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Фалович В. А. Реструктуризація ланцюга поставок у контексті розвитку його емерджентних властивостей
Метою статті є дослідження та обґрунтування умов розвитку емерджентних властивостей ланцюга поставок, що передбачає використання 
реструктуризації процесів. Проаналізовано види реструктуризації та встановлено, що реінжиніринг, як процесну реструктуризацію, доцільно 
використовувати для перебудови ланцюгів поставок. Ідентифіковано процеси і підпроцеси, які протікають в ланцюгу поставок на стратегічно-
му та операційному рівнях, і встановлено, що для розвитку емерджентних властивостей ланцюга поставок слід удосконалювати його системні 
властивості, такі як цілісність, комунікативність, автономність, впорядкованість, стійкість і наявність функцій управління. Окреслено етапи 
реінжинірингу і встановлено необхідність розроблення місії і стратегії підприємства. На прикладі розвитку емерджентної властивості – соці-
альна відповідальність ланцюга поставок – ідентифіковано необхідність розвитку його системних властивостей в економічній, екологічній, 
правовій, етичній і філантропічній сферах діяльності. В економічній сфері реінжиніринг ланцюга поставок перш за все має стосуватися процесів 
створення цінностей для клієнта.
Ключові слова: ланцюг поставок, реінжиніринг, реструктуризація, логістична система, емерджентні властивості, соціальна відповідальність, 
стандартизація.
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Фалович В. А. Реструктуризация цепи поставок в контексте  

развития её эмерджентных свойств
Целью статьи является исследование и обоснование условий разви-
тия эмерджентных свойств цепи поставок, что предусматривает 
использование реструктуризации процессов. Проанализированы виды 
реструктуризации и обоснована целесообразность использования для 
перестройки цепей поставок реинжиниринг как процессную реструк-
туризацию. Идентифицированы процессы и подпроцессы, протекаю-
щие в цепи поставок на стратегическом и операционном уровнях,  
и установлено, что для развития эмерджентных свойств цепи поста-
вок следует совершенствовать ее системные свойства, такие как 
целостность, коммуникативность, автономность, упорядоченность, 
устойчивость и наличие функций управления. Обозначены этапы реин-
жиниринга и установлена необходимость разработки миссии и стра-
тегии предприятия. На примере развития эмерджентного свойства –  
социальная ответственность цепи поставок – идентифицирована 
необходимость развития её системных свойств в экономической, эко-
логической, правовой, этической и филантропической сферах деятель-
ности. В экономической сфере реинжиниринг цепи поставок в первую 
очередь должен касаться процессов создания ценности для клиента. 
Ключевые слова: цепь поставок, реинжиниринг, реструктуризация, 
логистическая система, эмерджентные свойства, социальная ответ-
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of Development of its Emergent Properties
The article is aimed at studying and substantiating the conditions for de-
velopment of the emergent properties of the supply chain that requires use 
of restructuring of processes. Types of restructuring have been analyzed, 
expedience of use for restructuring of supply chains the re-engineering 
as process restructuring has been substantiated. The processes and sub-
processes taking place the supply chains, both at the strategic and the op-
erational levels, have been identified, it has been found that for develop-
ment of the emergent properties of a supply chain its system properties 
should be improved, such as integrity, communication, autonomy, orderli-
ness, sustainability, and availability of management functions. The stages 
of re-engineering have been outlined, the need to develop the mission and 
strategy of enterprise have been determined. On example of development 
of the emergent property – social responsibility of supply chain – the need 
for development of its system properties in the economic, environmental, 
legal, ethical, and philanthropic activities has been identified. In the eco-
nomic sphere, re-engineering of supply chain must be related initially to the 
processes of value creation for the customer.
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Забезпечення розвитку емерджентних властивос-
тей в ланцюгах поставок вимагає використан-
ня сучасних інструментів реалізації логістичних 

процесів, здійснення інвестицій у нові технології. Саме 
реструктуризація ланцюгів поставок, мета якої направ-
лена на розвиток їх емерджентних властивостей, потре-
бує розроблення нових інноваційних бізнес-моделей, 
в яких співвідношення матеріальних, інформаційних і 
фінансових потоків відрізнятимуться від традиційних і 
забезпечуватимуть розвиток ланцюга поставок на дов-
гостроковій основі. 

Втілення довгострокових стратегій часто потре-
бує здійснення повної реструктуризації ланцюга поста-
вок, формування нового організаційного укладу, спря-
мованого на досягнення вищої продуктивності, ефек-
тивності та результативності. Актуалізується проблема 
перебудови ланцюга поставок таким чином, щоб забез-
печити вищий рівень інтеграції його учасників, які утво-
рюватимуть таку логістичну систему, яка, своєю чергою, 
матиме безпосередній вплив на забезпечення розвитку 
його емерджентних властивостей. 
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Термін «реструктуризація» вперше з’явився ще в 
1990 р. [9]. Автори представили досвід корпорації, яка 
використовувала процес реструктуризації для реорга-
нізації її структури та вартості активів. Отримане під-
приємство внаслідок реструктуризації почали називати 
«підприємством, народженим заново» (англ.: the born-
again company).

Проблеми реструктуризації підприємств знайшли 
втілення в працях як іноземних, так і вітчизняних вчених. 
До них слід віднести насамперед I. Durlik [20], А. М. Сум - 
ця [14], Д. Р. Стока [13], М. І. Рока [26], М. Робсон [10],  
М. Хаммера, Дж. Чампі [9] та ін. А проблеми реструкту-
ризації саме логістичних бізнес-процесів досліджували 
Є. В. Крикавський [4; 5], Н. І. Чухрай [18], О. В. Солодка 
[12], Ю. М. Кулик [6], Лисенко [7], В. Є. Командровська 
[3], В. С. Пономаренко [8], О. М. Тридід [15] та інші. 

Метою даної статті є обґрунтування умов розвитку 
емерджентних властивостей ланцюгів поставок, що пе-
редбачає використання реструктуризації його процесів. 

Поняття «реструктуризація» визначається по-
різному залежно від детермінант, що знаходить своє 

відображення в прийнятих критеріях поділу і класифі-
кацій. Сутністю реструктуризації підприємства, насам-
перед, слід вважати досягнення змін в активах компанії, 
структурі капіталу та організаційній структурі. Реструк-
туризацію можна розглядати як стратегію зро стання 
підприємства, що спрямована на збільшення її вартості. 
Розрізняють різні види реструктуризації (табл. 1). 

Оскільки ми досліджуємо реструктуризацію лан-
цюгів поставок під кутом забезпечення розви-
тку його емерджентних властивостей, то, оче-

видно, слід розглядати ланцюг поставок як складну ло-
гістичну систему, що передбачає розвиток її системних 
властивостей, таких як цілісність, комунікативність, 
автономність, впорядкованість, стійкість, наявність 
функцій управління. Така властивість, як емерджент-
ність виникає як результат виникнення між елементами 
синергічних зв’язків, які виникають при взаємодії двох 
або більше факторів, що забезпечують ефективність ді-
яльності в результаті поєднання, інтеграції чи злиття [1, 
с. 130]. Синергічний зв’язок при кооперованих діях не-

таблиця 1

Реструктуризація і концепція управління підприємством

Сутність реструктуризації Методи та інструменти управління

Фінансова реструктуризація 

– Скорочення боргів і забезпечення фінансової ліквідності;  
– забезпечення отримання нових джерел фінансування 
підприємства;  
– зміна структури власності

Приватизація державного підприємства, злиття та поглинан-
ня, передача (або продаж) деяких активів, лізинг або оренда 
майна, створення дочірніх підприємств, нові інвестиції, вико-
ристання аутсорсингу

Організаційна реструктуризація

– Модернізація організаційної структури компанії;  
– побудова дистрибуційних каналів розподілу з використан-
ням маркетингових стратегій охоплення ринку;  
– скорочення відділів допоміжного (не основного) вироб-
ництва 

Зміна бізнес-цілей, функцій і процесів реалізації цілей, зміна 
організаційної структури та ресурсів (людських, матеріальних 
і фінансових), створення стратегічних бізнес-одиниць (СБО),  
створення груп компаній (холдингів), підрозділів підприєм-
ства, ліквідація (банкрутство) підприємства; побудова каналів 
збуту

Технологічна і виробнича реструктуризація

– Скорочення зайвих основних і обігових коштів;  
– продаж непотрібних соціальних активів;  
– зменшення або ліквідація допоміжних видів діяльності;  
– придбання сучасної техніки й обладнання;  
– упровадження нових методів виробництва, економічно 
ефективних і проекологічних;  
– освоєння нових напрямів діяльності;  
– розроблення нових або вдосконалення існуючих продуктів;  
– підвищення якості продукції;  
– зміна профілю виробництва;  
– підвищення безпеки праці на виробництві;  
– ліквідація зайвих будівель, приміщень тощо

Застосування нових методів і технологій виробництва, 
технологій, прогнозування попиту, розроблення тісніших 
зв’язків з постачальниками; формування інвестиційної 
стратегії технологічного розвитку; придбання ліцензій, зміни  
в асортиментному ряді продукції, використання маркетинго-
вої стратегії, орієнтованої на потреби клієнтів; зміна географіч-
ної структури експорту; впровадження сучасних інструментів, 
таких як Lean Production, Total Quality Management, TQM, 
Kaizen, Just In Time; охорона довкілля відповідно до рекомен-
дацій соціального відповідального бізнесу

Реструктуризація зайнятості працюючих

– Оптимізація чисельності персоналу;  
– перекваліфікація персоналу;  
– підвищення рівня компетентності персоналу

Скорочення робочих місць, скорочення кількості рівнів 
управління, аутсорсинг персоналу 

Процесна реструктуризація

– Реінжиніринг;  
– Х-реінжиніринг

Удосконалення основних процесів, підтримка й управління за 
допомогою радикальної перебудови процесів, використання 
інформаційних технологій у перепроектуванні процесів

Джерело: складено за [3; 15, 19, с. 59; 22, с. 29–38; 24].
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залежних елементів системи забезпечує збільшення їх 
загального ефекту до величини більшої, ніж сума ефек-
тів цих самих елементів, що діють незалежно. 

Багато науковців визначають ланцюг поставок як 
бізнес-процес, що пов’язує діяльність різних підпри-
ємств [17, с. 407]. Класифікуючи існуючі підходи, слід 
виділити такі, як удосконалення бізнес-процесів (англ.: 
Business Process Improvement) [21, с. 55], реінжиніринг 
бізнес-процесу (англ.: Business Process Reengineering) [9; 
10; 20, с. 5; 25, с. 200] і безперервне вдосконалення про-
цесів (англ.: Continuous Improvement) [23, с. 99–128]. 

Трактування процесу як ланцюжка різного роду 
дій нагадує відомий вислів, що «ланцюжок є на 
стільки ефективним, наскільки ефективна його 

найслабша ланка» [2]. Оскільки ланки ланцюга поста-
вок представляють собою певні підприємства з різними 
видами діяльності, то функціонування найменш ефек-
тивної створює негативний вплив на результативність 
усього ланцюга поставок. Це так звані «вузькі місця». 
Застосування різного інструментарію аналізу протікан-
ня процесів і моделювання їх альтернативних варіантів 
створює можливість поліпшити результати і, тим самим, 
підвищити ефективність роботи ланцюга поставок у ці-
лому. Прикладом удосконалення процесів у ланцюгу по-
ставок може бути спрощення процесу прийняття замов-
лень від клієнтів, що проявляється в усуненні надмірної 
адміністративної діяльності, що дозволяє очікувати 
підвищення ефективності на кілька відсотків. У разі ви-
користання реструктуризації зміни у сфері прийому за-
мовлення від клієнтів повинні бути кардинальніші. На-
приклад, організація прийому замовлень електронною 
поштою дозволяє пришвидшити і реалізувати більше 
операцій обліку і реалізації замовлень на десятки від-
сотків. Як правило, удосконалення процесів стосується 
роботи одного відділу, проекти яких здійснюються про-
тягом декількох місяців. 

Стосовно методу безперервного вдосконалення, 
то він є ефективним, однак може настати такий момент, 
коли покращення результатів вже не буде відчутним, 
тому для подальшого підвищення ефективності доціль-
но використовувати більш радикальні методи реоргані-
зації процесів.

Поняття реінжинірингу бізнес-процесів є резуль-
татом досліджень американських вчених М. Хаммера і 
Т. Стюарта, що було спрямоване на виявлення причин 
зниження конкурентоспроможності американської еко-
номіки та стало основою для розробки інструментів і 
теорії управління, які забезпечували б підвищення про-
дуктивності та конкурентоспроможності існуючих під-
приємств. М. Хаммером і Т. Стюартом запропоновано 
схему процесу реінжинірингу компанії, що складається 
із семи етапів [9], яку можна використати і у сфері реін-
жинірингу ланцюгів поставок. На першому етапі роз-
робляється чітка стратегія компанії, її місія. На другому 
етапі слід спроектувати процеси, найважливіші з точки 
зору клієнта. Третій етап полягає у створенні сприят-
ливого клімату для змін всередині організації, що про-
являється, насамперед, у необхідності розвитку у спів-
робітників відчуття необхідності змін. На четвертому 

етапі процеси проектуються більш детально, почина-
ючи з аналізу потреб клієнтів і прогнозованого рівня 
їх задоволення і до переходу на внутрішні процеси, які 
і будуть забезпечувати виконання потреб клієнта. На 
п’ятому етапі розроблені рішення оцінюються керів-
ництвом, зовнішніми консультантами і потенційними 
виконавцями. На шостому етапі створюється група, 
що управляє проектом. На сьомому етапі відбувається 
реалізація проекту або здійснюється перехід до наступ-
ного етапу проектування.

У реінжинірингу найбільш важливим фактором є 
використання інтелектуального капіталу всієї команди 
співробітників за підтримки інформаційних технологій. 
Реінжиніринг, на відміну від інших видів реструктуриза-
ції, не призначений для вдосконалення компанії. Він орі-
єнтований більше на організацію всіх процесів з «нуля». 

Ланцюг поставок для багатьох виробничих під-
приємств є ключовим елементом, таким, що має 
вирішальне значення для досягнення ним успіху 

на ринку. Тому так важливо, щоб ланцюг поставок був 
добре розробленим і мав потенціал зростання ефектив-
ності та результативності. Динамічні зміни в макросе-
редовищі неминуче впливають на діяльність ланцюга 
поставок, а також можуть вимагати його перебудови, 
викликаної такими актуальними сьогодні чинниками, 
як забезпечення екологічності процесів, впровадження 
соціальної відповідальності бізнесу, колегіальна від-
повідальність учасників ланцюга поставок за ризики, 
створення стандартів логістичних процесів тощо. 

Інтеграція і координація процесів прийняття рі-
шень і пов’язаних з ними сфер співпраці по всьому лан-
цюгу поставок, по-перше, узгоджується з ідеєю «розши-
реного підприємства», межі якого змінюються, а партне-
ри розглядаються як елементи організації. По-друге, це 
вимагає тісної співпраці між учасниками ланцюга, яка 
на додаток до логістичного управління потребує впро-
вадження спільного планування, організування і конт-
ролювання окремих аспектів у сферах досліджень і роз-
робок продукту, виробництва і маркетингу, доведення 
продукту відповідної якості за прийнятну ціну до клієн-
та тощо. Однозначні рішення в різних сферах співпраці 
не є завжди можливими через розмиті границі між ло-
гістикою, маркетингом та управлінням виробництвом, 
оскільки повноваження й обов’язки працівників у рам-
ках ланцюга поставок відрізняються.

Реінжиніринг бізнес-процесів не пропонує ніяких 
нових методів, він фактично об’єднує кілька взаємо-
пов’язаних ідей. Зазначимо деякі з основних принципів 
цього підходу стосовно ланцюга поставок:
 орієнтація на процеси та їх спрощення. При 

цьому увагу слід приділяти всьому ланцюгу по-
ставок, а не його частинам. Необхідно відмови-
тися від функціональної структури на користь 
структури, орієнтованої на процеси;

 обов’язкова орієнтація на клієнта, тобто реа-
лізація процесу повинна здійснюватися згідно з 
потребами споживача;

 впровадження спільних для учасників ланцюга 
поставок інформаційних систем, оскільки для 
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реінжинірингу важливо використовувати су-
часні інформаційні технології, які дозволяють 
реалізовувати абсолютно нові рішення. Напри-
клад, обробку інформації слід розглядати як 
важливу складову логістичних процесів, а не як 
окрему функцію, оскільки інформація повинна 
постійно супроводжувати виконання логістич-
них операцій;

 радикальна перебудова процесів передбачає 
створення нових робочих практик без існуючих 
структур і процедур. Орієнтація працівників на 
виконання завдань процесу, заміщення тради-
ційних функціональних одиниць на групи, які 

відповідальні за реалізацію процесу. Рішення 
повинні прийматися там, де реалізується про-
цес, і тими, хто його виконує;

 делегування і залучення співробітників до про-
цесу управління за допомогою відповідних сис-
тем стимулювання та заохочення до участі в 
реалізації завдань;

 працівник зовсім не повинен бути експертом, 
щоб зробити свій внесок у перепроектування 
ланцюга поставок. Більше того, позиція аут-
сайдера, не застереженого колишніми ідеями, 
багато в чому допомагає висувати свіжі ідеї.

Розглянемо основні процеси, які відбуваються в 
ланцюгу поставок (табл. 2). 

таблиця 2

Ключові процеси і підпроцеси в ланцюгу поставок

Ключові процеси в ланцюгу 
поставок

Стратегічний рівень  
підпроцеси Лп

Операційний рівень  
підпроцеси Лп

1 2 3

1. Виявлення вимог клієнтів  
і забезпечення відповідного 
рівня їх обслуговування 

1. Установлення місії та цілей підприємства.  
2. Розроблення загальної та маркетингової 
стратегії підприємства. Сегментація клієнтів за 
рентабельністю.  
3. Формування стратегії обслуговування 
клієнтів.  
4. Стандартизація процедур реагування і вста-
новлення показників якості обслуговування

1. Порівняння результатів з метою 
ідентифікації витрат, зростання продажів 
і підвищення якості обслуговування.  
2. Оцінювання ситуації та варіантів дій.  
3. Моніторинг рівня забезпечення вимог 
клієнтів

2. Управління попитом 

1. Вибір методу прогнозування.  
2. Планування інформаційного забезпечення.  
3. Розроблення процедур синхронізації 
пропозиції товару з прогнозованим попитом.  
4. Розроблення системи контролю

1. Збір необхідної інформації.  
2. Прогнозування і забезпечення 
еластичності реагування на його зміну.   
3. Оцінювання результатів маркетингової 
діяльності

3. Реалізація замовлення 

1. Аналіз маркетингової стратегії, структури 
ланцюга поставок і цілей у сфері обслугову-
вання клієнтів.  
2. Розроблення плану реалізації замовлень

1. Формування замовлення і його пере-
дача для виконання.  
2. Діяльність, пов’язана з його виконан-
ням.  
3. Доставка замовленого продукту 
клієнтові

4. Управління виробничим  
процесом

1. Узгодження виробничої, маркетингової  
та логістичної стратегій.  
2. Визначення необхідного рівня еластичності 
продукту.  
3. Визначення виробничих можливостей,  
обмежень і вимог.  
4. Укладання договорів з підрядниками.  
5. Окреслення системи вимірювання 
результатів

1. Відслідковування матеріальних 
потоків всередині підприємства і між 
підприємствами.  
2. Планування і контролювання виробни-
чих процесів.  
3. Синхронізація пропозиції з попитом 
на ринку

5. Управління відносинами  
з постачальниками

1. Узгодження загальної стратегії з виробни-
чою і стратегією постачання.  
2. Формування критеріїв оцінювання 
постачальників.  
3. Розроблення засад співпраці з постачаль-
никами.  
4. Підготовка системи оцінювання

1. Групування постачальників.  
2. Формування засад співпраці з групами 
постачальників

6. Розвиток і комерціалізація 
продуктів

1. Перегляд маркетингової та 
постачальницько-виробничої стратегій.  
2. Розроблення проекту нового продукту.  
3. Розроблення планів комунікації з клієнтом, 
управління запасами, транспортування нових 
продуктів

1. Формалізація засад розвитку нового 
продукту.  
2. Формування каналу дистрибуції ново-
го продукту.  
3. Оцінювання результатів процесу
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Якщо розглядати процес як сукупність взаємо-
пов’язаних завдань і заходів, спрямованих на досягнен-
ня конкретної мети і цілей організації, то реінжиніринг 
ланцюга поставок потребує, насамперед, визначення 
мети і цілей, що визначається тим, які саме емерджентні 
властивості ми хочемо розвинути. Реінжиніринг ланцю-
га поставок означає координацію та спрощення проце-
сів, що проходять через кожну його ланку. 

Припустимо, що промислове підприємство праг-
не створити соціально відповідальний ланцюг 
поставок. Згідно з моделлю Керолла [18, c. 272] 

реінжиніринг процесів у ланцюгу поставок повинен сто-
суватися чотирьох сфер діяльності: економічної, право-
вої, етичної і філантропічної, тобто кожне підприємство 
(ланка) ланцюга поставок повинно бути готовим впро-
вадити у свою діяльність філософію ведення бізнесу на 
основі побудови стабільних, прозорих відносин з усіма 
зацікавленими сторонами (клієнтами, співробітниками, 
діловими партнерами, місцевою громадою, закладами 
державного управління тощо). Необхідно проаналізувати 
весь процес матеріального потоку з метою збору інфор-
мації про кожного учасника ланцюга поставок, провести 
оцінювання його діяльності на предмет якості товарів, 
ціни, заробітної плати, умов праці, співпраці з місцевою 
громадою тощо. Діяльність кожної ланки соціально від-
повідального ланцюга поставок повинна проводитися 
згідно з правовими та етичними нормами, передбачати 
охорону навколишнього середовища, тому, передусім, 
необхідно розробити кодекс поведінки, узгодженої з 
принципами корпоративної соціальної відповідальності 
і застосувати його до кожної ланки ланцюга поставок. 

Використання концепції соціальної відповідаль-
ності спочатку розглядали як спосіб поліпшити імідж 
підприємств, особливо тих, що працюють на міжнарод-
них ринках. Проте з плином часу було відзначено, що в 
довгостроковій перспективі впровадження цієї концеп-
ції приносить і економічні вигоди. Це пов’язано з дина-
мічними змінами в навколишньому середовищі, необ-
хідністю підвищення якості продукту, рівня обслугову-
вання клієнтів і пошуку нових сфер підвищення конку-
рентоспроможності. Саме ці завдання можуть сприяти 
використанню концепції соціальної відповідальності в 
ланцюгу поставок. 

Реінжиніринг ланцюга поставок в першу чергу 
повинен стосуватися процесів створення цінності для 
клієнта. Дослідження процесів має виявити, чи можна 

усунути той чи інший процес без шкоди для отриман-
ня вигоди клієнтом, чи можна цей процес усунути без 
шкоди для процесів, які з ним кооперуються. Якщо від-
повідь на ці обидва питання є негативною, то це означає, 
що досліджуваний процес є основним. Однак не всі про-
цеси, які безпосередньо не створюють цінність, є про-
цесами, які підлягають видаленню. Ця група процесів не 
є однорідною. Для того, щоб не допустити помилок при 
оцінці цієї групи процесів, необхідно визначити ступінь 
необхідності процесу для забезпечення ефективності 
функціонування бізнесу, задоволення потреб клієнтів і 
ступінь зв’язку з основними процесами. Таким чином, 
виділяється група процесів, які побічно пов’язані з про-
цесами, які створюють цінність для клієнта в ланцюгу 
поставок. У табл. 3 подано поділ логістичних процесів у 
контексті створення цінності в ланцюгу поставок.

Наступними завданнями для забезпечення розви-
тку соціальної відповідальності ланцюга поставок будуть 
дії, які направлені на скорочення упакувань і зниження 
витрат відходів у результаті впровадження стандартів 
ІСО 14000 (міжнародний стандарт, що містить вимо-
ги до системи екологічного управління) і розроблення 
продуктів таким чином, щоб полегшити розбирання і 
повторне використання (утилізацію); зниження витрат 
на охорону здоров’я працівників через покращення без-
пеки праці в результаті впровадження ДСТУ OHSAS 
18001:2010 («система управління гігієною та безпекою 
праці»), що має безпосередній вплив на зниження ви-
трат плинності та набору працівників через підвищення 
ефективності процесів складування і транспортуван-
ня, поліпшення умов праці на підприємствах ланцюга 
поставок. Зниження витрат на робочу силу у зв’язку з 
більш високим рівнем мотивації та підвищення про-
дуктивності працівників, зниження числа прогулів у ре-
зультаті поліпшення стандартів праці. Зниження витрат 
через скорочення термінів поставок, підвищення якості 
продукції при транспортуванні (впровадження системи 
управління якістю ISO 9001). Формування соціально 
відповідального ланцюга поставок дозволяє підвищити 
його привабливість для клієнтів і партнерів, отримати 
вищий рівень конкурентоспроможності ланцюга поста-
вок, сприяє підвищенню рентабельності та забезпечує 
підвищення якості бізнесу.

ВИСНОВКИ
Ідентифіковано існуючі види реструктуризації 

підприємств і встановлено, що реінжиніринг, як про-

Закінчення табл. 2

1 2 3

7. Управління поверненням 
продукту

1. Втілення засад політики охорони довкілля. 
2. Визначення положень уникнення, 
моніторингу, організації повернень

1. Прийняття повідомлення про повер-
нення продуктів.  
2. Забезпечення транспортним засобом 
повернення продукту.  
3. Прийняття рішення щодо подальших 
дій при поверненні продукту.  
4. Виявлення причин повернення про-
дукту 

Джерело: складено за [4–7; 11].
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таблиця 3

Класифікація логістичних процесів у контексті створення цінності для клієнта

Ідентифікація процесу Види логістичних процесів

Основні процеси  
(створюють цінність  
в ланцюгу поставок)

– Виконання замовлень клієнта;  
– здійснення логістичного обслуговування клієнта;  
– пропозиція додаткової цінності клієнтові;  
– мінімізація витрат, що призводять до зниження ціни пропозиції продуктів і послуг;  
– доставка продуту клієнтові з використанням процесів транспортування, обробки, зберігання,  
   пакування та маркування продуктів;  
– забезпечення необхідного рівня логістичного обслуговування клієнтів

Допоміжні процеси  
(процеси, які непрямо 
впливають на створення 
цінності)

– Аналізування ситуації на ринку у сфері логістики та її прогнозування;  
– ідентифікація очікувань клієнтів з точки зору логістичного обслуговування;  
– ідентифікація логістичних сегментів ринку;  
– проектування і розроблення логістичних стратегій;  
– розроблення структури і компонентів «шести правил логістики»;  
– визначення цілей і завдань у сфері розвитку логістичного обслуговування клієнтів;  
– розробка стандартів приймання і видачі замовлень клієнтам;  
– контролювання матеріального потоку при транспортуванні, обробці, зберіганні, пакуванні  
   та маркуванні продукту;  
– забезпечення якості продукту в процесах закупівлі та продажу товарів;  
– забезпечення якості процесів обслуговування;  
– розвиток кваліфікації персоналу, задіяного в логістичних процесах

Процеси, опосередковано 
пов’язані з процесами 
створення цінності 

– Забезпечення можливості та потенціалу для створення цінності;  
– дослідження і розвиток логістичної інфраструктури;  
– розвиток інформаційних технологій та впровадження інформаційних систем;  
– налагодження і підтримка відносин з навколишнім середовищем;  
– управління відходами, упакуванням і поверненням пошкоджених продуктів;  
– забезпечення фінансових аспектів логістики 

Процеси, які негативно 
впливають на створення 
цінності

– Дублювання певних завдань і дій;  
– допущення неточностей;  
– непередбачувані простої та очікування у сфері постачання матеріалів і збуті готової продукції

Джерело: складено за [4; 14–16].

цесну реструктуризацію, доцільно використовувати 
для перебудови ланцюга поставок з метою отримання 
нових емерджентних властивостей системи. Виходячи 
із зазначених етапів реінжинірингу ланцюга поставок 
встановлено необхідність розроблення місії та стратегії 
підприємства, яка направлена на розвиток конкретної 
емерджентної властивості ланцюга поставок як логіс-
тичної системи. Виділено логістичні процеси в ланцюгу 
поставок, орієнтовані на створення цінності для клієн-
та, найважливіші з його точки зору. На прикладі реін-
жинірингу ланцюга поставок в напрямку соціальної від-
повідальності встановлено необхідність впровадження 
стандартів в економічній, екологічній, правовій, етичній 
і філантропічній сферах діяльності.                   
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