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У статті авторами проведено аналіз мож-
ливостей удосконалення складської логіс-
тики за допомогою використання методу 
ПАТТЕРН. Обґрунтовано переваги про-
ведення реінжинірингу логістичних бізнес-
процесів. Запропоновано комплекс заходів 
щодо удосконалення діяльності за допомо-
гою реінжинірингу логістичного процесу на 
складі на прикладі торговельного підпри-
ємства.
Ключові слова: логістичний бізнес-процес, 
складська логістика, метод ПАТТЕРН, реін-
жиніринг логістичних процесів.

В статье авторами проведен анализ воз-
можностей усовершенствования склад-
ской логистики с помощью использования 
метода ПАТТЕРН. Обоснованы преимуще-
ства проведения реинжиниринга логисти-
ческих бизнес-процессов. Предложен ком-

плекс мероприятий по усовешенствованию 
деятельности с помощью реинжиниринга 
логистического процесса на складе на при-
мере торгового предприятия.
Ключевые слова: логистический бизнес-
процесс, складская логистика, метод пат-
тернов, реинжиниринг логистических про-
цессов.

In the article the authors analyse the possibilities 
of improving warehouse logistics by using of the 
PATTERN method. The advantages of logistics 
business processes reengineering are substanti-
ated. The complex of measures for improvement 
of activity by means of logistic process reengi-
neering in a warehouse on the example of the 
trade enterprise is offered.
Key words: logistic business process, ware-
house logistics, pattern method, reengineering of 
logistic processes.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економіки України особливої гостроти 
набуває необхідність визначення можливих сфер 
реалізації підприємницької активності, вдоскона-
лення методів управління підприємствами, спря-
мованих на забезпечення їхньої прибутковості не 
лише сьогодні, але й у перспективі. Багато підпри-
ємств вважають, що розробки і впровадження реін-
жинірингу бізнес-процесів нині є передчасними. 
Об’єктивність такої думки є помилковою, а нездат-
ність керівників та фахівців передбачати таку 
необхідність може привести до банкрутства під-
приємств. Успіх підприємства багато в чому зале-
жить від ступеня освоєння методології і методів 
сучасного менеджменту, а також здатності мене-
джера – керівника передбачити можливі ситуації 
на підприємстві і на цій основі змінювати структуру 
діяльності й управління, проводити реінжиніринг 
бізнес-процесів, правильно планувати інвестиції 
та прибуток для досягнення найбільшого ефекту.

Одним із найбільш актуальних питань наукових 
досліджень у галузі реорганізації торговельних 
підприємств залишається питання подальшого 
розвитку бізнес-процесів після реінжинірингу. 
Складність полягає у здатності підприємства 
втримати досягнуті процесами кардинальних змін 
перетворення та довести їх до стабільного зрос-
тання. Функціонування бізнес-процесів до та після 
реінжинірингу суттєво відрізняється, оскільки сис-
тема працює в абсолютно новому напрямі із змі-
неними функціональними та вихідними потоками. 
Перед виконавцями бізнес-процесів стоятимуть 
нові завдання, і це потребує деякого часу на адап-
тацію та розуміння.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання можливостей удосконалення склад-
ської логістики чи проведення ефективного реін-
жинірингу логістичних процесів на підприємстві 
привертають до себе дедалі більшу увагу вче-
них. Цю проблему досліджують Ю.В. Волинчук 
[1], О. Гончарова О. [2], Ы.В. Кривов’язюк [3], 
Р.Р. Ларіна [4] та інші. Практичній реалізації реін-
жинірингу складської логістики до управління 
бізнес-процесами, а тим більше його активіза-
ції на вітчизняних підприємствах, приділяється 
дуже мало уваги.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
пошук шляхів удосконалення складської логістики 
підприємства на засадах реінжинірингу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оптимізація логістичних бізнес-процесів перед-

бачає застосування підходу системної інтегра-
ції, який найбільш доцільно реалізувати шляхом 
використання реінжинірингу, адже це дасть змогу 
одночасно удосконалити такі підсистеми, як поста-
чання, збут, транспортування та складування. Це 
створює умови для підвищення надійності логіс-
тичної системи підприємства загалом завдяки 
більш надійному функціонуванню окремих її логіс-
тичних бізнес-процесів, забезпечуючи досягнення 
синергетичного ефекту. 

Заходи щодо удосконалення складської логіс-
тики на засадах реінжинірингу розроблено для 
підприємства ТОВ «ИРБИС-АВТО». Фінансування 
здійснюватиметься за рахунок власних залучених 
коштів. 

З метою удосконалення складської логістики 
на підприємстві доцільно реструктуризувати орга-
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нізаційну структури головного складу впроваджен-
ням інжинірингових послуг, адже саме цей захід 
зможе відобразити миттєву позитивну зворотну 
реакцію замовників товарів та послуг, а також 
стати конкурентним бар’єром у вхід до галузі для 
новачків. Також доцільно автоматизувати склад-
ське господарство для підвищення задоволення 
клієнтів і швидкості робіт комірників щодо відван-
таження і прийому товару. 

Суб’єктом реалізації цього проекту виступає 
ТОВ «ИРБИС-АВТО», що функціонує в торговель-
ній галузі промислових компонентів вже понад 
10 років та орієнтує свою діяльність на поставку 
і комплектування продукції технічного призна-
чення, автомобільних запчастин та деталей. Під-
приємство зацікавлене в підвищені конкуренто-
спроможності своєї діяльності, розширені ринку 
збуту, впровадженні товарів з урахуванням потреб 
потенційних покупців шляхом удосконалення 
складської логістики.

Основною метою реалізації проекту є удоско-
налення складської логістики шляхом упрова-
дження інжинірингових послуг та автоматизації 
роботи складу. 

З огляду на результати проведеного аналізу 
можливостей удосконалення складської логістики 
було встановлено, що для підвищення ефектив-
ності підприємства та посилення конкурентних 
позицій необхідно обрати найбільш пріоритетний 
захід (завдання) серед усіх можливих: обмін про-
фесійним досвідом; проведення тренінгів для спе-
ціалістів; покращення умов праці; розроблення 
системи матеріального стимулювання; модерніза-
ція інтернет-сайту; автоматизація складу; надання 
інжинірингових послуг; вдосконалення післягаран-
тійного обслуговування.

Для визначення найбільш вагомого заходу для 
підприємства було побудовано «Дерево цілей під-
приємства ТОВ «ИРБИС-АВТО». 

Аналіз діяльності підприємства дав змогу виді-
лити певне завдання, досягнення якого найбільш 
вагомим чином вплине на логістичні процеси на 
складі. Цей аналіз здійснено за допомогою методу 
ПАТТЕРН. Дерево цілей підприємства наведено 
на рис. 1 

Експертні оцінки та критерії, за якими відбува-
лася оцінка, наведено у табл. 1, 2, 3 відповідно до 
рівня цілей.

Детальний розрахунок експертних оцінок та 
визначення критеріїв, за якими відбувалася оцінка, 
наведено на прикладі.

Аналіз експертних оцінок на першому рівні 
цілей доцільно розпочати із визначення вагових 
коефіцієнти критеріїв, де:

О1 – критерій № 1 (зростання кількості замов-
лень за рік);

О2 – критерій № 2 (зростання чистого прибутку);
> – знак переваги;
= – знак рівноцінності.
Результати експертів: 

1-й експерт: O2 > О1

2-й експерт: O2 > О1

3-й експерт: O2 > О1

4-й експерт: О1 > O2

Далі визначено суму балів за кожним крите-
рієм:

О1=1+1+1+2=5
O2=2+2+2+1=7

На наступному етапі було розраховано вагові 
коефіцієнти за формулою:
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Рис. 1. Дерево цілей щодо удосконалення складської логістики
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Коефіцієнти вкладу за критерієм № 1визначено 
таким чином:

О1 – удосконалення системи управління персо-
налом, 

О2 – оптимізація маркетингової діяльності. 
Результати експертів: 

1-й експерт: O2 > О1

2-й експерт: O2 > О1

3-й експерт: O1 > О2

4-й експерт: О2 > O1

О1=1+1+2+1=5
O2=2+2+1+2=7
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Коефіцієнти вкладу за критерієм № 2:
О1 – удосконалення системи управління персо-

налом, 
О2 – оптимізація маркетингової діяльності. 

Таблиця 2
Експертні оцінки на другому рівні цілей

Критерій V

Експертні оцінки
W

Підвищення 
кваліфікації 
персоналу

Підвищення 
трудової мотивації 

персоналу
Оптимізація

системи збуту
Підвищення якості 
післяпродажного 
обслуговування

1. Прибутковість  
вкладених інвестицій 0,67 0,5 0,5 0,33 0,67

2. Рентабельність 
операц-ї діяльності 0,33 0,46 0,54 0,37 0,63

Коефіцієнт зв’язку (rij) 0,49 0,51 0,34 0,66

Таблиця 3
Експертні оцінки на третьому рівні цілей

Критерій V

Експертні оцінки
W
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1. Рентабельність продажу 0,58 0,54 0,46 0,33 0,67 0,46 0,54 0,67 0,33
2. Збільшення бази клієнтів 0,42 0,37 0,63 0,50 0,50 0,42 0,58 0,67 0,33
Коефіцієнт зв’язку (rij) 0,47 0,53 0,40 0,60 0,44 0,56 0,67 0,33

Таблиця 1
Експертні оцінки на першому рівні цілей

Критерій V

Експертні оцінки
W

Удосконалення
системи управління 

персоналом

Удосконалення
системи управління 

збутом
1. Зростаня кількості замовлень за рік 0,42 0,42 0,58
2. Зростання чистого прибутку 0,58 0,37 0,63
Коефіцієнт зв’язку (rij) 0,39 0,61
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Результати експертів: 
1-й експерт: O1 = О2

2-й експерт: O2 > О1

3-й експерт: O2 > О1

4-й експерт: О2 > O1

О1= � �2 1

2
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 +1+1+1=4,5

O2= � �1 2
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Коефіцієнт зв’язку Rij( )  розраховано за фор-
мулою:

R W Vij =∑� * ,                           (2)

R1 = 0,42 * 0,42 + 0,58 * 0,37 = 0,39
R2 = 0,42* 0,58 + 0,58 * 0,63 = 0,61

У результаті розрахунків було побудовано 
«Дерево цілей» з оцінками коефіцієнтів зв'язку 
завдань, які наведені на рис. 2.

На наступному етапі визначено загальні коефі-
цієнти зв’язку для кожного заходу третього рівня:

R1,1,1 = 0,39 × 0,49 × 0,47 = 0,09
R1,1,2 = 0,39 × 0,49 × 0,53 = 0,10
R1,2,1 = 0,39 × 0,51 × 0,40 = 0,08
R1,2,2 = 0,39 × 0,51 × 0,60 = 0,12
R2,1,1 = 0,61 × 0,34 × 0,44 = 0,09
R2,1,2 = 0,61 × 0,34 × 0,56 = 0,12
R2,2,1 = 0,61 × 0,66 × 0,67 = 0,27
R2,2,2 = 0,61 × 0,66 × 0,33 = 0,13

За методом ПАТТЕРН проаналізовано шляхи 
удосконалення складської логістики на підпри-
ємстві у напрямах удосконалення системи управ-
ління персоналом та удосконалення системи 
управління збутом.

Висновки з проведеного дослідження. Отри-
мані результати щодо удосконалення системи 
складської логістики свідчать про другорядну необ-
хідність впровадження заходів удосконалення сис-
теми управління персоналом. 

Найбільш вагомими заходами є реструктури-
зація організаційної структури головного складу 
(надання інжинірингових послуг) загальний коефі-
цієнт дорівнює 0,27, а також автоматизація склад-
ського господарства, адже загальний коефіцієнт 
складає 0,12. 
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ANALYSIS OF POSSIBILITIES FOR THE IMPROVEMENT OF WAREHOUSE LOGISTICS  
ON THE REENGINEERING PRINCIPLES

In the face of radical changes and crises that the modern economy is characterized by, there is an urgent 
need to use new tools and methods that can help enterprises to become more effective.

Foreign and domestic companies often face such tasks, the solution of which is virtually impossible with the 
help of traditional knowledge and management paradigms. With this in mind, more and more companies are 
in search of new, non-traditional ways to achieve competitive advantage. The degree of effectiveness of the 
organization, of course, largely depends on the effective implementation of its business processes.

Business process optimization involves the use of a system integration approach that is most expediently 
implemented through reengineering, as it will simultaneously improve subsystems such as supply, produc-
tion, marketing, transportation, and warehousing. In turn, this creates conditions for increasing the reliability 
of the enterprise management system as a whole due to more reliable work of individual logistics business 
processes that ensure the achievement of the synergistic effect.

In the study, the concepts of improving warehouse logistics on the principles of reengineering are consid-
ered by the authors on the example of a particular enterprise.

Using the PATTERN method, an analysis of the possibilities for improving the warehouse logistics business 
process is conducted.

The obtained results indicate that it is expedient for the investigated enterprise to rely on the restructuring 
of the organizational structure, namely, the provision of engineering services – the total calculated coefficient 
is 0.27, as well as for the automation of warehouses since the overall coefficient is equal to 0.12.

Thus, companies wishing to succeed in a market situation should systematically not only improve their 
products but also improve and optimize logistics business processes, using effective methods or tools for this.

One such method is reengineering. Advantage can be achieved based on business process reengineering 
that the enterprise needs to purposefully and correctly implement it.

Implementation of business process reengineering can be considered successful if the results of the com-
pany’s activities are fundamentally different from the previous, and the company is focused on the best alterna-
tives that ensure successful work.


