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роЗроБленнЯ оптиМіЗованоЇ Моделі логістичниХ ланцЮгів 
постачаннЯ-роЗподілу підприЄМства

анотація. у статті запропоновано модель логістичної системи в напрямі вдосконалення бізнес-процесів управління 
виробництвом і забезпечення його ефективності на прикладі Пат «харківська бісквітна фабрика», побудована на осно-
ві головних принципів логістичного підходу, що вимагають інтеграції матеріального та технічного забезпечення, тран-
спорту, виробництва, збуту і передачі інформації про товари та сировинні бази в єдину систему задля підвищення ефек-
тивності роботи у кожній із цих сфер і загальної ефективності. роботу присвячено розробленню комплексу моделей 
підвищення ефективності логістичної діяльності підприємств. запропонована методика моделювання ланцюгів поста-
чань-розподілу на основі імітаційного моделювання є достатньо гнучкою і легко адаптується у межах SCOR-моделі для 
якісніших і швидших змін у вдосконаленні процесів та підвищенні їх ефективності. з метою удосконалення діяльності 
та підвищення рівня ефективності функціонування досліджуваного підприємства Пат «харківська бісквітна фабри-
ка» авторами змодельовано сценарії логістичних ланцюгів постачань-розподілу оптимізованої структури. Побудована 
модель дає змогу імітувати різні сценарії з організації управління ланцюгами постачань та здійснювати контроль над 
динамікою бізнес-процесів шляхом регулювання, координування та оптимізації існуючої логістичної системи.

ключові слова: ланцюг постачання, управління, канали розподілу, логістична система, оптимізація, імітаційна модель.

вступ та постановка проблеми. сучасна економіка 
характеризується зростаючими темпами інтеграційних про-
цесів, появою нових динамічних стосунків між постачальни-
ками, виробництвом і споживачами продукції. Переміщення 
потоків матеріалів і готових товарів виходить за межі окре-
мих підприємств і формує між ними логістичні взаємовідно-
сини, що становлять окремі ланки ланцюгів постачання.

ефективна діяльність сучасних підприємств вже не зале-
жить тільки від наявності високотехнологічного устатку-
вання чи інноваційних розробок, ринковий успіх підприємств 
значною мірою залежить від поліпшення їх функціонування 
в гнучких ланцюгах постачань, від системної оптиміза-
ції всього комплексу процесів забезпечення, виробництва 
і збуту продукції на основі сучасних логістичних методо-
логій організації руху матеріальних і інформаційних пото-
ків [18]. за статистичними даними, більшість провідних сві-
тових промислових концернів сьогодні зайняті оптимізацією 
управління ланцюгами постачань [1; 5]. водночас вітчизняна 

промисловість має значне запізнення в модернізації логістич-
них процесів, оскільки досить мало уваги приділяється як 
теоретичним розробкам, так і конкретним практичним нова-
ціям щодо оптимізації ланцюгів постачань з урахуванням 
галузевої, регіональної та національної специфіки [2]. реалії 
сучасного розвитку підприємств потребують удосконалення 
інструментарію управління ланцюгами постачань як складо-
вої частини управління виробництвом та бізнес-процесами 
у цілому. таким чином, значущість проблеми управління 
ланцюгами постачань у сучасних умовах визначає актуаль-
ність і обґрунтованість тематики дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоре-
тико-методологічною основою даної роботи стали праці 
таких вітчизняних і зарубіжних учених та практиків, як 
а.о. алексєєв [1], т.в. алесінська [2], д.а. іванов [7], 
а.а. Бочкарев [4], о.в. Боденчук [3], г.л. Матвієнко-Біля-
єва [10], М. решетник [11], в.д. судін [15], що працюють 
у галузі логістики та моделювання ланцюгів постачань та 
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досліджують дану проблематику. аналіз здійснювався на 
основі результатів теоретичних досліджень щодо моделю-
вання ланцюгів постачань на виробництві, вивчення досвіду 
впровадження логістичних моделей щодо оптимізації управ-
ління ланцюгами постачань на підприємстві. цим питанням 
приділяється значна увага у працях Є. крикавського [9], 
н. гринів [9], і. таранського [9] та інших науковців.

за визначенням а.М. чечет [16], управління ланцю-
гами поставок в україні та за кордоном можна розглядати 
з основних позицій: як бізнес-концепцію, як самостійний 
науковий напрям, як середовище інформаційної взаємодії 
підприємств. найближчою перспективою розвитку у сфері 
ланцюгів поставок є інтеграція її учасників на основі моде-
лей управління ризиками в ланцюгах поставок, що включа-
ють інструменти ідентифікації, оцінювання та моніторингу 
ризиків для підвищення ефективності використання ресурсів 
у всьому ланцюзі поставок.

отже, важливою умовою участі українських підприємств 
у глобальних ланцюгах поставок є здатність виробничих сис-
тем підприємств до диверсифікації з мінімальними втратами 
динаміки розвитку. для цього необхідно використати можли-
вості стратегічного маркетингу, логістики, концепції управ-
ління ланцюгами поставок, зокрема з метою визначення таких 
напрямів диверсифікації, які дадуть змогу зберегти чи навіть 
оптимізувати існуючу логістичну інфраструктуру [9; 10].

Метою даної роботи є розроблення моделі логістичної 
системи, яка сприятиме оптимізації процесу управління 
виробництвом і забезпеченню його ефективності. відповідно 
до мети визначено та вирішено такі завдання:

1) виокремлено особливості управління ланцюгами 
постачань із позицій сучасних бізнес-процесів;

2) обґрунтовано необхідність дослідження системного 
підходу до управління ланцюгами поставок;

3) побудовано та впроваджено імітаційну модель логіс-
тичних ланцюгів постачань-розподілу для Пат «харківська 
бісквітна фабрика»;

4) змодельовано сценарії оптимізації логістичної системи.
результати дослідження.
для системного розуміння проблематики дослідження 

визначимо основні дефініції логістичної системи. логістична 
система – це організаційно-господарський механізм управ-
ління матеріальними та інформаційними потоками [7]. логіс-
тична система включає матеріальні засоби, що забезпечують 

рух товарів по логістичному ланцюгу (склади, вантажно-роз-
вантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі 
запаси та засоби управління усіма ланками ланцюга [15]. 
логістична система є адаптивною системою зі зворотним 
зв’язком, яка виконує певні логістичні функції та операції. 
Як правило, вона складається з кількох підсистем і має роз-
винуті зв’язки із зовнішнім середовищем [16]. Як логістичну 
систему можна розглядати виробниче підприємство, терито-
ріально-виробничий комплекс, торговельне підприємство [3]. 
ціль логістичної системи – доставка у задане місце потрібної 
кількості та асортименту максимально підготовлених для 
виробничого чи особистого споживання товарів та виробів 
за мінімальних витрат [12; 15]. Постачання матеріалів, сиро-
вини, готової продукції у визначені терміни позитивно впли-
ває на функціонування усієї виробничо-економічної системи, 
дає змогу істотно скоротити запаси на складах підприємств.

запропоновану модель логістичної системи вдоскона-
лення бізнес-процесів управління виробництвом та ланцю-
гами постачання-розподілу на прикладі Пат «хБФ» пред-
ставлено на рис. 1. розглянемо основні етапи моделювання 
більш детально.

етаП 1. Побудова структури ланцюгів постачання-роз-
поділу підприємства. Мережева структура ланцюга поста-
чань Пат «хБФ» має вузьку горизонтальну структуру, тобто 
до його складу входять постачальники та споживачі лише 
першого рівня, проте вона має широку вертикальну струк-
туру, до кожного рівня якої входить багато постачальників 
або споживачів.

обмеження існуванням постачальників лише першого 
рівня обґрунтовуються тим, що Пат «хБФ» входить до 
складу корпорації «Бісквіт-Шоколад» та є досить масш-
табним підприємством. відповідно до цього, воно має зна-
чні потреби в сировині та поставках, тому в постачальники 
намагається вибрати продавців першого рівня. також у такої 
корпорації велика кількість клієнтів навіть на першому рівні, 
і контролювати та відстежувати зв’язки за усіма рівнями спо-
живачів не має потреби. Мережеву структуру ланцюга поста-
чань Пат «хБФ» відображено на рис. 2.

Пат «хБФ» має досить значну кількість не тільки 
вітчизняних, а й іноземних постачальників. так, наприклад, 
естонія постачає какао-продукт, з Європи надходять какао-
боби, горіхи, ароматизатори, барвники та ін. на кожне 
найменування асортименту сировини припадає близько 

1. Вибір типу структури та її мережі. 
2. Встановлення взаємозв’язків за рівнями (координація, 

організація). 
3. Управління ланцюгами постачань (моніторинг, контроль). 

 

1. Формування множини методів оптимізації. 
2. Вибір та застосування інструментарію 

імітаційного моделювання. 
3. Відтворення реальної системи. 

1. Розробка сценаріїв з організації 
управління (координація, 
контроль) 

2. Проведення експериментів та 
симуляцій. 

3. Прогнозні оцінки діяльних 
логістичних систем постачань-
розподілу. 

 

ЕТАП 1:
Побудова структури 

ланцюгів постачання-
розподілу підприємства

ЕТАП 2:
Структурування 

логістичних бізнес-
процесів та їх 
моделювання

ЕТАП 3:
Розробка сценаріїв 

оптимізації логістичних 
ланцюгів постачань-

розподілу

рис. 1. Модель логістичної системи вдосконалення бізнес-процесів управління ланцюгами постачань-розподілу
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2–5 основних постачальників, асортимент сировини та 
матеріалів складається більше ніж зі 150 найменувань. 
транспортування сировини та матеріалів відбувається авто-
мобільним транспортом. іноземні споживачі також мають 
різноманітну географію. Морським транспортом продук-
ція Пат «хБФ» у контейнерах транспортується до сШа, 
Панами та ізраїлю. іншою групою споживачів є країни 
сходу (абхазія, грузія, азербайджан, афганістан, казах-

стан, киргизстан, Монголія, таджикистан, туркменістан, 
узбекистан), транспортування продукції до яких відбува-
ється залізничним транспортом.

також постачання налагоджено до таких країн, як Біло-
русь, вірменія, греція, естонія, латвія, литва, Молдова, 
німеччина, росія. на рис. 3 та 4 наведено рейтинг споживання 
продукції (кількість за рік та загальне середнє) Пат «хБФ» 
за країнами світу та регіонами україни.

 
рис. 2. Мережева структура ланцюга постачань пат «ХБФ»

 

 

0
100
200
300
400
500
600

РФ
 

Ка
за
хс
та
н 

Ту
рк
м
ен

іс
та
н 

Аз
ер

ба
йд

ж
ан

 

М
он

го
лі
я 

Гр
уз
ія

 

М
ол

до
ва

 

Ки
рг
из

ст
ан

 

Уз
бе

кі
ст
ан

 

Та
дж

ик
іс
та
н 

Ві
рм

ен
ія

 

Ні
м
еч
чи

на
 

Ли
тв
а 

Ір
ак

 

Із
ра

іл
ь 

СШ
А 

Аф
га
ні
ст
ан

 

Бі
ло

ру
сь

 

Ес
то
ні
я 

Ла
тв
ія

 

Па
на

м
а 

Аб
ха
зі
я 

Гр
ец

ія
 

Споживання у країнах-експортерах  
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регіональна мережа налічує 25 регіональних дилерів 
із представником. невеликі поставки здійснюються лише 
у фірмові магазини, яких дев’ять – у місті харкові (два 
займаються дрібним оптом). Перше місце у рейтингу займає 
харківська область, друге – київська.

етаП 2. структурування логістичних бізнес-процесів 
та їх моделювання. даний етап передбачає структурування 
усіх логістичних процесів із застосуванням інструментарію 
SCOR-моделювання.

загальна ідеологія SCOR-моделі полягає у поєднанні 
принципу нерозривності товарного та інформаційного потоків 
одночасно з функціональною інтеграцією [5; 17; 18]. Модель 
об’єднує три сучасні управлінські концепції/технології:

– реінжинирінг бізнес-процесів (Business Process 
Reengineering);

– бенчмаркінг (Benchmarking);
– використання найкращої практики (Best Practice).
на рис. 5 представлено SCOR-модель в узагальненому 

вигляді. у загальному випадку учасники ланцюга поста-
чань реалізують такі укрупнені групи бізнес-процесів: пла-
нування (Plan), постачання (Source), виробництво (Make), 
доставка (Deliver), організація поворотних потоків (Return). 
SCOR-модель є ефективним інструментом діагностики 
ланцюга постачань, дає змогу виявити усі «вузькі місця» 
і наочно показати можливі альтернативні варіанти побудови 
логістичної системи компанії [13; 17; 18].

концепцію SCOR-моделювання покладено в основу 
побудови імітаційної моделі логістичних ланцюгів поста-
чання-розподілу Пат «хБФ». імітаційне моделювання – це 
метод дослідження, за якого досліджувана система заміню-
ється відповідною моделлю, що з достатньою точністю опи-
сує реальну систему для проведення експериментів із метою 
одержання інформації про дану систему [6; 8]. головною 
метою дослідження є відтворення ланцюгів постачань від 
продавців сировини до споживачів продукції фабрики, від-
творення механізму постачання та розподілу на Пат «хБФ» 
та можливість її подальшого використання для аналізу та 
управління ланцюгами постачань на підприємстві.

імітаційна модель будується на основі даних про потреби 
в сировині та даних про замовлення споживачів першого 
рівня в поквартальному розрізі. виробнича програма склада-
ється на основі прийнятих замовлень за попередній місяць. 
за ухваленою виробничою програмою складено план вироб-
ництва на відповідний місяць. виходячи із цього плану, скла-
дається і потреба в сировині на визначений термін. на рис. 6 
наведено статистичні дані про потреби в сировині за осно-
вними групами.

Потреби в сировині за днями визначені як середні для 
кожного місяця. Проблема постачання зумовлена тим, що 
для кожної групи товарів, що постачаються на підприєм-
ство, є мінімальний розмір замовлення, який, як правило, 
зумовлений вантажомісткістю транспортних засобів та 

 рис. 5. SCOR-модель
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рис. 6. потреба в сировині за основними групами
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транспортними витратами. відповідно до цього, поставки 
здійснюються у розмірі, кратному мінімальному розміру 
замовлення. так, борошно та цукор постачається великим 
вантажівками вантажністю 25 т, оскільки борошно та цукор 
є основною сировиною у кондитерській промисловості, міні-
мальна поставка солі та какао дорівнює 20 т. Багато сировини 
постачається великими та середніми партіями. загальну імі-
таційну модель логістичних ланцюгів постачання та розпо-
ділу наведено на рис. 7.

на рис. 8 наведено фрагмент графіків постачання за 
відповідними групами сировини, за якими можна зробити 
висновки про частоту поставок та кількість транспортних 
засобів. так, на рис. 8 наведено поставки борошна та жирів, 
які відбуваються кожен день та коливаються: поставки 
борошна – від 50 до 75 т; поставки жирів – від 15 до 30 т. 
це означає, що поставку борошна кожного дня здійснюють 
дві-три фури, а поставку жирів – одна-дві фури. відповідні 
графіки будуються за кожною групою сировини.

етаП 3. розроблення сценаріїв логістичних ланцюгів 
постачання-розподілу та оптимізація структури. даний етап 

передбачає реалізацію сценарного управління задля визна-
чення напрямів удосконалення логістичної системи.

сценарії розвитку за імітаційною моделлю логістичних 
ланцюгів постачання-розподілу дадуть змогу вдосконалити 
логістичну систему підприємства, механізм постачання 
та закупок, а також механізм розподілу готової продукції, 
обробку та виконання замовлень, рух матеріальних пото-
ків у динаміці за основними ланцюгами постачань-розпо-
ділу [13; 14]. графік відвантаження дилерам (рис. 9 а) демон-
струє відвантаження невеликих замовлень у регіони, що 
відбуваються майже кожен день, також можна відстежити 
частоту та обсяги замовлень. графік відвантаження на екс-
порт (рис. 9 б) також відображує динаміку відвантаження, що 
більша за обсягом, але частотність менша.

на рис. 10 а та 10 б наведено результуючі показники – гра-
фіки підсумкових рівнів «виконане відвантаження експорт» та 
«виконане відвантаження україна», що відображують накопи-
чені дані за весь період моделювання – квартал (91 день), що є 
необхідною інформацією для порівняння з плановими показ-
никами виробництва для подальших управлінських рішень.

 
рис. 7. Загальна імітаційна модель логістичних ланцюгів пат «ХБФ»
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урахування концепції SCOR-моделювання дає змогу під-
приємству здійснити структуровану оцінку та провести аналіз 
ефективності функціонування ланцюга поставок, змоделювати 
дійсний стан та отримати прогнози поставок на рівні осно-
вних логістичних бізнес-процесів, порівняти кожен елемент із 
даними бенчмаркінга, підготувати основу для впровадження 
вдосконаленої системи управління бізнес-процесами. упро-
вадження оптимізованої моделі логістичної системи дасть 
змогу вирішити основні проблеми організації виробництва, 
що полягає в отриманні обґрунтованих прогнозів кількості 
замовлень, попиту за асортиментними групами, оцінки факто-
рів сезонності та управління складськими замовленнями.

висновки. у роботі запропоновано агреговану модель 
управління ланцюгами постачань-розподілу як інтегровану 
логістичну систему управління бізнес-процесами, що агрегує 
всі рівні взаємодії споживачів та постачальників. Модель логіс-
тичної системи управління в розрізі бізнес-процесів спрямована 
на вирішення завдань інтегрованого управління постачанням, 
виробництвом, розподілом і координацією логістики з поста-
чальниками, споживачами та логістичними посередниками.

Побудована модель дає змогу імітувати різні сценарії 
з організації управління ланцюгами постачань та здійсню-
вати контроль над динамікою бізнес-процесів шляхом регу-
лювання, координування та оптимізації існуючої логістичної 
системи. Методика моделювання ланцюгів постачань-розпо-
ділу на основі імітаційного моделювання є достатньо гнуч-
кою і легко адаптується у межах SCOR-моделі для якісніших 
та швидших змін у вдосконаленні процесів та підвищенні їх 
ефективності.

за допомогою отриманих результатів на основі запро-
понованого інструментарію та їх подальшого моніторингу 
і контролю можуть бути отримані детальні прогнози та визна-
чені спрямовані оперативні дії щодо реагування на зміни, що 
дасть змогу оптимізувати процеси управління ланцюгами 
постачань, підвищити рівень організації менеджменту ком-
панії та корпоративних інтегрованих інформаційних систем.

результати дослідження з удосконалення організації 
управління бізнес-процесами виробництва та постачання-
розподілу можуть знайти практичне застосування на підпри-
ємствах харчової промисловості.
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раЗраБотка оптиМиЗированной Модели логистическиХ цепей  
поставок-распределениЯ предприЯтиЯ

аннотация. в статье предложена модель логистической системы в направлении совершенствования бизнес-про-
цессов управления производством и обеспечения его эффективности на примере оао «харьковская бисквитная фабри-
ка», построенная на основе главных принципов логистического подхода, требующих интеграции материального и тех-
нического обеспечения, транспорта, производства, сбыта и передачи информации о товарах и сырьевой базы в единую 
систему для повышения эффективности работы в каждой из этих сфер и общей эффективности. разработан комплекс 
моделей повышения эффективности логистической деятельности предприятий и предложена методика моделирования 
цепей поставок-распределения на основе имитационного моделирования. инструментарий является достаточно гибким 
и легко адаптируемым в пределах SCOR-модели для качественных и быстрых изменений в совершенствовании про-
цессов и повышении их эффективности. с целью усовершенствования деятельности и повышения уровня эффективно-
сти функционирования исследуемого предприятия оао «харьковская бисквитная фабрика» авторами смоделированы 
сценарии логистических цепей поставок-распределения оптимизированной структуры. Построенная модель позволяет 
имитировать различные сценарии организации управления цепями поставок и осуществлять контроль над динамикой 
бизнес-процессов путем регулирования, координации и оптимизации существующей логистической системы.

ключевые слова: цепь поставок, управление, каналы распределения, логистическая система, оптимизация, ими-
тационная модель.

DEVELOPMENT OF OPTIMIZED MODEL  
OF ENTERPRISES’ SUPPLY-DISTRIBUTION LOGISTICS CHAINS

Summary. The business process optimization theory is the base for efficient logistics management system developing as a 
well-managed process of information and product flows between suppliers, enterprises and consumers through the integration 
of material and technical support, transport, production, marketing and transfer of information, goods and raw materials into an 
unified system in order to improving efficiency in each of these areas and, as a result, overall cross-industry efficiency. The work 
is devoted to the development of complex models of improving the efficiency of enterprises’ logistic system and method of 
modeling supply-distribution chains based on simulation modeling within SCOR models for qualitative and rapid changes in 
improvement process and increase of their efficiency was proposed. The article deals with a step-by-step algorithm for develop-
ing an enterprise optimized model of logistics supply chains in the direction of improving production management business pro-
cesses and ensuring its efficiency on the example of the company PJSC "Kharkiv biscuit factory". The proposed model includes 
three main steps: 1 - Construction of the enterprise supply chains structure; 2 - Structuring of logistic production processes and 
their modeling; 3 - Scenarios development for logistics supply chain distribution optimizationand. The proposed model allows 
to solve the following set of issues: Choosing the structure type and its network; Establishing relationships by the levels (coor-
dination, organization); Supply chain management (monitoring, control); Formation the set of optimization methods; Selection 
and application of simulation modeling tools; Reproduction of the real system; Development of management organization sce-
narios (coordination, control); Conducting experiments and simulations; Forcasting estimates of operating logistics supply and 
distribution systems.The built model allows to simulate different scenarios for the supply chain management organization and 
to monitor the business processes dynamics by regulating, coordinating and optimizing the existing logistics system.

Key words: supply chain, supply chain management, logistics, logistics system, optimization, imitation models.


