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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СКОРОЧЕННЯ  
ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ ТА SCM  

НА РИНКУ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ

Обґрунтовано необхідність скорочення ланцюгів постачання на ринку овочів та фруктів з 
кількох причин: продукція швидко псується та має короткий термін придатності; зменшення ви-
трат на логістику. Досліджено ланцюг постачання на ринку овочів та фруктів, який включає в себе 
введення в сільськогосподарське виробництво; сільськогосподарське виробництво садівницької 
продукції; первинне зберігання та переробку харчових продуктів; дистрибуцію. Здійснено аналіз 
ланцюгів постачання, орієнтований на усунення бар’єрів на шляху виробництва овочів та фруктів. 
Встановлено, що скорочення ланцюга постачання на ринку овочів та фруктів забезпечує: істотне 
поліпшення якості продукції; економію коштів та зниження витрат; збільшення рівня продажів та 
інвестицій. Доведено взаємозв’язок скорочення ланцюгів постачання та SCM на ринку овочів та 
фруктів. Мета скорочення ланцюгів постачання: забезпечити, щоб потрібний продукт був у по-
трібному місці в потрібний час і в потрібній кількості. Основними показниками роботи, які демон-
струють, наскільки ефективний ланцюг постачання, є: рівень наявності, який відображає дефіцит 
у точках споживання; запаси. Обґрунтовано застосування SCM, що охоплює весь цикл закупівлі 
сировини, виробництва і розповсюдження товару та гарантує можливість вирішити декілька за-
вдань одночасно: скоротити цикл планування і збільшити його горизонти; оптимізувати витрати 
та визначити контрагентів і відповідний обсяг товарів у закупівлі; вивести відносини з постачаль-
никами і суміжними підприємствами в режим реального часу; знизити витрати виробництва. Для 
реалізації якісної ініціативи щодо ощадливого SCM необхідно розуміти, обговорювати і докумен-
тувати бізнес-процеси, інструменти та інформаційні системи. Авторами досліджено основні скла-
дові скорочення ланцюгів постачання, серед яких система планування поточного та стратегічного 
попиту на ринку овочів та фруктів для Source, Make, Deliver, Return. Також встановлено, що для 
скорочення ланцюга постачання необхідна потужна координація.

Ключові слова: SCM, скорочення ланцюга постачання, ринок овочів та фруктів,  
учасники, споживачі.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок з важливими наукови-
ми і практичними завданнями. Складність 
плодоовочевого бізнесу в Україні полягає, 
по-перше, в тому, що виробник не може 
самостійно вивчати справжні потреби 
споживача, адже він частіше не контактує 
з кінцевим споживачем напряму. Фермер 
може це робити через учасників ланцюга 
постачання, але відносини в цьому лан-
цюгу постачання є дуже заплутаними та 
непрозорими. Крім того, в ланцюгах по-
стачання постійно трапляються конфлік-
ти між їх учасниками. Важливо відзначи-
ти, що економія в управлінні ланцюгами 
постачання забезпечується скороченням 
ланцюгів постачання. Як наслідок, комп-
лексний підхід вкрай важливий для будь-
яких ініціатив щодо оптимізації ланцюгів 
постачання. Отже, виникає необхідність 
визначення ціннісного підходу до ско-
рочення ланцюгів постачання. Досить 
важливо дослідити скорочення ланцюгів 
постачання на ринку овочів та фруктів, 
оскільки така продукція швидко псуєть-
ся та має короткий термін придатності, 

Обоснована необходимость сокращения цепей поставок на рынке овощей и фруктов по 
нескольким причинам: продукция быстро портится и имеет короткий срок годности; умень-
шение затрат на логистику. Исследована цепь поставок на рынке овощей и фруктов, которая 
включает в себя введения в сельскохозяйственное производство; сельскохозяйственное про-
изводство садоводческой продукции; первичное хранение и переработку пищевых продуктов; 
дистрибуцию. Осуществлен анализ цепей поставок, ориентированный на устранение барьеров 
на пути производства овощей и фруктов. Установлено, что сокращение цепи поставок на рынке 
овощей и фруктов обеспечивает: существенное улучшение качества продукции; экономию 
средств и снижение затрат; увеличение уровня продаж и инвестиций. Доказана взаимосвязь со-
кращения цепей поставок и SCM на рынке овощей и фруктов. Цель сокращения цепей поставок: 
обеспечить, чтобы нужный продукт был в нужном месте в нужное время и в нужном количе-
стве. Основными показателями работы, которые демонстрируют, насколько эффективна цепь 
поставок, являются: уровень наличия, отражающий дефицит в точках потребления; запасы. 
Обосновано применение SCM, которое охватывает весь цикл закупки сырья, производства и 
распространения товара и гарантирует возможность решить несколько задач одновременно: со-
кратить цикл планирования и увеличить его горизонты; оптимизировать затраты и определить 
контрагентов и соответствующий объем товаров в закупке; вывести отношения с поставщиками 
и смежными предприятиями в режим реального времени; снизить издержки производства. Для 
реализации качественной инициативы по бережливому SCM необходимо понимать, обсуждать 
и документировать бизнес-процессы, инструменты и информационные системы. Авторами 
исследованы основные составляющие сокращения цепей поставок, среди которых система пла-
нирования текущего и стратегического спроса на рынке овощей и фруктов для Source, Make, 
Deliver, Return. Также установлено, что для сокращения цепочки поставок необходима мощная 
координация.

Ключевые слова: SCM, сокращение цепочки поставок, рынок овощей и фруктов, 
участники, потребители.

а тому скорочення ланцюгів постачання 
матиме важливе значення.

Аналіз останніх досліджень, у яких 
започатковано вирішення проблеми. 
Проблеми та перспективи розвитку рин-
ку овочів та фруктів в Україні та світі 
досліджує багато фахівців: І.М. Копич, 
О.О. Нестуля, В.В. Апопій, П.Ю. Бала-
бана [2]. Вітчизняні та закордонні вчені 
також порушували і досліджували питан-
ня управління ланцюгами, зокрема серед 
зарубіжних нам відомі такі: М. Ліндерс, 
Ф. Джонсон, А. Флінн, Г. Фірон [4]. Се-
ред вітчизняних науковців, які вивча-
ли процеси, пов’язані з формуванням і 
управлінням ланцюгами постачання, вар-
то відзначити Є. Крикавського [3], Н. Тю-
ріну [10], Н. Чухрай [11]. У працях цих 
вчених детально проаналізовано природу 
такого явища, як синергія в ланцюгах по-
стачання, та розглянуто фактори, які зу-
мовлюють зміну їх характеристик. Проте, 
незважаючи на глибину наукових дослі-
джень, існує низка невирішених проблем, 
пов’язаних зі скороченням ланцюгів по-
стачання на ринку овочів та фруктів.
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Формування цілей статті (поста-
новка завдання). Довести необхідність 
скорочення ланцюгів постачання на рин-
ку овочів та фруктів та встановити цін-
ність такого підходу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів. Процес 
управління ланцюгами постачання (Supply 
Chain Management, SCM) забезпечує рух 
сировини, компонентів і готової продукції 
підприємства для зв’язку між собою сис-
тем закупівель, виробництва і продажів. Її 
успішність оцінюється за трьома критері-
ями: працездатність (забезпечення роботи 
без зривів), скорочення витрат і скоро-
чення часу оборотності одиниці продукції 
всередині системи. Складність управління 
ланцюгами постачання пов’язана з тим, 
що воно включає в себе велику кількість 
учасників, контроль за якими здійснюва-
ти досить важко. Таким чином, необхідно 
скоротити ланцюг постачання.

При цьому доцільно звернути увагу на 
зменшення втрат у ланцюзі постачання про-
дукції. Проте для початку доцільно чітко роз-
межувати, що становить структуру ланцюга 
постачання. Отже, ланцюг постачання на рин-
ку овочів та фруктів включає в себе (рис. 1):

– введення в сільськогосподарське 
виробництво, тобто вкладення природних 
ресурсів, таких як земля та вода; людські 
ресурси, такі як праця; і зовнішні введен-
ня, такі як насіння, добрива, пестициди та 
механізовані транспортні засоби;

– сільськогосподарське виробництво 
садівницької продукції;

– первинне зберігання та переробку 
харчових продуктів, наприклад, охолоджен-
ня та заморожування (швидкопсувні продук-
ти), консервування (наприклад, овочі);

– дистрибуцію, транспортування і 
торгівлю, наприклад, транспортування 
вантажівкою від ферми до місцевого рин-
ку або від місця пакування до складу або 
літаком до іншої країни.

Рис. 1. Ланцюг постачання на ринку овочів та фруктів (сформовано авторами)
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Основними перешкодами на шляху 
постачання фруктів та овочів є технічні 
обмеження, які впливають на рівень якос-
ті продукції (що скорочує продажність); 
інфраструктурний дефіцит, що впливає на 
виробництво (наприклад, погане зрошен-
ня); проблеми зі зберіганням та перероб-
кою після збирання (наприклад, неналеж-
на холодильна потужність); транспортні 
труднощі (наприклад, погані дороги). Усе 
це призводить до скорочення обсягів про-
дукції, виробники і постачальники вияв-
ляються ненадійними, такими, що не в 
змозі виконати великі замовлення покуп-
ців та задовольнити попит на ринку овочі 
та фруктів (табл. 1).

Отже, скорочення ланцюга постачан-
ня на ринку овочів та фруктів забезпечує:

– істотне поліпшення якості продук-
ції;

– економію коштів та зменшення ви-
трат;

– збільшення рівня продажів та ін-
вестицій.

Важливе значення для скорочення 
ланцюга постачання має SCM, що охо-
плює весь цикл закупівлі сировини, ви-
робництва і розповсюдження товару. 
Управління ланцюгами постачання являє 
собою процес планування, виконання та 

контролю з точки зору зниження витрат 
потоку сировини, матеріалів, незаверше-
ного виробництва, готової продукції, сер-
вісу і пов’язаної інформації від точки за-
родження заявки на продукцію до точки 
споживання (включаючи імпорт, експорт, 
внутрішні та зовнішні переміщення), тоб-
то до повного задоволення вимог клієнтів.

Застосування SCM гарантує можли-
вість вирішити декілька завдань одночасно:

– скоротити цикл планування і збіль-
шити його горизонти через надходження 
своєчасної і надійної інформації;

– оптимізувати витрати, адже пра-
вильно сформований ланцюг допоможе 
своєчасно визначити контрагентів і відпо-
відний обсяг товарів у закупівлі;

– вивести відносини з постачальни-
ками і суміжними підприємствами в ре-
жим реального часу;

– знизити витрати виробництва за 
допомогою оптимізації і зменшення непо-
трібних запасів, а також швидкого обміну 
даними з контрагентами.

У межах цього процесу уточнюються 
джерела постачання та час, проводиться 
узагальнення і розстановка пріоритетів у 
споживчому попиті, плануються запаси, 
визначаються вимоги до системи дистри-
буції, а також обсяги виробництва, по-

Таблиця 1
Аналіз ланцюгів постачання, орієнтований на усунення бар’єрів  

на шляху виробництва овочів та фруктів

Крок у ланцюзі постачання 
продовольства Перешкоди на шляху виробництва овочів та фруктів

Вкладення в 
сільськогосподарське 
виробництво

Доступ до кредитів для фермерів
Доступ до технічної допомоги та інфраструктури (наприклад, 
зрошення, транспорт, підтримка сільського господарства)
Здатність відповідати стандартам якості як для внутрішнього, 
так і для експортного ринків (зокрема міжнародним стандартам 
відповідно до Угоди про санітарні та фітосанітарні заходи)

Сільськогосподарське 
виробництво

Здатність відповідати роздрібним стандартам щодо безпечності 
харчових продуктів

Первинне зберігання 
та переробка харчових 
продуктів

Доступ до відповідного сховища для підтримки якості овочів та 
фруктів, включаючи доступ до відповідної технології (наприклад, 
холодильна, контрольована атмосфера)
Можливість інвестувати в дрібномасштабну обробку фруктів та 
овочів, щоб збільшити вартість та покращити термін зберігання 
(наприклад, заморожування, консервування)

Дистрибуція, транспорт і 
торгівля Наявність відповідної транспортної інфраструктури
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стачання сировини / матеріалів і готової 
продукції.

Рішення, які стосуються скорочення 
ланцюга постачання та управління, при-
ймаються також на одному етапі. Ці про-
цеси дозволяють знайти баланс між попи-
том і постачаннями для вироблення дій, 
які найкраще відповідають складовим 
Source, Make, Deliver, Return, які розгля-
немо більш детально (рис. 2).

Source (закупівлі). Система закупі-
вель включає в себе управління постачан-
ням, здійснення оцінки та вибору поста-
чальників, перевірку якості постачання, 
укладання контрактів з постачальника-
ми. Також сюди можна віднести проце-
си, пов’язані з отриманням матеріалів, 
приміром: придбання, транспортування, 
вхідний контроль, отримання товару. 
Важливо зауважити, що дії з управління 
закупівлями мають відповідати стратегіч-
ному або поточному попиту.

Make (виробництво). Характерним 
для виробництва є виконання і управлін-
ня структурними елементами make, що 
передбачає контроль за технологічними 
змінами, управлінням виробничими по-
тужностями (обладнанням, будівлями 
тощо), виробничими циклами, якістю 

Рис. 2. Складові скорочення ланцюгів постачання в SCM (сформовано авторами)

виробництва, графіком виробничих змін 
і т. д. Визначаються також специфічні 
процедури: власне виробничі процедури 
та цикли, контроль якості, пакування, збе-
рігання і випуск продукції (внутрішньо-
підприємницька логістика). Усі складові 
процесу переробки вихідного продукту в 
готову продукцію також мають відповіда-
ти стратегічному або поточному попиту.

Deliver (доставка). Цей процес скла-
дається з управління замовленнями, скла-
дом і транспортуванням. Управління за-
мовленнями включає в себе створення і 
реєстрацію замовлень, формування вар-
тості, вибір конфігурації товару, а також 
створення і ведення клієнтської бази по-
ряд з підтриманням бази даних товарів і 
цін, управління дебіторами і кредитора-
ми. Управління складом передбачає набір 
дій з підбору і комплектації, пакування, 
створення спеціального паковання / яр-
лика для клієнта і відвантаження товарів. 
Усі ці процеси, включаючи управління за-
пасами, транспортуванням і дистрибуці-
єю, мають бути приведені у відповідність 
до стратегічного або поточного попиту.

Return (повернення). У контексті 
цього процесу визначаються структурні 
елементи повернення товарів (дефектних,  
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зайвих, у яких закінчився термін при-
датності) як від make до source, так і від 
deliver: визначення стану продукту, його 
розміщення, запит на авторизацію повер-
нення, складання графіка повернень, на-
правлення на знищення і переробку. До 
цих процесів також включають певні еле-
менти післяпродажного обслуговування.

Відзначимо, що окремі вчені [7] на-
зивають вищевказані складові етапами і 
додають ще один етап – планування. Ми ж 
вважаємо такий підхід неточним, оскільки 
плануванню підпорядковуються всі вищев-
казані складові, тобто процес планування 
є характерним для Source, Make, Deliver, 
Return. Отже, SCP включає в себе страте-
гічне планування ланцюжка постачання або 
бізнес процесів в окремих ланках.

Як наслідок, для скорочення ланцю-
га постачання необхідна потужна коор-
динація. Бар’єри, які з часом з’являються 
між усіма етапами ланцюгів постачання і 
всіма відділами, мають усуватися хоча б 
частково для більшого розуміння на рівні 
компанії в цілому. Ключову роль тут віді-
грає залучення співробітників. Для реалі-
зації якісної ініціативи щодо ощадливого 
SCM необхідно розуміти, обговорювати 
і документувати бізнес-процеси, інстру-
менти та інформаційні системи. Зробити 
всі ці складові максимально прозорими 
для кожного члена організації немож-
ливо, але чітко розуміти і бачити систе-
му мають хоча б ключові координатори 
проекту, що представляють різні відділи. 
Документація надзвичайно важлива для 
успіху цього процесу. У цілому управлін-
ня змінами – ключова складова успішної 
ініціативи щодо ощадливого управління, 
оскільки воно часто передбачає певну ре-
структуризацію робочої сили.

Висновки з цього дослідження і 
перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямі. Оптимізація ланцюга по-
стачань – одне з ключових завдань, яке 
може стояти перед власниками бізнесу. 
Якщо систематизувати всі процеси і зро-
бити існуючі алгоритми оптимальними / 
мінімальними, можна заощадити чимало 
часу і коштів. Клієнти обов’язково оці-
нять, якщо товар буде доставлений їм сво-
єчасно, з урахуванням існуючої потреби і 
певних умов. Крім того, оптимізація від-
криває нові можливості для скорочення 
витрат і збільшення обсягу продажів.

Оптимізувати ланцюг постачання 
своїми силами досить складно. Важли-
во глибоко досліджувати ринок у рам-
ках окремого напряму і обрати краще 
рішення щодо закупівлі, а також фінан-
сування.

Мета скорочення ланцюгів постачан-
ня: забезпечити, щоб потрібний продукт 
був у потрібному місці в потрібний час і в 
потрібній кількості. Основними показни-
ками роботи, які демонструють, наскільки 
ефективний ланцюг постачання, є: рівень 
наявності, який відображає дефіцит у точ-
ках споживання; запаси. При цьому про-
понуємо застосування SCM, що охоплює 
весь цикл закупівлі сировини, виробни-
цтва і розповсюдження товару.

Основними умовами скорочення 
ланцюгів постачання є система плануван-
ня поточного та стратегічного попиту на 
ринку овочів та фруктів для Source, Make, 
Deliver, Return. Також вважаємо, що для 
скорочення ланцюга постачання необхід-
на потужна координація.

Перспективою подальших на-
укових досліджень у цій сфері є більш 
ґрунтовне вивчення системи поточного 
та перспективного планування попиту на 
кожній з пропонованих складових скоро-
чення ланцюгів постачання: Source, Make, 
Deliver, Return.
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