. Утримання приміщень і споруд; 
1.7. Забезпечення теплом й електроенергією; 
1.8. Забезпечення інформаційно-методичною мережею; 
1.9. Ремонт автотранспорту. 

2. Інформаційне 
забезпечення 

2.1. Планування управління інформаційними ресурсами; 
2.2. Розроблення та впровадження інформаційних систем підтримки 
підприємства; 
2.3. Забезпечення зберігання та пошуку даних; 
2.4. Забезпечення обміну інформацією; 
2.5. Забезпечення доступу до інформації й комунікацій; 
2.6. Оцінка й аудит якості інформації. 

3. Забезпечення безпеки 3.1. Забезпечення фізичної безпеки персоналу; 
3.2. Забезпечення інформаційної безпеки; 
3.3. Забезпечення економічної безпеки. 

Бізнес-процеси управління 
1. Стратегічне 
управління 

1.1. Проведення стратегічного аналізу; 
1.2. Розробка стратегії розвитку підприємства; 
1.3. Забезпечення реалізації стратегії; 
1.4. Проведення стратегічного контролю й коригування. 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 

2. Управління 
фінансами 

2.1. Фінансовий аналіз; 
2.2. Фінансове планування; 
2.3. Управління фінансовими ресурсами; 
2.4. Здійснення фінансових та облікових операцій; 
2.5. Формування фінансової звітності; 
2.6. Управління податками; 
2.7. Внутрішній фінансовий контроль і аудит. 

3. Управління 
персоналом 

3.1. Підбір персоналу; 
3.2. Ведення кадрового обліку; 
3.3. Навчання та розвиток персоналу; 
3.4. Оцінка персоналу; 
3.5. Мотивація персоналу; 
3.6. Формування корпоративної культури. 

4. Управління 
проектами розвитку 

4.1. Аналіз проектних ініціатив; 
4.2. Ініціювання проекту; 
4.3. Підбір менеджерів проекту; 
4.4. Контроль реалізації проекту; 
4.5. Формування звітності по реалізації проекту. 

5. Управління бізнес-
процесами та якістю 

5.1. Визначення бізнес-процесів і відповідальних; 
5.2. Формування ключових показників ефективності бізнес-процесів; 
5.3. Регламентація бізнес-процесів; 
5.4. Збір інформації про функціонування бізнес-процесів; 
5.5. Аналіз інформації про функціонування бізнес-процесів; 
5.6. Розробка рішень із покращення бізнес-процесів; 
5.7. Забезпечення змін бізнес-процесів. 
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Додаток Ж 
Таблиця Ж.1 

Інтегрування логістичних операцій для моделювання бізнес-
процесів у закупівельно-збутовій діяльності оптового торговельного 

підприємства (систематизовано автором за [83;106; 124; 128; 209; 
220;233; 242; 257]) 

Основний 
бізнес-
процес 

Підпроцеси Логістична операція 

1 2 3 

1. 
Закупівлі 

1.1. Аналіз і визначення 
потреби закупівель 

Визначення: 
– виду та якості товарів; 
– кількості товарів; 
– терміну постачання; 
– виробничих потужностей постачальників; 
– необхідних складських приміщень; 
– витрат на закупівлю. 

1.2. Визначення методу 
закупівель у логістиці 
постачання 

Визначення інтервалу та методу закупівель (оптові 
закупівлі; регулярні закупівлі дрібними партіями; 
закупівлі по мірі необхідності, тощо). 

1.3. Вибір 
постачальника 

Отримання та оцінка пропозицій на основі конкурсних 
торгів або тендерів; особисті та/або письмові 
переговори між постачальником і покупцем. 

1.4. Формулювання 
основних вимог до 
вибору постачальника 

Визначення вартості закупівлі, в яку входить: ціна 
товару; вартість, яка не має грошового вираження, 
тобто імідж підприємства, його соціальна значимість 
тощо; якість обслуговування (якість товарів або 
послуги; надійність обслуговування). 

1.5. Формування 
правових основ 
закупівлі 

Дослідження: пропозиції та прийняття її; фінансових 
умов; прав на укладання договору; законності; 
структури договору; умов оплати постачань. 

1.6. Реалізація умов 
договору 

Виконання комплексу робіт із відвантажування, 
транспортування, приймання-здавання товарно-
матеріальних цінностей, які є предметом конкретного 
договору, їх оприбуткування, спостереження за 
кількістю, якістю та термінами постачань; 
розміщування на складі та документального 
оформлення відповідних операцій. 

2. Збут 

2.1. Вибір оптимальної 
форми розподілу 
товарів 

Визначення рівня каналу та його довжини. 
Формування традиційного каналу розподілу або 
вертикально інтегрованого каналу. 

2.2. Визначення 
кількості посередників 

Вибір системи розподілу (інтенсивна, ексклюзивна, 
селективна). 

2.3. Побудова мережі 
складських об'єктів 

Розміщення розподільчих центрів на логістичному 
полігоні. 

2.4. Планування процесу 
реалізації 

Отримання і обробка замовлень на постачання партій 
товару. 

2.5. Виконання інших 
операцій, які передують 
відвантаженню 

Упаковування, комплектування, подрібнення партій 
вантажу тощо. 

2.6. Організація 
управління системами 
доставки вантажів 

Відвантажування, доставка, контроль за 
транспортуванням. 

2.7. Післяреалізаційне 
обслуговування 

Сервісне обслуговування та надання додаткових 
торговельних послуг. 
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Додаток З 
Таблиця З.1 

Бізнес-процеси відділу продажу оптового підприємства 
(систематизовано автором за [85; 128; 243]) 

№ 
з/п Зміст бізнес-процесу 

1 2 
1. Виконання замовлення покупців 

1.1. 
Обробка замовлення: 
1.1.1. Отримання замовлення; 
1.1.2. Узгодження замовлення з покупцями. 

1.2. 

Виставлення рахунку: 
1.2.1. Аналіз замовлення та оформлення рахунку; 
1.2.2. Оформлення замовлення на поставку (при відсутності товару на складі): 
- оформлення замовлення; 
- передача замовлення у відділ закупівель; 
- узгодження замовлення з відділом закупівель 
1.2.3. Узгодження рахунку; 
1.2.4. Відправлення рахунку покупцеві. 

1.3. 

Підготовлення та оформлення документів: 
1.3.1. Отримання сертифікатів на товар (за вимогою); 
1.3.2. Оформлення документів на відвантаження у відповідності до замовлення; 
1.3.3. Передача документів покупцеві (у випадку децентралізованого постачання товарів); 
1.3.4. Оформлення замовлення на доставку товарів; 
1.3.5. Реєстрація замовлення на доставку товарів; 
1.3.6. Передача документів у відділ логістики. 

1.4. 
Контроль виконання замовлення: 
1.4.1. Контроль поставки неноменклатурної продукції; 
1.4.2. Контроль доставки товарів покупцям. 

2. Контроль дебіторської заборгованості 

2.1. 
Контроль оплати рахунків: 
2.1.1. Визначення рахунків, за якими підходить строк оплати; 
2.1.2. Повідомлення покупців про найближчий строк оплати. 

2.2. 
Контроль простроченої дебіторської заборгованості: 
2.2.1. Реєстрація простроченої дебіторської заборгованості; 
2.2.2. Повідомлення покупців про порушення умов договору по оплаті відвантаженої продукції; 
2.2.3. Виставлення претензій покупцям про порушення умов договору (за необхідністю). 

2.3. 
Аналіз дебіторської заборгованості покупців: 
2.3.1. Розрахунок дебіторської заборгованості; 
2.3.2. Підготовлення звітів про дебіторську заборгованість. 

3. Робота з претензіями покупців 

3.1. 

Обробка претензій: 
3.1.1. Отримання претензії; 
3.1.2. Реєстрація претензії; 
3.1.3. Узгодження претензій з покупцем; 
3.1.4. Узгодження претензій з відділом закупівель (при отриманні претензії про заміну неякісного 
товару); 
3.1.5. Аналіз та визначення причин претензії; 
3.1.6. Прийняття рішення про відмову/задоволення претензії; 
3.1.7. Оформлення та передача відповіді на претензію покупцеві. 

3.2. 

Узгодження претензії покупця: 
3.2.1. Заміна неякісного товару (за узгодженням сторін): 
- оформлення замовлення на повернення товару (з підписом відповідальної особи); 
- передача на склад копії претензії та замовлення на повернення товару (у разі децентралізованого 
постачання товарів); 
- оформлення та передача у відділ логістики службової записки про заміну неякісного товару, 
тощо; 
- контроль повернення та заміна неякісного товару. 
3.2.2. Обмін товару (при узгодженні претензій щодо якості товарів): 
- передача на склад копії претензії щодо якості товарів (при умові децентралізованого постачання 
товарів); 
- оформлення та передача у відділ логістики службової записки про обмін товару та копії 
претензії щодо якості товарів (при умові доставки товарів покупцю); 
- контроль повернення та обмін товарів. 
3.2.3. Додаткова поставка товарів (при задоволенні претензії недопоставки товару): 
- передача на склад копії претензії про недопоставку; 
товару (при умові децентралізованого постачання товарів); 
- оформлення та передача у відділ логістики службової записки щодо додаткової поставки товарів 
і копії претензії про недопоставку товарів (у випадку доставки товарів покупцю); 
- контроль додаткового постачання товарів покупцю. 
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Продовження табл. З.1 
1 2 

4. Укладання договорів з покупцями 
4.1. Визначення покупців для укладання/продовження договору. 
4.2. Прийняття та узгодження рішення про укладання/продовження договору. 

4.3. 
Підготовка проекту договору: 
4.3.1. Оформлення проекту договору; 
4.3.2. Узгодження проекту договору; 
4.3.3. Перевірка оформлення договору. 

4.4. 

Узгодження договору з покупцями: 
4.4.1. Відправлення проекту договору покупцю; 
4.4.2. Контроль отримання договору покупцем; 
4.4.3. Узгодження змін у договорі; 
4.4.4. Отримання проекту договору від покупця. 

4.5. 
Підписання договору підприємством: 
4.5.1. Оформлення договору; 
4.5.2. Узгодження договору; 
4.5.3. Підписання договору. 

4.6. 
Підписання договору покупцем: 
4.6.1. Відправлення договору покупцю; 
4.6.2. Контроль отримання та підписання договору покупцем; 
4.6.3. Отримання підписання договору від покупця. 

4.7. Реєстрація договору. 
4.8. Передача договору на оперативне зберігання. 
5. Розвиток клієнтської бази 

5.1. 

Пошук нових покупців: 
5.1.1. Пошук покупців для укладання договорів; 
5.1.2. Підготовка переліку потенційних покупців; 
5.1.3. Відправлення потенційним покупцям інформації про товар та послуги підприємства; 
5.1.4. Проведення переговорів з потенційним покупцем; 
5.1.5. Отримання від потенційних покупців запитів на товар; 
5.1.6. Оформлення та відправлення комерційних пропозицій/рахунків (за вимогою покупців). 

5.2. 

Аналіз бази даних покупців: 
5.2.1. Реєстрація інформації про нових покупців; 
5.2.2. Контроль зміни даних про покупців (реквізити, обсяг замовлення, періодичність, 
номенклатура тощо); 
5.2.3. Коригування даних про покупців. 

6. Обслуговування покупців 
6.1. Розсилка інформації про нові товари та послуги підприємства. 
6.2. Отримання від покупців запитів про товар. 
6.3. Оформлення та відправлення комерційних пропозицій (за запитом покупців). 

6.4. 
Консультування покупців: 
6.4.1. Консультування покупців про товар; 
6.4.2. Консультування покупців щодо вибору товару. 

7. Маркетингові дослідження 
7.1. Дослідження ринку (відповідно до плану маркетингового дослідження). 
7.2. Інтерпретація отриманої інформації (для відділу маркетингу). 
7.3. Виявлення джерел даних про товар підприємства (для відділу маркетингу). 

7.4. 

Проведення опитування покупців: 
7.4.1. Отримання та узгодження анкетного опитування; 
7.4.2. Проведення опитування; 
7.4.3. Оформлення результатів опитування; 
7.4.4. Передача заповнених анкет опитування. 

8. Планування продажу 
8.1. Аналіз обсягів та динаміки продажу підрозділу. 
8.2. Прогнозування обсягів продажу підрозділу. 
8.3. Аналіз та коригування прогнозів продажу. 
8.4. Розроблення та узгодження планів продажу. 
9. Управління підрозділом 

9.1. 

Планування діяльності підрозділу: 
9.1.1. Розроблення планів підрозділу: 
- розроблення плану роботи відділу; 
- розроблення індивідуальних планів працівників відділу; 
- підготовлення даних бюджетування. 
9.1.2. Узгодження та затвердження планів підрозділу: 
- узгодження та затвердження плану роботи відділу продажу; 
- затвердження індивідуальних планів працівників відділу; 
- узгодження та затвердження бюджету підрозділу. 

9.2. 

Контроль діяльності підрозділу: 
9.2.1. Контроль виконання плану відділу. 
9.2.2. Контроль виконання індивідуальних планів працівників. 
9.2.3. Контроль за виконанням бюджету підрозділу. 
9.2.4. Ведення управлінського обліку у підрозділі. 
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Додаток К 
Таблиця К.1 

Співставлення різних визначень реінжинірингу бізнес-процесів 
(систематизовано автором) 

Автори Трактування поняття Відмінності у трактуванні 
1 2 3 

Виноградова О. 
[32] 

Реінжиніринг бізнес-процесів – це 
науково-практичний підхід до здійснення 
кардинальних змін бізнес-процесів 
підприємства з метою значного підви-
щення його конкурентоспроможності. 

Наявність великого обсягу 
фактів і знань про існуючі 
бізнес-процеси обмежує 
простір творчості людей, що 
займаються реінжинірингом. 

Давенпорт Т. 
[261] 

Реінжиніринг бізнес-процесу – це 
структурований процес з визначеним 
набором заходів для підвищення якості 
продукції для споживачів. 

Орієнтується на бізнес-
процеси, що не прив’язані до 
клієнта. 

Давенпорт Т., 
Шорт Дж. 

[252] 

Реінжиніринг бізнес-процесів – це набір 
логічно взаємопов’язаних завдань та 
функцій для підвищення прибутковості 
підприємств. 

Визначає необхідність об’єк-
тивного та детального аналізу 
існуючих бізнес-процесів, 
висвітлення основних недолі-
ків та причин їх виникнення. 

Лепейко Т. 
 [113] 

Реінжиніринг бізнес-процесів – це 
швидке та радикальне реконструювання 
стратегічних та виробничих процедур з 
метою оптимізації робочих потоків і 
підвищення їх продуктивності. 

Процес фундаментального 
переосмислення й 
реконструкції бізнесу, що 
втілює в себе нові способи 
виконання робіт. 

Манганеллі Р., 
Клейн М. 

[278] 

Реінжиніринг бізнес-процесів – це 
швидке і радикальне перепроектування 
визначальної стратегії підприємства, 
бізнес-процесів і систем та підтримую-
чих ці бізнес-процеси організаційних 
структур. 

Оптимізація робочих потоків 
і підвищення продуктивності. 

Мартин Дж. 
[279] 

Реінжиніринг бізнес-процесу – це 
процес, який визначає діяльність під-
приємства та підвищує рівень її ефектив-
ності шляхом виконання серії етапів для 
досягнення запланованих результатів. 

Об’єднання функцій на 
макроорганізаційному рівні. 

Попов Є. В., 
Шапот М. 

[177] 

Реінжиніринг – кардинальна і 
революційна перебудова бізнес-процесів 
компанії, що супроводжується 
переходом на нові принципи побудови 
підприємства. 

Відмова від управління 
функціональними службами 
на користь управління бізнес-
процесами – процесним 
менеджером. 

Продіус О. 
[188] 

Реінжиніринг – це аналіз і докорінне 
перепроектування існуючих бізнес-
процесів з метою вдосконалення роботи 
організації в цілому, впровадження 
найбільш прогресивних методик 
управління організацією, у результаті 
чого суттєво зростає ефективність 
діяльності організації. 

Реінжиніринг розглядається 
як прогресивний метод 
вдосконалення всієї 
діяльності. 

Робсон М., 
Уллах Ф. [195] 

Реінжиніринг бізнес-процесів – це 
інструмент, спеціально розроблений для 
того, щоб допомогти в обставинах, які 
вимагають масштабних змін, забезпечити 
результати, які використовувані схеми 
поліпшення процесів виконати не в змозі. 

Увага акцентується на 
важливості інноваційних 
підходів для успішного 
перепроектування бізнес-
процесів. 



266 

Продовження табл. К.1 
1 2 3 

Садловський Р. 
[200] 

Реінжиніринг – новий науково-
практичний напрямок, що виник на 
стику двох різних сфер діяльності: 
управління та інформатизації. 

Головною компонентою 
реінжинірингу вважається 
наявність інформаційних 
технологій. 

Таранюк Л. 
[213] 

Реінжиніринг – це кардинальна 
перебудова бізнес-процесів в компанії, 
яка протікає з якісними змінами в 
діяльності конкретного підприємства, 
які відзначаються стрибкоподібним 
перепроектуванням елементів 
організаційно-економічного механізму 
підприємства і включають адаптацію 
до ринкового середовища. 

Реінжиніринг 
представлений як складний 
організаційно-економічний 
механізм. 

Хаммер М., 
Чампі Дж. [269] 

Реінжиніринг бізнес-процесів – фунда-
ментальне переосмислення і ради-
кальна перебудова чи зміна бізнес-
процесів, у розрізі яких підприємство 
здійснює свою діяльність, щоб 
викликати значні критичні поліпшення 
таких показників продуктивності, як 
вартість, якість, сервіс, швидкість. 

Передбачає створення 
нових бізнес-процесів “з 
чистого аркуша”. Разовий 
захід, орієнтований на 
створення цінності для 
клієнта. 

Харрінгтон Дж. 
[270] 

Реінжиніринг бізнес-процесів 
розглядається як будь-яке завдання або 
група завдань, які мають вхід та вихід, 
додають вартість та задовольняють 
внутрішніх та зовнішніх споживачів. 

Новий підхід до мислення, 
погляд на побудову 
підприємства як на 
інженерну діяльність. 

Черчик Л. М. 
[235] 

Рушійною силою реінжинірингу є 
розуміння потреб клієнта компанії, 
тобто погляд на підприємство з позиції 
клієнта.  

Передбачає зміни системи 
оцінки, мотивації і 
заохочення персоналу. 

Череп А., 
Потопа К., 

Ткаченко О. 
[238] 

Реінжиніринг – це вид управління, 
направлений на цілеспрямоване 
перепроектування бізнес-процесів та 
побудову процесно-орієнтованої 
структури підприємств в рамках 
стратегічного управління з метою 
досягнення кардинальних покращень 
їх діяльності. 

Передбачає дослідження 
реінжинірингу внутрішніх 
бізнес-процесів з 
урахуванням кадрової, 
ресурсної, організаційної 
політики підприємства. 

Шараєва О. А. 
[244] 

Реінжиніринг бізнес-процесів означає, 
по суті, рішучу, стрімку і глибоку 
“проривну” перебудову основ 
внутрішньофірмової організації та 
управління. 

Головну роль відіграють 
зміни у кадровому складі. 

Щенніков С. 
[249] 

Реінжиніринг бізнес-процесів – один із 
найскладніших етапів у підвищенні 
конкурентоспроможності компанії, 
доведенні її до рівня саморегульованої 
організації в умовах динамічного 
ринку. 

Використовувати 
реінжиніринг на постійній 
основі задля доведення 
підприємства до рівня 
саморегульованості бізнес-
процесів. 

Яблочніков Є. 
[251] 

Реінжиніринг є інструментом, 
спеціально створеним для здійснення 
масштабних змін в управлінні 
процесами, які не можуть бути 
забезпечені відомими методами 
удосконалення. 

Дає можливість достатньо 
об’єктивно оцінювати ро-
боту менеджменту, визна-
чати вузькі місця та постій-
но підвищувати ефектив-
ність діяльності. 
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Додаток Л 
Таблиця Л.1 

Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на перебіг процедур реінжинірингу в розрізі 
етапів життєвого циклу оптового торговельного підприємства (авторська розробка) 

Групи факторів Різновиди 
факторів 

Етапи життєвого циклу оптового торговельного підприємства 
“Створення” “Зростання” “Зрілість” “Спад” “Відродження” 

1 2 3 4 5 6 7 
Вплив зовнішніх 
факторів 

Соціальні-
політичні 
фактори 

1. Демографічні характе-
ристики населення. 
2. Структура доходів 
покупців. 
3. Рівень зайнятості. 
4. STEP- фактори. 

1. Рівень 
платоспроможності 
населення. 
2. Соціально-
економічна і політична 
стабільність. 

1. Купівельна 
спроможність 
населення. 
2. Соціально-економічна 
стабільність. 

1. Рівень доходів населення. 
2. Зниження 
платоспроможності 
покупців. 
3. Соціально-економічна і 
політична стабільність. 

1. Структура витрат 
покупців. 
2. Соціально-економічна і 
політична стабільність. 

Економічні 
фактори 

1. Лібералізація 
економіки. 
2. Рівень ВВП на душу 
населення. 
3. Стабільність 
національної валюти. 

1. Економічна ситуація 
в країні. 
2. Параметри спорідне-
них та підтримуючих 
галузей. 
3. Обмеження товарно-
грошових відносин. 

1. Лібералізація цін. 
2. Зниження потенціалу 
підтримуючих галузей. 

1. Лібералізація зовнішньо-
економічної діяльності. 
2. Лібералізація цін. 
3. Параметри споріднених 
та підтримуючих галузей. 

1. Уповільнення розвитку 
галузі. 

Вплив зовнішніх 
факторів 

Фактори 
ринкового 
середовища 

1. Попит та пропозиція 
на товари та послуги. 
2. Рівень конкуренції. 

1. Ринкове 
ціноутворення. 
2. Конкуренція в галузі. 
3. Динаміка попиту та 
товарної пропозиції. 

1. Рівень конкуренції в 
галузі.  
2. Баланс попиту та 
пропозиції. 

1. Посилення конкуренції в 
галузі. 
2. Дисбаланс попиту та 
пропозиції. 

1.Рівень платоспроможного 
попиту. 
2. Конкуренція у галузі. 
3. Коливання ринкової 
кон’юнктури. 

Фактори 
товарно-
грошових 
відносин 

1. Стабільність 
кредитно-грошової 
політики. 
2. Стабільність 
фіскальної політики. 

1. Стабільність 
кредитної політики. 
2. Стабільність 
фіскальної політики. 

1. Неефективна кредит-
но-грошова політика. 
2. Зміни у системі 
оподаткування. 
3. Нестабільна 
фіскальна політика. 

1. Умови оподаткування. 
2. Доступність 
кредитування. 
3. Зміни у системі 
оподаткування. 

1. Інвестиційна політика 
держави (податкова, кредит-
на політика, дотації і субси-
дії, регулювання фінансів). 
2. Стабільність фіскальної 
політики. 

Фактори 
суспільно-
правового 
розвитку 

1. Державна підтримка 
створених підприємств. 
2. Рівень розвитку 
продуктивних сил. 
3. Правова регламентація 
підприємницької 
діяльності. 

1. Децентралізація 
управління. 
2. Удосконалення бізнесу 
через впровадження 
нових форм навчання. 
3. Правова регламентація 
торговельної діяльності. 

1. Діяльність органів 
державної влади. 
2. Участь у 
міжнародному розподілі 
праці. 
3. Недосконала правова 
база. 

1. Державна підтримка 
створених підприємств. 
2. Удосконалення бізнесу 
за рахунок впровадження 
сучасних форм і методів 
навчання. 
3. Зміни у законодавстві. 

1. Рівень державного 
регулювання 
господарських процесів. 
2. Екологічна ситуація. 
3. Зміни у законодавстві. 

Вплив зовнішніх 
факторів 

Технологічні 
фактори 

1. Рівень науково-
технічного розвитку. 

1. Рівень розвитку 
інформаційних 
технологій. 

1. Ступінь впровадження 
технологій міжнародної 
сертифікації ISO. 

1. Державна підтримка 
інноваційного розвитку. 

1. Рівень науково-
технічного розвитку. 
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Продовження табл. Л.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Вплив 
внутрішніх 
факторів 

Торговельно-
технологічні 
фактори 

1.Вибір місії оптового 
підприємства. 
2. Типізація. 
3. Стан 
інфраструктурного 
забезпечення. 
4. Спеціалізація. 
5. Асортиментна 
політика. 
6. Ефективність 
маркетингових 
досліджень. 
7. Ефективність 
встановлення 
договірних зв’язків. 
7. Впровадження 
ефективних технологій. 

1.Оперативність 
укладання угод. 
2. Формування 
торговельного 
асортименту. 
3.Ефективність 
маркетингових 
досліджень. 
4. Співвідношення 
складської та транзитної 
форми товаропостачання. 
5. Наявність складсь-
кого господарства. 
6. Ритмічність поставок 
товару. 
7. Запровадження 
інноваційних 
технологій. 

1. Недотримання 
спеціалізації. 
2. Інноваційна політика 
оптового підприємства. 
3. Неефективне 
маркетингове 
дослідження. 
4. Ефективність 
виконання договірної 
роботи. 
5. Підвищення якості 
товарів і рівня 
торговельного 
обслуговування. 
6. Транспортне та 
інфраструктурне 
забезпечення. 

1. Неефективна 
асортиментна політика. 
2. Неефективне 
маркетингове дослідження. 
4. Ступінь застосування 
інноваційних технологій. 
5. Нестабільність 
комерційних зв’язків. 
6. Зменшення ресурсо- і 
трудомісткості 
торговельної діяльності. 
7. Раціоналізація вибору 
формату торговельного 
підприємства, його 
товарної спеціалізації. 

1. Рівень організації 
оптового продажу. 
2. Ступінь оновлення торго-
вельного асортименту. 
3. Ефективність договірної 
роботи. 
4. Оптимізація торговельно-
технологічних процесів 
оптового підприємства. 
5. Стан основних засобів. 
6. Поліпшення використання 
всіх видів ресурсів і техніко-
технологічного потенціалу 
оптового підприємства. 
7. Подальший розвиток 
спеціалізації і кооперації. 
8. Вдосконалення торгово-
технологічних процесів. 

Вплив 
внутрішніх 
факторів 

Організаційно-
управлінські 
фактори 

1. Організаційно-право-
ва форма торговельної 
діяльності. 
2. Організаційна 
структура управління. 
3. Кваліфікація управ-
лінського персоналу та 
виконавців. 

1. Посилення кадрового 
потенціалу оптового 
підприємства. 
2. Посилення трудової 
мотивації. 

1. Гнучкість в 
управлінні оптового 
підприємства. 
2. Вдосконалення 
організації праці. 

1. Старіння управлінського 
персоналу підприємства. 
2. Неузгоджена робота 
відділів підприємства. 
3. Усунення комерційного 
ризику. 
4. Підвищення кваліфікації 
кадрів. 

1. Низька кваліфікація 
персоналу. 
2. Використання прийомів і 
методів підвищення 
інтенсивності торговельної 
діяльності. 
3. Вдосконалення 
організації праці. 

Економічні 
фактори 

1. Форма власності на 
майно підприємства та 
розподіл прав на неї. 
2. Наявність і доступ-
ність капіталу для запо-
чаткування або розвитку 
торговельної діяльності. 
3.Частка позикового 
капіталу у загальній 
вартості капіталу. 

1.Фінансові можливості. 
2. Розмір оборотних 
активів. 
3. Беззбитковість 
діяльності оптового 
підприємства. 
4. Реалізація законів 
товарного обміну. 

1. Рентабельність 
діяльності оптового 
підприємства. 
2. Ефективність 
дивідендної політики. 
3. Частка витрат на 
управління. 

1. Частка позикового 
капіталу. 
2. Ступінь перевищення 
витрат над доходами. 
3. Можливості ресурсного 
забезпечення торговельної 
діяльності. 
4. Поліпшення якості бізнес-
планів і прогнозування. 

1.Платоспроможність 
оптового підприємства. 
2. Доступність фінансування.
3. Структура витрат та 
позикового капіталу. 
4. Розвиток (джерела фінан-
сування, податкові пільги), 
відповідність виробничих 
можливостей потребам рин-
ку, програмі реінжинірингу. 

Вплив 
внутрішніх 
факторів 

Соціальні 
фактори 

1. Стиль та методи 
управління. 
2. Організаційна 
культура. 
3. Пропозиція каліфі-
кованої робочої сили. 

1. Розвиток соціальної 
інфраструктури 
оптового підприємства. 
2. Підвищення культури 
торговельного 
обслуговування. 

1. Підвищення рівня 
оплати праці. 
2. Стимулювання 
розвитку творчих 
здібностей, креативності 
персоналу та керівників. 

1. Підвищення міри 
змістовності праці. 
2. Зміна статусу найнятого 
працівника. 

1. Зменшення 
диференціації доходів за 
групами працівників. 
2. Поліпшення умов праці. 
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Додаток М 
 

АНКЕТА ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТІВ 
з метою оцінки стану та тенденцій реінжинірингу бізнес-процесів 

 
___________________________________________________________, 

(повне найменування оптового торговельного підприємства) 
що розташоване ____________________________________________________ 

(юридична адреса оптового торговельного підприємства) 
 

У зв’язку з виконанням Львівським торговельно-економічним університетом 
науково-дослідної теми “Трансформації внутрішньої торгівлі та сфери послуг на 

інноваційних засадах” (за матеріалами Західного регіону України) просимо Вас дати 
відповіді на запропоновану анкету. 

 
Анкета повністю анонімна! 
Поставити Х або вписати! 
 
1. Чи застосовувався (або планується) реінжиніринг бізнес-процесів, якщо так - вказати його форму 
Кризовий (ціль: виведення підприємства з кризи)  
Розвитку (ціль: покращення динаміки розвитку підприємства та підвищення 
конкурентоздатності) 

у тому числі: 

 

 природній (ціль: підвищення ринкової вартості оптового підприємства)  
 діловий (ціль: стабілізація діяльності оптового підприємства, вирішення внутрішніх проблем 

для закріплення позицій на ринку) 
 

 антикризовий (ціль: покращення економічних і фінансових показників, фінансове 
оздоровлення) 

 

 оперативний (ціль: збереження чи покращення ліквідності та платоспроможності)  
 стратегічний (ціль: майбутній розвиток потенціалу оптового підприємства)  
2. Які способи застосування реінжинірингу бізнес-процесів притаманні Вашому підприємству? 
Систематичний реінжиніринг  
Реінжиніринг «з чистого аркуша»  
3. Вкажіть заходи, які проводилися (або заплановано проводити) під час реінжинірингу бізнес-процесів 
Загального менеджменту та управління персоналом  
Фінансової діяльності  
Маркетингу  
Комерційної діяльності  
Логістичної діяльності  
R&D (досліджень та розвитку)  
4. Відзначте, за яким рівнем впровадження здійснюється реінжиніринг бізнес-процесів 
1-й сценарій – передбачає діагностику та оптимізацію бізнес-процесів  
2-й сценарій – передбачає оптимізацію бізнес-процесів із впровадженням інформаційних 
технологій 

 

3-й сценарій – передбачає кардинальне перепроектування бізнес-процесів із впровадженням 
інформаційних технологій та створенням Інтернет-бізнес-простору 

 

5. Чи призвело проведення реінжинірингу бізнес-процесів до зменшення тривалості циклу 
торговельно-технологічного процесу?  
Так (вказати відсоток) 

до 10 %  11-20 %  21-30 %  31-40 %  41-50 %  
51-60 %  61-70 %  71-80 %  81-90 %  91-100 %  

Ні  
6. Чи призвело проведення реінжинірингу бізнес-процесів до зниження витрат підприємства? 
Так (вказати відсоток) 

до 10 %  11-20 %  21-30 %  31-40 %  41-50 %  
51-60 %  61-70 %  71-80 %  81-90 %  91-100 %  

Ні  
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7. Чи призвело проведення реінжинірингу бізнес-процесів до зростання показників 
результативності діяльності Вашого підприємства? 
Так (вказати відсоток) 

до 10 %  11-20 %  21-30 %  31-40 %  41-50 %  
51-60 %  61-70 %  71-80 %  81-90 %  91-100 %  

Ні  
8. Вкажіть рівень похибок у процесі проведення реінжинірингу бізнес-процесів у Вашому 
підприємстві (у відсотках) 

Відсутні  до 5 %  5-10 %  11-20 %  21-30 %  31-40 %  
41-50 %  51-60 %  61-70 %  71-80 %  81-90 %  91-100 %  

9. Які основні причини невдач під час проведення реінжинірингу бізнес-процесів у Вашому 
підприємстві? 
Відсутність мотивації торговельного персоналу  
Недостатня участь та некомпетентність керівництва  
Доцільність застосування експертного управління   
Необґрунтована оцінка ризиків  
Інше (вписати)  
10. До якого типу відноситься Ваше підприємство? 
Універсальна торгова база (склад)  
Спеціалізована торгова база (склад) (вказати товарний 
профіль) 

 

Центральна (регіональна) закупівельно-розподільча оптова 
база або склад мережі магазинів під єдиною торговою маркою 

 

Оптово-роздрібне торговельне підприємство  
Оптовий клуб  
Дрібнооптовий магазин-склад (гуртівня)  
Оптовий дискаунт  
Універсальні сервісні комплекси  
Інше (вписати)  
11. Вказати форму власності оптового підприємства  
Державна  
Приватна  
Колективна  
Власність спільних підприємств  
12. Вказати місцезнаходження  
Місто обласного значення  
Місто районного значення  
Селище  
13. Вказати розмір підприємства залежно від обсягів доходу та чисельності працівників 
Мікропідприємство (кількість працівників не перевищує 10 осіб, а обсяг доходу 
– менше 2 млн. євро) 

 

Мале підприємство (кількість працівників не перевищує 50 осіб, а обсяг доходу 
– менше 10 млн. євро) 

 

Середнє підприємство (кількість працівників не перевищує 250 осіб, а обсяг 
доходу – менше 50 млн. євро) 

 

Велике підприємство (кількість працівників більше 250 осіб, а обсяг доходу – 
більше 50 млн. євро) 

 

14. Яка чисельність працівників в оптовому підприємстві? (осіб) 
До 10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  
61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  
121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  
181-190  191-200  201-250  251-300  301-350  більше 350  
15. Вкажіть наявність складського приміщення 
Наявне складське приміщення  
Немає складського приміщення  
Орендоване складське приміщення  
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16. Який розмір складської площі Вашого підприємства? (кв. м) 
До 100  101-200  201-300  301-400  401-500  501-600  
601-700  701-800  801-900  901-

1000 
 1001-

1500 
 1501-2000  

2001-
3000 

 3001-
4000 

 4001-5000  5001-
6000 

 6001-
7000 

 7001-8000  

8001-
9000 

 9001-10000  більше 10000  інше 
(вписати) 

 
 
17. Вкажіть ступінь автоматизації складських операцій у Вашому підприємстві (у відсотках) 
Обладнання складських приміщень автоматизованими системами управління  
Застосування ручної праці в складських операціях  
18. Який цикл обслуговування запроваджено у Вашому підприємстві? 
Повний цикл обслуговування  
Обмежений цикл обслуговування   
19. Який метод оптового продажу товарів застосовується у Вашому підприємстві? 
За письмовими або 
усними 
(телефонними) 
замовленнями 

 за особистою участю оптового 
покупця через зал товарних 
взірців  

 за особистою участю 
оптового покупця 
безпосередньо зі складу 

 

Методом самообслу-
говування через 
вузол касового 
розрахунку 

 через роз’їзних товарознавців 
(агентів) – реалізаторів 

 інше (вписати)  

 
20. Який рівень розвитку логістичної діяльності у Вашому підприємстві? 

Вид логістичної діяльності низький середній високий даний вид логістики 
відсутній 

Закупівельна логістика     
Логістика розподілу     
Транспортна логістика     
Логістика складування     
Логістика запасів     
Фінансова логістика     
Інформаційно-сервісна логістика     
21. Чи надаються у Вашому підприємстві: 
Супутні торговельні послуги  
Логістичні послуги  
Послуги післяпродажного обслуговування  
22. Яка специфіка торговельного асортименту Вашого підприємства? 
Вузькоспеціалізована  
Спеціалізована  
Універсальна  
Змішана  
23. Яку цінову політику запроваджено у Вашому підприємстві? 
Рівень цін – нижче ринкового  
Рівень цін – ринковий  
Рівень цін – вище ринкового   
24. Який середньомісячний оптовий товарооборот Вашого підприємства? (тис. грн) 
До 5000,0  5000,1-

10000,0 
 10000,1-

15000,0 
 15000,1-

20000,0 
 20000,1-

25000,0 
 25000,1-

30000,0 
 

30000,1-
35000,0 

 35000,1-
40000,0 

 40000,1-
45000,0 

 45000,1-
50000,0 

 50000,1-
60000,0 

 60000,1-
70000,0 

 

70000,1-
80000,0 

 80000,1-
90000,0 

 90000,1-
100000,0 

 100000,1-
110000,0 

 1100000,1-
120000,0 

 1200000,1-
130000,0 

 

1300000,1-
140000,0 

 1400000,1-
150000,0 

 1500000,1-
160000,0 

 1600000,1-
170000,0 

 1800000,1-
180000,0 

 більше 
180000,0 
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25. Яким є рівень витрат Вашого підприємства? (% до оптового товарообороту) 
Витрати обігу до 5  5-10  11-15  16-20  21-25  більше 25  
Загальні 
витрати 

до 10  10-15  16-20  21-25  26-30  більше 
30 

 
 
26. Який цільовий ринок обслуговує Ваше підприємство? 
Представників малого бізнесу  
Представників малого та середнього бізнесу  
Всіх учасників ринку   
27. Яку (орієнтовно) кількість клієнтів – оптових покупців обслуговує Ваше підприємство 
протягом одного місяця? (одиниць) 
До 50  51-100  101-150  151-200  201-250  251-300  
301-350  351-400  401-450  451-500  501-550  551-600  
601-650  651-700  701-800  801-900  901-1000  більше 1000   
28. Яким є середній розмір оптової покупки Ваших клієнтів (сума за накладною)? (тис. грн.) 
До 10  10-15  15-20  20-25  25-30  30-35  35-40  
40-45  45-50  50-55  55-60  60-65  65-70  70-75  
75-80  80-85  85-90  90-95  95-100  100-150  Більше 150   
29. Чи застосовується у Вашому підприємстві аутсорсинг як етап реінжинірингу бізнес-процесів? 
Якщо так, то вкажіть його структуру (у відсотках) 
Ні  
Так  
ІТ-аутсорсинг  
Аутсорсинг у фінансовій сфері  
Аутсорсинг у сфері управління персоналом  
Аутсорсинг продажу  
Аутсорсинг у сфері збутових (маркетингових) комунікацій  
Логістичний аутсорсинг і ритейл-аутсорсинг  
Аутсорсинг у сфері правового забезпечення  
Аутсорсинг у сфері інформаційного та сервісного забезпечення   
30. Вкажіть основні чинники, що стримують впровадження аутсорсингу у Вашому підприємстві (у %) 
Недотримання прийнятих зобов’язань щодо рівня обслуговування  
Складність у досягненні зниження витрат  
Інфляційні процеси  
Обмеженні можливості впливу та контролю за функціями, переданими послугонадавачу  
Незначний практичний досвід провайдерів логістики   
31. Чи отримано позитивний ефект від застосування аутсорсингу? (у відсотках) 
Ні  
Так  
Транспортування  
Управління складами та запасами  
Вантажно-розвантажувальні роботи  
Упаковка та маркування  
Страхування  
Митне очищення  
Інформаційне забезпечення    
31.Чи застосовується у Вашому підприємстві бенчмаркінг як етап реінжинірингу бізнес-процесів? 
Якщо так, то який вид та яка загальна тривалість циклу (у відсотках) 
Ні  
Так  

Вид бенчмаркінгу Тривалість циклу (місяців) 
2-4 3-12 3-14 3-24 6-24 

Внутрішній      
Зовнішній конкурентний      
Зовнішній партнерський      
Зовнішній внутрішньогалузевий      
Зовнішній міжгалузевий, глобальний      
Комбінований        



273 

32. Вкажіть критерії, що застосовуються для еталонного зіставлення в оптових торговельних 
підприємствах, а також їх значимість (у відсотках) 

Об’єкт еталонного зіставлення Критерій Значимість 
Фінансові показники   
Задоволення потреб оптових покупців   
Ціна та якість товарів / послуг   
Маркетингова інформація   
Ступінь нових товарів / інноваційних послуг   
Комунікації   
Мотивація працівників   
Ставлення до якості товарів та рівня торговельного обслуговування   
Ступінь запровадження інновацій   
Командний підхід до організації праці   
Рівень стресових ситуацій   

 
 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Н 
Таблиця Н.1 

Оцінка факторів зовнішнього середовища бізнес-системи підприємств оптової торгівлі 
Групи 

факторів 
Назви факторів Показники Одиниці 

виміру 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Соціальні 

Купівельна 
спроможність 
населення 

Середньомісячна заробітна 
плата за видами 
економічної діяльності за 
період з початку року 

грн 3041,0 3282,0 3480,0 4195,0 5183,0 

Соціально-
економічна 
активність 
населення 

Рівень трудової активності 
населення 

% 64,6 65,0 62,4 62,4 62,2 

Економічні 

Інвестиційна 
активність 

Поточні фінансові 
інвестиції для підприємств 
групи G1 

млн грн 102114,7 85200,7 75670,7 60256,1 42610,6 

Девальвація 
національної 
валюти 

Курс національної валюти 
до долара США2 

грн 7,99 7,99 15,78 24,00 27,76 

Кон’юнктурні 
коливання на 
ринках 

Сальдо оборотних активів 
підприємств групи G1 

млн грн 147170,4 47537,7 172303,7 307584,5 452042,0 

Товарно-грошові 
відносини 

Зміни споживчих цін2 % -0,2 0,5 24,9 43,3 12,4 
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Продовження табл. Н.1 

 
1 Для підприємств групи G, відповідно до коду КВЕД-2010. 
2 Станом на 31 грудня поточного року. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Технологічні 

Розвиток 
інноваційної 
діяльності 

Витрати на виконання 
наукових досліджень і 
розробок за видами робіт 

млн грн 9419,9 10248,5 9487,5 11003,6 11530,7 

Модернізація та 
автоматизація 
технологічних 
процесів 

Витрати на виконання 
науково-технічних 
розробок та впровадження 
нових торговельно-
технологічних процесів 

млн грн 4781,4 5488,9 5152,8 6582,8 6582,8 

Організа-
ційні 

Обсяг оптового 
продажу 

Оптовий товарооборот млн грн 1093290,8 1074753,2 987957,0 1244220,8 1555965,7 

Ланковість 
перепродажу 
товарів 

Продано товарів іншим 
підприємствам оптової 
торгівлі 

млн грн 586823,6 593899,8 569525,0 700214,8 870369,6 

Забезпеченість 
товарними 
ресурсами 

Вартість товарних запасів 
у підприємствах оптової 
торгівлі2 

млрд грн 112,1 116,5 122,5 156,6 203,1 

Управлінські 

Сертифікація та 
стандартизація 

Кількість діючих 
сертифікатів системи 
управління в сфері оптової 
торгівлі 

од. 21 22 21 23 25 
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Додаток П 
Таблиця П.1 

Динаміка товарообороту досліджуваних оптових торговельних підприємств за 2013-2017 роки 
(тис. грн) 

 
Роки 

ТОВ “Прикарпатський 
торговий дім” 

ТОВ “Ларус” ТОВ “ПАККО Холдинг” ТОВ “Дах-Логістик” 

товаро-
оборот 

середньо-
річні 

темпи 
зростання, 

% 

дер-
жавні 
заку-
півлі 

товаро-
оборот 

середньо-
річні 

темпи 
зростання, 

% 

дер-
жавні 
заку-
півлі 

товаро-
оборот 

середньо-
річні 

темпи 
зростання, 

% 

дер-
жавні 
заку-
півлі 

товаро-
оборот 

середньо-
річні темпи 
зростання, 

% 

дер-
жавні 
заку-
півлі 

2013 520672,3 - - 1161340,8 - - 1401982,4 - - 73861,9 - 1850,7 
2014 541802,7 4,05 193,6 1273052,1 9,62 - 1483197,3 5,79 107,8 84072,0 13,82 2084,0 
2015 621832,5 14,77 118,4 1283829,1 0,84 163,5 1607295,0 8,37 12,38 106406,2 26,56 3088,1 
2016 751049,2 20,78 88,6 1340856,8 5,33 107,7 1781034,6 10,81 670,8 134027,4 25,96 5528,2 
2017 840823,1 11,95 48,9 1472057,5 9,78 105,9 1790243,1 0,52 255,0 163981,4 22,35 3678,5 

 

Продовження табл. П.1 
 

Роки 
ТОВ “Гермес” ТОВ “Буковинські 

будівельні матеріали” 
ПП “Торгово-промислова 

компанія Арсен”  
ТОВ “Теко-Трейд” 

товаро-
оборот 

середньорічні 
темпи 

зростання, % 

державні 
закупівлі 

товаро-
оборот 

середньорічні 
темпи 

зростання, % 

товаро-
оборот 

середньорічні 
темпи 

зростання, % 

товаро-
оборот 

середньорічні 
темпи 

зростання, % 
2013 130381,2 - - 142831,8 - 90638,4 - 85332,5 - 
2014 133941,8 2,73 294,7 145066,5 1,56 91087,5 0,49 89679,2 5,09 
2015 145006,3 8,26 307,46 147201,7 1,47 93251,3 2,37 94801,6 5,71 
2016 149150,4 2,86 281,9 149516,0 1,57 96476,8 3,46 97507,1 2,85 
2017 151029,1 1,26 232,6 150896,3 0,92 96980,2 0,52 97819,6 0,32 
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Таблиця П.2 

Динаміка валового прибутку (збитку) досліджуваних оптових торговельних підприємств за 2013-2017 роки 
(тис. грн) 

 
Роки 

ТОВ “Прикарпатський 
торговий дім” 

ТОВ “Ларус” ТОВ “ПАККО Холдинг” ТОВ “Дах-Логістик” 

валовий 
прибуток / 

збиток 

середньорічні 
темпи зростання 

/ зниження, % 

валовий 
прибуток 
/ збиток 

середньорічні 
темпи зростання 

/ зниження, % 

валовий 
прибуток / 

збиток 

середньорічні 
темпи зростання / 

зниження, % 

валовий 
прибуток / 

збиток 

середньорічні 
темпи зростання 

/ зниження, % 
2013 17546,6 - 39137,2 - 47106,6 - 2474,3 - 
2014 18258,7 10,4 42901,8 9,6 49835,4 5,8 2824,8 14,2 
2015 20955,6 14,8 43265,0 0,8 54005,1 8,4 3575,2 26,5 
2016 24709,5 17,9 45186,9 4,4 58774,1 8,8 4288,9 19,9 
2017 27663,1 11,9 49608,3 9,8 59078,0 0,5 5247,4 22,3 

 

Продовження табл. П.2 

 
Роки 

ТОВ “Гермес” ТОВ “Буковинські 
будівельні матеріали” 

ПП “Торгово-промислова 
компанія Арсен”  

ТОВ “Теко-Трейд” 

валовий 
прибуток / 

збиток 

середньорічні 
темпи зростання 

/ зниження, % 

валовий 
прибуток 
/ збиток 

середньорічні 
темпи зростання 

/ зниження, % 

валовий 
прибуток / 

збиток 

середньорічні 
темпи зростання / 

зниження, % 

валовий 
прибуток / 

збиток 

середньорічні 
темпи зростання 

/ зниження, % 
2013 2738,0 - 2999,5 - 1268,9 - 1194,6 - 
2014 2812,7 2,7 3046,4 1,6 1275,2 0,5 1255,5 5,1 
2015 3045,1 8,3 3091,2 1,5 1305,5 2,4 1327,2 5,7 
2016 2386,4 -21,6 2392,2 -22,6 868,3 -33,5 877,6 -33,9 
2017 2416,5 1,3 2414,3 0,9 842,8 -2,9 850,4 -3,1 
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Додаток Р 
Таблиця Р.1 

Матриця відповідальності за бізнес-процеси оптових торговельних підприємств, які знаходиться на етапі 
життєвого циклу “відродження” 

 
Позначення бізнес-процесу відповідно до рівня 

управління 

Рівні управління та групи менеджерів Кількість 
функцій 
відпові-
дального 
за процес 

Кількість 
функцій 

виконую-
чого 

процес 

Менеджери 
вищого рівня 

(топ-менеджери) 

Середні менеджери Молодші 
менеджери 

(супервайзери) 
лінійні  функціо-

нальні 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Управління діяльністю підприємства (підрозділів):     6 10 

1.1. Операційне управління діяльністю підприємства та 
структурних підрозділів 

ВП ЗП ЗП - 1 2 

1.2. Стратегічне та оперативне планування діяльності ВП ЗП ЗП - 1 2 

1.3. Розробка стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки, 
пошук та вибір іноземних контрагентів 

ВП ЗП ЗП - 1 2 

1.4. Розробка та впровадження інноваційних проектів щодо 
оптимізації роботи підприємства 

ВП ЗП ЗП - 1 2 

1.5. Управління рекламною діяльністю підприємства ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

2. Управління асортиментною політикою:     5 6 

2.1. Формування торговельного асортименту ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

2.2. Формування портфеля замовлень на закупівлю (реалізацію) 
товарів та послуг 

ВП ЗП ЗП - 1 2 

2.3. Управління товарними запасами ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

3. Управління фінансовими ресурсами підприємства:     6 6 
3.1. Планування економічних показників структурних підрозділів ВП ВП ЗП - 2 1 
3.2. Ціноутворення ВП ЗП ЗП - 1 2 

3.3. Контроль за виконанням бюджетних показників ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

3.4. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості ВП ЗП - - 1 1 
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4. Кадрове адміністрування:     6 12 

4.1. Координація роботи підлеглих служб і підрозділів ВП ЗП ЗП - 1 2 

4.2. Підбір та координація роботи персоналу ВП ЗП ЗП - 1 2 

4.3. Внутрішні перевірки ВП ЗП ЗП - 1 2 
4.4. Навчання персоналу ВП ЗП ЗП ЗП 1 3 

4.5. Управління та мотивація персоналу ВП ЗП ЗП - 1 2 

4.6. Коригування системи мотивації праці ВП ЗП ЗП - 1 2 
5. Документація системи менеджменту:     4 11 

5.1. Управління документообігом ВП ЗП ЗП ЗП 1 3 

5.2. Аналіз зі сторони вищого керівництва ВП ЗП ЗП - 1 2 
5.3. Дотримання правил і стандартів документообігу та звітності ВП ЗП ЗП ЗП 1 3 
5.4. Ведення звітної документації ВП ЗП ЗП ЗП 1 3 
 6. Встановлення ділових зв’язків:     4 7 

6.1. Встановлення господарських зв’язків із виробниками 
(постачальниками) товарів 

ВП ЗП ЗП - 1 2 

6.2. Підготовка та укладання комерційних договорів (угод, 
контрактів) на закупівлю та продаж товарів 

ВП ЗП ЗП - 1 2 

6.3. Забезпечення обліку та контролю виконання постачальниками 
договірних зобов’язань, своєчасне оформлення та подання 
претензій постачальникам 

ВП ЗП ЗП ЗП 1 3 

6.4. Участь у роботі арбітражних судів із позовами до 
постачальників з питань асортименту, цін та якості товарів 

ВП ЗП - - 1 1 

7. Організація закупівель:     11 9 
7.1. Аналіз ринкової кон’юнктури та розробка аналітичних оглядів ВП ЗП ЗП - 1 2 
7.2. Моніторинг конкурентів ВП ЗП - - 1 1 
7.3. Вибір постачальників та складання плану надходження товарів ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
7.4. Управління товаропостачанням на логістичних засадах ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
7.5. Перевірка кількості товарів ВП ВП ВП ЗП 3 1 
7.6. Оцінка якості товарів, відповідність їх товарних знаків і       
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найменувань записам у ліцензіях, сертифікатах або інших 
документах 

ВП ВП ВП ЗП 2 1 

 8. Організація оптового продажу:     9 8 
8.1. Прогнозування та планування оптового продажу ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

8.2. Формування клієнтської бази та управління замовленнями ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
8.3. Аналіз та контроль за виконанням планів продажів ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
8.4. Надання торговельних послуг оптовому покупцю ВП ВП ВП ЗП 3 2 
9. Організація та управління торгово-технологічними процесами:     11 5 
9.1. Організація та управління складськими торгово-
технологічними процесами 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

9.2. Оперативне управління та оптимізація товарних запасів ВП ВП ВП ЗП 3 1 

9.3. Своєчасне та раціональне транспортування, відвантаження та 
зберігання товарів 

ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

9.4. Контроль якості товарів, стану тари та пакувальних матеріалів ВП ВП ВП ЗП 3 1 
10. Ремонтне та технічне обслуговування:     9 3 
10.1. Технічне обслуговування торговельно-технологічного 
обладнання 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

10.2. Технічне обслуговування ПК та приладів для штрих- 
кодування 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

10.3. Ремонтні роботи засобів механізації та автоматизації ВП ВП ВП ЗП 3 1 
Разом     71 77 

Умовні позначення: ВП – відповідальний за процес;  ЗП – виконуючий процес. 
 

 

Забезпечуючі операційну діяльність бізнес-процеси Операційні бізнес-процеси Бізнес-процеси управління 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами організаційно-управлінської діяльності ТОВ “Прикарпатський 

торговий дім”, ТОВ “Ларус”, ТОВ “ПАККО Холдинг” та ТОВ “Дах-Логістик” у 2017 р. 
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Таблиця Р.2 
Матриця відповідальності за бізнес-процеси оптових торговельних підприємств, які знаходяться на етапі 

життєвого циклу “зрілість” 
 

Позначення бізнес-процесів відповідно до рівня 
управління 

Рівні управління та групи менеджерів Кількість 
функцій 
відпові-
дального 
за процес 

Кількість 
функцій 

виконую-
чого 

процес 

Менеджери 
вищого рівня 

(топ-менеджери) 

Середні менеджери Молодші 
менеджери 

(супервайзери) 
лінійні  функціо-

нальні 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Управління діяльністю підприємства (підрозділів):     10 9 

1.1. Операційне управління діяльністю підприємства та 
структурних підрозділів 

ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

1.2. Стратегічне та оперативне планування діяльності ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

1.3. Розробка стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки, 
пошук та вибір іноземних контрагентів 

ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

1.4. Розробка та впровадження інноваційних проектів щодо 
оптимізації роботи підприємства 

ВП ВП ЗП - 2 1 

1.5. Управління рекламною діяльністю підприємства ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

2. Управління асортиментною політикою:     5 7 

2.1. Формування торговельного асортименту ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

2.2. Формування портфеля замовлень на закупівлю (реалізацію) 
товарів та послуг 

ВП ЗП ЗП ЗП 1 3 

2.3. Управління товарними запасами ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

3. Управління фінансовими ресурсами підприємства:     7 6 
3.1. Планування економічних показників структурних підрозділів ВП ВП ЗП - 2 1 
3.2. Ціноутворення ВП ВП ЗП - 2 1 

3.3. Контроль за виконанням бюджетних показників ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

3.4. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості ВП ЗП ЗП - 1 2 
4. Кадрове адміністрування:     13 9 
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4.1. Координація роботи підлеглих служб і підрозділів ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

4.2. Підбір та координація роботи персоналу ВП ВП ЗП - 2 1 

4.3. Внутрішні перевірки ВП ВП ВП ЗП 3 1 

4.4. Навчання персоналу ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

4.5. Управління та мотивація персоналу ВП ВП ВП ЗП 3 1 

4.6. Коригування системи мотивації праці ВП ЗП ЗП - 1 2 
5. Документація системи менеджменту:     8 8 

5.1. Управління документообігом ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

5.2. Аналіз зі сторони вищого керівництва ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
5.3. Дотримання правил і стандартів документообігу та звітності ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
5.4. Ведення звітної документації ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
6. Встановлення ділових зв’язків:     7 8 

6.1. Встановлення господарських зв’язків із виробниками 
(постачальниками) товарів 

ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

6.2. Підготовка та укладання комерційних договорів (угод, 
контрактів) на закупівлю та продаж товарів 

ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

6.3. Забезпечення обліку та контролю виконання постачальниками 
договірних зобов’язань, своєчасне оформлення та подання 
претензій постачальникам 

ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

6.4. Участь у роботі арбітражних судів із позовами до 
постачальників з питань асортименту, цін та якості товарів 

ВП ЗП ЗП - 1 2 

7. Організація закупівель:     14 10 
7.1. Аналіз ринкової кон’юнктури та розробка аналітичних оглядів ВП ЗП ЗП ЗП 1 3 
7.2. Моніторинг конкурентів ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
7.3. Вибір постачальників та складання плану надходження товарів ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
7.4. Управління товаропостачанням на логістичних засадах ВП ВП ВП ЗП 3 1 
7.5. Перевірка кількості товарів ВП ВП ВП ЗП 3 1 
7.6. Оцінка якості товарів, відповідність їх товарних знаків і найме-
нувань записам у ліцензіях, сертифікатах або інших документах 

 
ВП 

 
ВП 

 
ВП 

 
ЗП 

3 1 
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8. Організація оптового продажу:     10 6 
8.1. Прогнозування та планування оптового продажу ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
8.2. Формування клієнтської бази та управління замовленнями ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
8.3. Аналіз та контроль за виконанням планів продажів ВП ВП ВП ЗП 3 1 
8.4. Надання торговельних послуг оптовому покупцю ВП ВП ВП ЗП 3 1 
9. Організація та управління торгово-технологічними процесами:     11 5 
9.1. Організація та управління складськими торгово-
технологічними процесами 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

9.2. Оперативне управління та оптимізація товарних запасів ВП ВП ВП ЗП 3 1 

9.3. Своєчасне та раціональне транспортування, відвантаження та 
зберігання товарів 

ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

9.4. Контроль якості товарів, стану тари та пакувальних матеріалів ВП ВП ВП ЗП 3 1 
10. Ремонтне та технічне обслуговування:     9 3 
10.1. Технічне обслуговування торговельно-технологічного 
обладнання 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

10.2. Технічне обслуговування ПК та приладів для штрих- 
кодування 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

10.3. Ремонтні роботи засобів механізації та автоматизації ВП ВП ВП ЗП 3 1 
Разом     94 71 

Умовні позначення: ВП – відповідальний за процес; ЗП – виконуючий процес. 
 

 

Забезпечуючі операційну діяльність бізнес-процеси Операційні бізнес-процеси Бізнес-процеси управління 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами організаційно-управлінської діяльності ТОВ “Гермес” та ТОВ 

“Буковинські будівельні матеріали” у 2017 р. 
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Таблиця Р.3 
Матриця відповідальності за бізнес-процеси оптових торговельних підприємств, які знаходяться на етапі 

життєвого циклу “спад” 
 

Позначення бізнес-процесів відповідно до рівня 
управління 

Рівні управління та групи менеджерів Кількість 
функцій 
відпові-
дального 
за процес 

Кількість 
функцій 

виконую-
чого 

процес 

Менеджери 
вищого рівня 

(топ-менеджери) 

Середні менеджери Молодші 
менеджери 

(супервайзери) 
лінійні  функціо-

нальні 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Управління діяльністю підприємства (підрозділів):     13 6 

1.1. Операційне управління діяльністю підприємства та 
структурних підрозділів 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

1.2. Стратегічне та оперативне планування діяльності ВП ВП ВП ЗП 3 1 

1.3. Розробка стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки, 
пошук та вибір іноземних контрагентів 

ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

1.4. Розробка та впровадження інноваційних проектів щодо 
оптимізації роботи підприємства 

ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

1.5. Управління рекламною діяльністю підприємства ВП ВП ВП ЗП 3 1 

2. Управління асортиментною політикою:     6 6 

2.1. Формування торговельного асортименту ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

2.2. Формування портфеля замовлень на закупівлю (реалізацію) 
товарів та послуг 

ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

2.3. Управління товарними запасами ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

3. Управління фінансовими ресурсами підприємства:     9 7 
3.1. Планування економічних показників структурних підрозділів ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
3.2. Ціноутворення ВП ВП ВП ЗП 3 1 

3.3. Контроль за виконанням бюджетних показників ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

3.4. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
4. Кадрове адміністрування:     18 6 
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4.1. Координація роботи підлеглих служб і підрозділів ВП ВП ВП ЗП 3 1 

4.2. Підбір та координація роботи персоналу ВП ВП ВП ЗП 3 1 

4.3. Внутрішні перевірки ВП ВП ВП ЗП 3 1 
4.4. Навчання персоналу ВП ВП ВП ЗП 3 1 

4.5. Управління та мотивація персоналу ВП ВП ВП ЗП 3 1 

4.6. Коригування системи мотивації праці ВП ВП ВП ЗП 3 1 
5. Документація системи менеджменту:     10 6 

5.1. Управління документообігом ВП ВП ВП ЗП 3 1 

5.2. Аналіз зі сторони вищого керівництва ВП ВП ВП ЗП 3 1 
5.3. Дотримання правил і стандартів документообігу та звітності ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
5.4. Ведення звітної документації ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
6. Встановлення ділових зв’язків:     11 5 

6.1. Встановлення господарських зв’язків із виробниками 
(постачальниками) товарів 

ВП ВП ЗП ЗП 2 2 

6.2. Підготовка та укладання комерційних договорів (угод, 
контрактів) на закупівлю та продаж товарів 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

6.3. Забезпечення обліку та контролю виконання постачальниками 
договірних зобов’язань, своєчасне оформлення та подання 
претензій постачальникам 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

6.4. Участь у роботі арбітражних судів із позовами до 
постачальників із питань асортименту, цін та якості товарів 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

7. Організація закупівель:     14 10 

7.1. Аналіз ринкової кон’юнктури та розробка аналітичних оглядів ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
7.2. Моніторинг конкурентів ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
7.3. Вибір постачальників та складання плану надходження товарів ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
7.4. Управління товаропостачанням на логістичних засадах ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
7.5. Перевірка кількості товарів ВП ВП ВП ЗП 3 1 
7.6. Оцінка якості товарів, відповідність їх товарних знаків і 
найменувань записам у ліцензіях, сертифікатах або інших 
документах 

 
ВП 

 
ВП 

 
ВП 

 
ЗП 

 
3 

 
1 



286 

8. Організація оптового продажу:     11 5 
8.1. Прогнозування та планування оптового продажу ВП ВП ЗП ЗП 2 2 
8.2. Формування клієнтської бази та управління замовленнями ВП ВП ВП ЗП 3 1 
8.3. Аналіз та контроль за виконанням планів продажів ВП ВП ВП ЗП 3 1 
8.4. Надання торговельних послуг оптовому покупцю ВП ВП ВП ЗП 3 1 
9. Організація та управління торгово-технологічними процесами:     12 4 

9.1. Організація та управління складськими торгово-
технологічними процесами 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

9.2. Оперативне управління та оптимізація товарних запасів ВП ВП ВП ЗП 3 1 
9.3. Своєчасне та раціональне транспортування, відвантаження та 
зберігання товарів 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

9.4. Контроль якості товарів, стану тари та пакувальних матеріалів ВП ВП ВП ЗП 3 1 
10. Ремонтне та технічне обслуговування:     9 3 
10.1. Технічне обслуговування торговельно-технологічного 
обладнання 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

10.2. Технічне обслуговування ПК та приладів для штрих- 
кодування 

ВП ВП ВП ЗП 3 1 

10.3. Ремонтні роботи засобів механізації та автоматизації ВП ВП ВП ЗП 3 1 
Разом     113 58 

Умовні позначення: ВП – відповідальний за процес; ЗП – виконуючий процес. 
 

 

Забезпечуючі операційну діяльність бізнес-процеси Операційні бізнес-процеси Бізнес-процеси управління 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами організаційно-управлінської діяльності ПП “Торгово-промислова 

компанія Арсен” та ТОВ “Теко-Трейд” у 2017 р. 
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