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Швидкий розвиток технологій у процесі формування постін-
дустріального виробництва, посилення конкурентної боротьби
змінили орієнтири з виробництва стандартної продукції на роз-
ширення номенклатури товарів і послуг, загострило питання їх-
ньої диверсифікації, необхідності радикальних змін у структурі
виробництва та створення на цієї основі адекватної системи
управління. У результаті чого відбулася поява нової концепції
управління організаціями, а саме процесного управління, що ак-
тивно впроваджується передовими світовими компаніями. При
процесно-орієнтованому підході організація розглядається як
єдина система цінностей, у якій кожний підрозділ є процесом, на
вході якого знаходиться продукт споживання, а на виході − про-
дукт діяльності, тобто приріст до обсягу споживання, що харак-
теризує прибутковість або збитковість відповідного процесу. Ро-
зуміння співвідношення теорії процесного управління та
логістики зініціювало гіпотезу про значне їх взаємне підсилення
у практичній діяльності. Деякі автори пропонують відносити ло-
гістику до основних бізнес-процесів підприємства як взаємо-
пов’язану сукупність операцій і функцій, що перетворюють ре-
сурси підприємства (при управлінні товарними та супутніми
потоками) в результат, що визначається логістичною стратегією
фірми [1, с. 62]. Хоча переважно вона супроводжує основну дія-
льність підприємств і відповідно відноситься до забезпечуючих
процесів [2, 3]. Формування мережі логістичних бізнес-процесів
зокрема та усіх бізнес-процесів підприємства загалом, слід про-
водити за методами декомпозиції (процеси, підпроцеси та опера-
ції) та їх інтеграції за функціональним призначенням: 1) закупів-
ля (матеріально-технічне збезпечення): планування та придбання
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ресурсів (вибір постачальників, планування потреби у матеріаль-
них ресурсах); управління процесом закупівлі (визначення опти-
мальних термінів і розмірів поставки; моніторинг поставок; офо-
рмлення та подача заявки на сировину/матеріали); 2) транспор-
тування: доставка сировини/матеріалів до підприємства; транс-
портування сировини/матеріалів чи готової продукції до місця
зберігання; транспортування між виробничими чи структурними
підрозділами підприємства; доставка готової продукції до кінце-
вих споживачів; 3) складування: управління запасами матеріаль-
них ресурсів та готової продукції (розміщення матеріалів та гото-
вої продукції на складах; кодування запасів; моніторинг запасів
матеріалів і готової продукції; гарантування збережуваності);
підготовка продукції до відвантаження (пакування продукції;
управління процедурами формування замовлень); 4) виробницт-
во: перетворення ресурсів у готову продукцію (планування та оп-
тимізація матеріальних запасів та незавершеного виробництва;
прогнозування потреби в матеріальних ресурсах; розробка опти-
мальної виробничої програми; скорочення тривалості виробничо-
го циклу; виробництво продукції); надання послуг клієнтам (іде-
нтифікація та планування необхідних ресурсів; забезпечення
якості продукції/послуг); формування трудових ресурсів (моніто-
ринг рівня кваліфікації персоналу; підвищення рівня кваліфікації
персоналу); 5) збут: задоволення потреб споживачів (визначення
попиту; встановлення договірних відносин з клієнтами); органі-
зування відправки споживачу (документування та відстежування
статусу замовлення; вибір оптимальних форм товароруху; пере-
дача замовлень на виробництво та у відділ доставки); 6) сервісне
обслуговування: встановлення спеціальних вимог для обслугову-
вання конкретних споживачів; моніторинг запитів клієнтів; задо-
волення потреб в обслуговуванні; післяпродажний сервіс та ре-
монт; 7) інформаційне забезпечення: утримання та обслуговуван-
ня інформаційної системи (обслуговування процесів закупівлі;
обслуговування процесів виробництва; обслуговування процесів
складування; обслуговування процесів розподілу; обслуговуван-
ня процесів фінансування); розробка та впровадження нововве-
день в інформаційну систему (розробка та впровадження програ-
много та технічного забезпечення; контроль якості функціо-
нування програмного забезпечення); контроль за функціонування
інформаційної системи (моніторинг збоїв і відмов системи; шви-
дкість реагування та роботи; наявність резерів для зберігання ін-
формації); 8) фінансове забезпечення: моніторинг фінансових ре-
сурсів для інших функціональних логістичних сфер; оптимізація
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фінансового забезпечення закупівель, виробництва, транспорту-
вання, складування, сервісного та інформаційного забезпечення
підприємства.

На нашу думку, при включенні логістичних бізнес-процесів
до складу основних чи допоміжних слід враховувати вид діяль-
ності конкретного підприємства (виробниче, посередницьке,
транспортне, медичне тощо), при чому ідентифікація таких
процесів вимагатиме чіткого розгляду типових функціональних
сфер логістики.
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Управління фінансовою стійкістю є одним з основних еле-
ментів фінансового менеджменту на підприємстві та об’єктив-
ною передумовою його стабільного розвитку. Від рівня фінан-
сової стійкості підприємств залежить їх спроможність оновлю-
вати техніку та технологію, формувати резерв виробничих по-
тужностей, запаси товарно-матеріальних цінностей тощо.
Фінансово стійкі підприємства мають переваги перед іншими




