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ФОРМУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ  
РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНИХ 
ТОВАРНИХ РИНКАХ НА ОСНОВІ SCOR-МОДЕЛІ 

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими на-
уковими та практичними завданнями. Сьогодення дик-
тує необхідність по-новому переглянути відносини 
між учасниками (суб’єктами) регіональної економіки. 
Нові тенденції та нові підходи до ведення бізнес-про-
цесів у регіоні потребують побудови ланцюгів ресурс-
ного забезпечення регіонів на засадах саморозвитку та 
самозабезпечення. Виникає необхідність викорис-
тання наукового апарату на базі системно-комплекс-
ного підходу, який полягає у виявленні складових 
(елементів), встановленні взаємозв’язку між ними, 
формуванні їх у систему, яка має вхід (мету) та вихід 
(ресурси) та налагодженні зворотні зв'язки із зовніш-
нім середовищем.  

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Сучасними 
авторами, які займаються питаннями управління лан-
цюгами постачань, є такі: Л. Ларіна [1], О. Мороз [2], 
В. Лисюк [3], О. Новоселов [4], О. Нікішина [5], М. Та-
раканов [6], І. Пузанова [7], Д. Іванов [8], Дж. Шапіро 
[9], І. Коблянська [10], Л. Ковальська [11; 12], З. Ге-
расимчук [12], Б. Буркинський [13], С. Гриценко [14] 
та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Однак вченими практично не розглядаються 
питання сутності та ролі управління ланцюгами по- 
стачань в регіональному управлінні. Лише деякі з них 
займаються питаннями розвитку окремих елементів 
інфраструктури товарних ринків.  

Питаннями науково-методичних основ форму-
вання та моделювання регіональних логістичних сис-
тем та їх економічного розвитку займається Р. Ларіна 
[1]. Разом з нею, О. Мороз вважає, що регіональні еко-
номічні зв’язки інтегрують одиничні процеси відтво-
рення на рівні підприємств у регіональний відтворю-
вальний процес, а міжрегіональні — забезпечують:  
а) формування усіх ресурсів відтворювального процесу 
регіону за рахунок міжрегіонального обміну; б) взає-
модію регіонального відтворювального процесу з еко-
номікою країни; в) участь регіональної системи у  
формуванні загальнодержавних ресурсів, а також у ви-
робництві певної частини національного доходу кра-
їни [2]. 

Однак вимоги сьогодення та управління соціа-
льно-економічним розвитком регіонів потребують  

теоретико-методологічних розробок формування лан-
цюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних 
ринків на засадах саморозвитку та самозабезпечення 
територій. 

Метою статті є процес формування та планування 
ланцюгів ресурсного забезпечення на регіональних то-
варних ринках на основі SCOR-моделі. 

Для досягнення поставленої мети було сформу-
льовано та вирішено такі завдання: 

— удосконалити понятійно-категоріальний апа-
рат менеджменту управління бізнес-процесами на ре-
гіональному рівні шляхом введення поняття «ланцюги 
ресурсного забезпечення регіональних товарних рин-
ків» у вузькому та широкому розумінні; 

— надати складові формування та планування  
ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних то- 
варних ринків; 

— запропонувати блок-схему відносин між різ-
ними процесами учасників ланцюгів ресурсного забез-
печення регіональних товарних ринків за моделлю 
«3D: простір — час — рух»; 

— дослідити процес формування та планування 
ланцюгів ресурсного забезпечення на регіональних то-
варних ринках;  

— охарактеризувати процес планування та форму-
вання ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних 
товарних ринків з позиції інтегрованого планування; 

— надати схему ланцюгів ресурсного та товарного 
забезпечення регіональних товарних ринків та уза- 
гальнити сучасні управлінські технології за моделлю — 
«Потокова діаграма SCOR». 

Отже, враховуючи регіональні особливості фор-
мування потенціалу ресурсного забезпечення, до- 
цільно здійснити подальші наукові розробки соціа-
льно-економічного розвитку регіону з позиції форму-
вання ланцюгів ресурсного забезпечення в регіонах.  

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. 
Сучасні динамічні умови диктують нові підходи до уп-
равління ланцюгами ресурсного забезпечення регіона-
льних товарних ринків. При формуванні та плануванні 
ланцюгів ресурсного забезпечення регіону важливим 
постають питання встановлення ефективних взаємо-
зв’язків між усіма учасниками (суб’єктами) даних лан- 
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цюгів, де важлива роль відводиться регіональним то-
варним ринкам та виваженому процесу планування. 

Ланцюги ресурсного забезпечення регіональних 
товарних ринків слід розглядати як формування еко-
номічних взаємозв’язків між його учасниками (суб’єк-
тами), а саме: 

— ланцюг ресурсного забезпечення регіональних то-
варних ринків у вузькому розумінні — це послідовно-па-
ралельне об’єднання відтворювальних, управлінських, 
інфраструктурних та інших параметрів ресурсних та 
товарних потоків, враховуючи територіальні та спо- 
живчі особливості кожного регіону. 

—ланцюг ресурсного забезпечення регіональних то-
варних ринків у широкому розумінні — це система взає-
мовідносин між учасниками (суб’єктами) регіональ-
них товарних ринків щодо створення, відновлення, 
переміщення ресурсів, сировини, товарів, матеріалів у 
територіально-регіональному аспекті для задоволення 
їх ресурсних потреб та саморозвитку регіону.  

Ланцюг ресурсного забезпечення регіональних 
товарних ринків формується під час бізнес-процесів, 
охоплюючи послідовно таки сектори, як: постачальни-
цький, сировинний, виробництва, розподілу та реалі-
зації, споживчий, утилізаційний (рис. 1).  

 
 
 
 
 

Рис. 1. Складові формування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків (розробка авторів) 

Кожний сектор вищезазначеного ланцюга перед-
бачає процеси відтворення ресурсів і товарів, їх нако-
пичення і розподіл відповідно до мети самозабезпе-
чення та саморозвитку регіону. Також слід звернути 
увагу на той факт, що за умови насичення регіональ-
ного товарного ринку, доцільно вести розмову про по-
довження цього ланцюга в міжрегіональному аспекті.  

Виходячи з сутності ланцюга ресурсного забезпе-
чення регіональних товарних ринків у широкому ро-
зумінні, в процесі його формування, виникають від-
носини між учасниками (суб’єктами) цього ланцюга, 
які у ході своєї діяльності здійснюють певні процеси, 
підпроцеси, операції тощо. Ці зв’язки схематично 
представлено у вигляді блок-схеми на рис. 2. 

 
 

 

 
 

 

Рис. 2. Блок-схема відносин між різними процесами учасників (суб’єктів) ланцюгів ресурсного  
забезпечення регіональних товарних ринків за моделлю «3D: простір — час — рух» (розробка авторів) 

Дана блок-схема свідчить про те, що процес  
формування та планування ланцюга ресурсного забез-
печення регіональних товарних ринків за ознакою 

«час» має такі рівні, як: стратегічний (рік, 9 місяців, 
півріччя), тактичний (квартал, місяць) та оперативний 
(декада, тиждень, доба).  
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Особливості функціонування регіональних товар-
них ринків спонукають до інтегрованого планування  
ланцюгів ресурсного забезпечення, під яким слід розу-
міти комплекс взаємопов’язаних процесів, що дозво-
ляють здійснювати планування на усіх рівнях бізнес-
процесу, як за секторами, так і ланками у межах і-го 
сектору даного ланцюга. 

Метою інтегрованого планування ланцюгів ре- 
сурсного забезпечення регіональних товарних ринків 
є підвищення якості та максимального досягнення по-
ставлених завдань та реалізації стратегічних планів ре-
гіону завдяки впровадженню системи управління в 
усіх секторах ланцюгів ресурсного забезпечення. Це 
дозволяє підвищити їх ефективність з позиції об’єд-
нання принципу нерозривності ресурсного та інфор-
маційного потоків з функціональною інтеграцією. 

Інтегроване планування характеризується безпе-
рервним характером, тобто необхідно при формуванні 
ланцюгів ресурсного забезпечення враховувати такі 
ознаки, як: «простір» та «рух». Такий підхід до плану-
вання дозволяє реалізувати основну мету регіональної 
стратегії формування ланцюгів ресурсного забезпе-
чення товарних ринків. 

Крім того, дана блок-схема відображає плану-
вання не тільки обсягів ресурсів (товарів) та їх вироб-
ництво, але й — регіонального попиту на ці ресурси та 
товари відповідно до теорії ємності ринку.  

Основою для розробки інструментарію форму-
вання та планування ланцюга ресурсного забезпе- 

чення регіональних товарних ринків є SCOR-модель 
[15]. 

Дана модель представляє собою [16-20]: 
а) типову організацію процесів та підпроцесів 

планування ланцюгів ресурсного забезпечення на ре-
гіональних товарних ринках; 

б) референтну модель підпроцесів та операцій у 
ланцюгах ресурсного забезпечення — SCOR, яка роз-
роблена Supply Chain Council (SCC); 

в) є основою концепції управління ланцюгами 
ресурсного забезпечення від Global Supply Chain 
Forum. 

Більш адаптованою до української економіки при 
формуванні та плануванні ланцюгів ресурсного забез-
печення регіональних товарних ринків вважаємо ви-
користання SCOR-моделі, яка розроблена міжнарод-
ною організацією «The Supply-Chain Council — SCC» 
(Радою по ланцюгам постачань) з метою найбільш 
ефективного планування, прогнозування та аналізу 
ланцюгів постачань (ланцюгів ресурсного забезпе-
чення). Ідеологією даної моделі є об’єднання прин-
ципу нерозривності ресурсного, сировинного, товар-
ного та інформаційного потоків з функціональною ін-
теграцією, що і робить її ефективною. 

SCOR-модель органічно поєднує у собі такі най-
більш сучасні управлінські технології, як: реінжині-
ринг, бенчмаркінг та «найкраща практика» [16; 20]. 

Запорукою успішного функціонування такого  
ланцюга є використання сучасних технологій на заса-
дах техно-глобалізму (див. таблицю). 

Таблиця 
Сучасні управлінські технології, які включаються у SCOR-модель 

Управлінські технології  
та концепції 

Опис управлінських 
технологій 

Опис референтної SCOR-моделі   
(Supply Chain Operations Reference) 

Проєктування бізнес-процесів 
(ланцюгів ресурсного забезпе-
чення) 

Опис самого бізнес-процесу (сек-
торів ланцюга ресурсного забез-
печення) 

Дана модель виступає в якості міжнародного міжгалу-
зевого стандарту, який конкретизує процес форму-
вання, планування та управління ланцюгами постачань 
(ланцюгами ресурсного забезпечення регіонів). Описує 
взаємовідносини між учасниками цих ланцюгів. 
SCOR-модель дозволяє зафіксувати поточний стан усіх 
бізнес-процесів та підпроцесів, а також дозволяє моде-
лювати їх у майбутньому на засадах саморозвитку та са-
мозабезпечення регіонів.  
У дану модель включені такі блоки: процеси —
метрики — найкращі практики — персонал. 
Показниками моделі є: надійність поставок ресурсів та 
сировини; швидкість реакції ланцюга; продуктивність 
або ресурсовіддача інфраструктури регіону; витрати у 
вартості постачань; ефективність управління активами 
регіону в ланцюгу ресурсного забезпечення 

Бенчмаркінг (Benchmarking) Моніторинг та аналіз економіч-
ного стану регіонів-конкурентів 
та визначення показників на ос-
нові найкращих показників 

Аналіз найкращої практики 
(Best Practice) 

Визначення та опис управлінської 
практики та програмних рішень, 
які дозволять отримати найкращі 
результати 

Реінжиніринг бізнес-процесів 
(Business Process Reengineering)

Визначення майбутнього процесу 
«як повинно бути» 

Інформація, що наведена у таблиці, демонструє 
управлінські технології та концепції, описує їх сутність 
та адаптує до референтної SCOR-моделі. 

Дана модель дозволяє формувати ланцюги ресур-
сного забезпечення на регіональних товарних ринках 
завдяки відповідності їх побудови до міжнародних  
стандартів якості.  

Особлива роль у цій моделі відведена взаємовід-
носинам між усіма учасниками ланцюгу ресурсного 
забезпечення, причому як в рамках одного регіону, так 
і декількох одночасно (міжрегіональне співробіт- 
ництво). 

На основі вищезазначеного, авторами пропону-
ється побудувати схему ланцюгів ресурсного та товар-
ного забезпечення регіональних товарних ринків на 
основі моделі «Потокової діаграми SCOR» (рис. 3). 

Дана схема демонструє кореляцію таких бізнес-

процесів процесів, як: «переробка сировини  сиро- 

винний сектор», «виробництво товарів  товарні рин-

ки», «формування ланок сектору  формування сек-

тору», «дистрибуція, склади  розподіл». 
Отже, дана модель дозволить у подальшому сфор-

мувати ланцюг ресурсного забезпечення регіонального 
та міжрегіонального відповідального співробітництва. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Отже, у науковій статті запропоновано теоретико-ме-
тодичний підхід до планування та формування ланцю-
гів ресурсного забезпечення регіональних товарних 
ринків на основі SCOR-моделі, яка поєднує у собі такі 
управлінські технології, як: реінжиніринг, бенчмар-
кінг та «найкраща практика» та дозволяє розглянути 
показники формування ланцюгів ресурсного забезпе-
чення на основі ланцюгу показників ефективності 

«постачання  сировина  виробництво  розпо-

діл  споживання  утилізація».  
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Переробка   Виробництво товарів   Формування ланок сектору   Дистрибуція,  
сировини    склади 

Сировинний сектор Товарні ринки Формування сектору  Розподіл  
(у т.ч. міжрегіональний) 

Умовні позначення: 
М1 — виробництво в запас; 
М2 — виробництво під замовлення (клієнто-орієнтоване виробництво); 
М3 — проєктування та виробництво під замовлення; 
D1 — транспортування ресурсів, сировини, товару у запас; 
D2 — транспортування ресурсів, сировини чи товару під замовлення; 
D3 — транспортування ресурсів, сировини, товару, який спроектовано та вироблено під замовлення; 
S1 — формування товарних партій у запас; 
S2 — формування товарних партій під замовлення; 
S3  — формування товарних партій, які спроектовано та вироблено під замовлення 

Рис. 3. Схема ланцюгів ресурсного та товарного забезпечення регіональних  
товарних ринків на базі потокової діаграми SCOR 

Такий підхід до формування ланцюга ресурсного 
та товарного забезпечення регіональних товарних  
ринків за вище наведеною схемою на базі потокової 
діаграми SCOR дозволить оптимізувати процеси щодо: 

а) планування, управління та постачання: ви-
трати на планування, управління та придбання ресур-
сів (коефіцієнт використання ресурсів); 

б) виробництва: швидкість виробничого процесу, 
швидкість реалізації продукції, якість продукції (зни-
ження браку, стандарти якості, інтенсифікація вироб-
ництва, диверсифікація виробництва);  

в) споживання: кількість та швидкість реалізова-
ної продукції, управління замовленнями, задоволення 
споживачів; 

г) утилізації: безвідходність, переробка сировини, 
ресурсів, товарів та упаковки, екологізація виробни-
чого процесу.  

У подальших дослідженнях дана модель дозво-
лить сформувати ланцюг ресурсного забезпечення ре-
гіонального та міжрегіонального відповідального спів-
робітництва. 
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