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Підвищення ефективності діяльності підприємства передбачає оптимізацію всіх бізнес-
процесів, пов’язаних з виробництвом готової продукції починаючи з замовлень сировини до 
безпосереднього виробництва продукції. У статті був проведений аналіз роботи складського 
господарства виробничого підприємства та виокремлені його основні функції. Функції складу 
можна представити у схемі бізнес-процесу організації складського господарства. Робота складу 
поділяється на прийом матеріальних цінностей, відвантаження готової продукції та забезпечення 
внутрішніх складських процесів, тобто являє собою підтримку загальних бізнес-процесів 
підприємства. Окрім того, сформульовано перелік основних проблем, що виникають при 
управління складським господарством, причинами яких є великий вплив людського фактору на 
діяльність даного бізнес-процесу. Саме люди відповідають за правильність оформлення та обліку 
матеріальних цінностей, їх переміщення та контроль. Тому впровадження автоматизованої 
системи управління складом (WMS-системи) може повністю або частково вирішити ці проблеми. 
Також у роботі виділено складові впливу WMS-системи на ефективність діяльності складського 
господарства як одного з елементів бізнес-процесу на підприємстві. До таких складових 
віднесено: потоки доходів, відносини з клієнтами, ключові види діяльності, ключові результати, 
ключові партнери, цінності та структура витрат. Покращити результати діяльності складу, а отже 
і всього підприємства, можна через підвищення ефективності використання складського 
приміщення, покращення точності та швидкості у виконанні завдань, оптимізацію кількості 
співробітників складу та наявність сучасного обладнання, що дозволить швидко та якісно 
виконувати складські операції. 
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Вступ. Сучасні світові тенденції розвитку економіки, що пов’язані з подальшої 
цифровізацією суспільства у руслі ІІІ та ІV промислових революцій [2, 3, 4, 10, 14], 
призводять до певних змін у існуючих бізнес-моделях в діяльності промислових 
підприємств. Наявне програмне забезпечення не завжди відповідає поставленим 
завданням та негативно впливає на прийняття рішень щодо подальшої цифровізації 
бізнесу або окремих його бізнес-процесів. 
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Функціонування будь-якого виробничого підприємства направлено на отримання 
прибутку та підвищення результатів діяльності підприємства. Для цього менеджмент 
компанії повинен бути направлений на оптимізацію всіх процесів пов’язаних з 
виробництвом готової продукції починаючи з замовлень сировини до безпосереднього 
виробництва продукції. Одним з таких процесів є функціонування складського 
господарства. Правильно організована робота цього підрозділу, налагоджений процес 
поставок та прийому сировини, внутрішньозаводські переміщення, відвантаження 
готової продукції та інші налагоджені операції можуть знизити втрати підприємства, а 
отже покращити результати його діяльності. 

Постановка проблеми. Одним з головних напрямків формування продуктивної 
роботи складського господарства є автоматизація його основних процесів. Однак, 
впровадження сучасної системи управління складом потребує великих початкових 
вкладень, часу та загальних зусиль всіх причетних до автоматизації співробітників. 
Метою даної роботи є дослідження засад підвищення ефективності функціонування 
бізнес-процесів виробничого підприємства шляхом автоматизації організації 
складського господарства. 

Результати. Робота будь-якого виробничого підприємства передбачає наявність 
такого функціонального підрозділу як склад. Важко уявити систему, у якій відсутній 
даний елемент. Складське господарство є частиною єдиного бізнес-процесу на 
підприємстві зі створення кінцевого продукту за допомогою перетворення вхідних 
ресурсів. Саме шляхом взаємодії різних підрозділів підприємства (відділу продажу, 
закупівель, виробництва, складу) створюється готова продукція, яка необхідна 
споживачеві [21]. 

Основними функціями складу є зберігання запасів, їх переміщення, розподіл та 
консолідація [11]. Функції складу можна представити рисунком 1, який говорить про те, 
що робота складу поділяється на прийом матеріальних цінностей, відвантаження 
готової продукції та забезпечення внутрішніх складських процесів, тобто підтримка 
загальних бізнес-процесів підприємства [11]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема бізнес-процесу організації складського господарства 
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Ефективність роботи підприємства в цілому залежить від фінансових результатів 
його діяльності, на які великий вплив має оборотність запасів та оптимізація всіх витрат 
на підприємстві [7, 8, 14, 15, 17, 18, 22, 23]. Одним із таких пунктів оптимізаціє є 
внесення змін у величину витрат на потреби складу, до яких відносять [12]: 

1. Витрати, що покривають потребу на утримання запасів. Такі витрати включаю в 
себе вартість утримання будівлі та персоналу з обслуговування складу, різного роду 
амортизаційні відрахування. 

2. Витрати, що утворюються при реалізації замовлень. Тобто витрати на збір та 
обробку замовлень на відвантаження, відбір необхідного для відправки товару, його 
пакування та оформлення документів. 

3. Витрати на переміщення запасів поміж складами. Це транспортні витрати, 
витрату на упаковку, витрати на завантаження та розвантаження товару. 

4. Витрати пов'язані з покриттям вартості товарів в дорозі. Це ризики пов'язані з 
пошкодженням товару або його псуванням в процесі транспортування. 

Утримання складських приміщень та запасів являє собою процес залучення великої 
кількості фінансових ресурсів. Окрім описаних вище груп витрат, можна виділити 
витрати на закупівлю та утримання необхідного обладнання та механізмів, оплату 
витрат по комунальним послугам та заробітній платі співробітників складу [13]. 

До основних проблем, що виникають на складі та мають вплив на розмір витрат на 
його функціонування, відносять: 

1. Відсутність погоджених дій між структурними підрозділами підприємства. 
2. Великі витрати часу на виконання більшості операцій. 
3. Крадіжка матеріальних цінностей. 
4. Нераціональне або неповне використання складського приміщення. 
5. Втрата товарів, або їх псування через неправильний процес видачі товарів. 
6. Неможливо забезпечити повний набір послуг. 
Тому оптимізація роботи складу як одного з основних елементів бізнес-процесу на 

підприємстві та усунення проблем, що виникають в процесі його діяльності, є важливим 
напрямком загальної оптимізаційної політики компанії. Одним з методів зменшення 
витрат за даним напрямком є залучення нових технологій з автоматизації роботи 
складу [6]. 

У сучасному світі, коли технології розвиваються швидкими темпами, важко не 
побачити їх вплив на різні сфери нашого життя. Завдяки ним, можна покращити та 
зробити легшими будь-які процеси як у повсякденному житті, так і у бізнесі. 

У розрізі підприємства, технології можуть допомогти та оптимізувати всі процеси 
починаючи від обліку матеріальних цінностей, організувати документообіг, до 
створення та забезпечення фінансового контролю. Саме про впровадження технологій у 
основні бізнес-процеси підприємства говориться у ідеї Четвертої промислової 
революції, яку ще називають Індустрією 4.0.  

В основу бачення Індустрії 4.0 покладено думка про впровадження результатів 
технічного прогресу у діяльність підприємств. До таких результатів відносять: 
використання BigData та їх аналіз в процесі управління підприємством, впровадження 
роботизованої техніки та роботизованих робочих місць, моделювання бізнес-процесів, 
підтримання безперервного зв’язку з кінцевими клієнтами за допомогою мережі 
Інтернет, розширення та глобалізація ринків, використання зовнішнього сховища даних 
(так званих Хмар). Тобто Індустрії 4.0 передбачає використання новітніх технологій та 
розумних систем для задоволення цілей бізнес-процесів, де запровадженні 
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автоматизовані системи будуть самостійно формувати алгоритми дій та обмінюватися 
цими даними з персоналом підприємства [16].  

Великий обсяг робіт по впровадженню автоматизацій на підприємстві можна 
реалізувати на складі. Організувати цей процес можливо за допомогою WMS системи 
(Warehouse Management System – з англійської система управління складом) – це 
інформаційна система, яка підтримує управління запасами та адміністрування на складі. 
Застосовується для підвищення продуктивності складу шляхом систематичної 
підтримки процесів управління. Через вищий ступінь автоматизації на складі 
зменшуються ручні адміністративні завдання, що призводить до зменшення 
вірогідності допущення людських помилок та підтримки точного рівня запасів [5].  

WMS охоплює функціональні можливості для управління та контролю потоку 
товарів лише на складі, саме тому він працює завжди в поєднанні з системою 
планування ресурсів підприємства (система ERP). 

Процеси, що виконуються системою управління складом можна відобразити 
рисунком 2. 

 
 

Рис. 2. Робота WMS-системи 
 
Впровадження WMS-системи на виробничому підприємстві повинно покращити 

результати його діяльності, а це головна мета роботи кожного підприємства. 
Однак, WMS-системи не буде ефективною, якщо поряд з нею не будуть проходити 

оптимізації інших напрямків складського господарювання. 
Ефективність складського господарювання можна зобразити рисунком 3. 
Робота по кожному з цих напрямків допоможе покращити загальні результати 

діяльності підприємства:  
1) Ефективне використання складського приміщення – підприємство повинно 

розрахувати та слідкувати за ефективністю використання складських приміщень, за 
тим, щоб витрати на утримання площ були обґрунтованими. Для цього підприємство 
може впроваджувати унікальні рішення щодо формування та організації приміщень. 
Таким чином, аналізуючи запаси, що перебувають на складі, їх габарити та вагу, можна 
сформувати ефективні місця для зберігання. 

2) Точність у виконанні завдань – підприємство, що займається оптимізацією та 
підвищенням ефективності роботи складського господарства повинно підвищувати 
точність виконання операцій. Даний пункт реалізується шляхом впровадження WMS-
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системи на підприємстві, за допомогою якої виключається фактор людської помилки. 
Внаслідок чого, не людина займається пошуком та збором необхідного замовлення, а 
програма вказує на місце зберігання ресурсів та комплектує замовлення самостійно. 

 

 
Рис. 3. Складові ефективної роботи складського господарства 

 
Рис.4. Організація складських площ 

 
3) Швидкість у виконанні завдання – даний пункт витікає з попереднього та 

аналогічно до нього реалізується за допомогою WMS-системи.  
4) Кількість співробітників складу – даний показник є одним з 

важкоконтрольованих. Розрахунок ефективного складу та кількості персоналу 
складського господарства є однією з основних завдань, яке повинно реалізувати 
підприємство. Співробітники повинні бути вмотивованими, що буде відображатися у 
показниках продуктивності їх праці. При правильному формуванні колективу, часткові 
завдання персоналу можна перекласти на WMS-систему, зокрема, вона підвищить 
точність та швидкість виконання операцій, допоможе у процесі формування замовлень 
та проведенні інвентаризації, допоможе у контролі термінів придатності складської 
продукції з метою уникнення прострочень термінів її використання. 

5) Обладнання – як і у інших структурних підрозділів підприємства, для виконання 
своїх завдань складу необхідно мати обладнання (інвентар та машини), від якості якого 
буде залежати швидкість та якість виконання складських операцій. 
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Загалом, впровадження WMS-системи у складському господарстві матиме вплив на 
такі складові діяльності підприємства як (рисунок 5): 

• результати – покращення контролю над складськими ресурсами та 
пришвидшення їх обігу, що допоможе уникнути зайвих залишків на складі; оптимізація 
людських ресурсів; 

• відносини з клієнтами – так як складське господарство існує в межах певного 
підприємства, його клієнтами є інші відділи, з якими йде цілодобовий зв’язок: 
безперебійне забезпечення виробництва необхідними ресурсами, оновлення актуальних 
на щодо наявної сировини, напівфабрикатів та готової продукції для відділів закупівель, 
планування виробництва та продажів; 

• структуру витрат – поява витрат на купівлю та впровадження WMS-системи, 
зниження витрат на заробітну плату персоналу складу за рахунок зменшення кількості 
співробітників; 

• потоки доходів – вивільнення додаткових оборотних коштів завдяки 
пришвидшенню операцій складського господарства (економія часу), відбувається 
заміщення роботи людини на роботу автоматизованої системи, що дозволяє економити 
на заробітній платі персоналу складу; 

• партнери – формується тісний зв’язок з фірмою-розробником програмного 
забезпечення; 

• ключові види діяльності, що виконує WMS-система – діловодство, управління 
потоком матеріальних цінностей, формування замовлень, контроль за матеріальними 
цінностями; 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Вплив WMS-системи на ефективність діяльності складського господарства як 

одного з елементів бізнес-процесу на підприємстві 
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• ключові цінності – покращення комунікаційного зв’язку з іншими підрозділами 
підприємства, економія часу на виконання операцій, підвищення ефективності 
менеджменту у складському господарстві, зведення до мінімуму людських помилок [9]. 

Висновки. Складське господарство створене для зберігання сировини, матеріалів та 
готової продукції, контролює їх матеріальний потік, забезпечує процес передачі 
цінностей від одних структурних одиниць підприємства до інших. Тобто склад веде 
матеріальні цінності з моменту прибуття на склад сировини до моменту відправки 
готової продукції. 

Уникнути проблем при управлінні складським господарством можна через 
впровадження системи управління складом (WMS) – це інформаційна система, яка 
підтримує управління запасами та адміністрування на складі. Система управління 
складом використовується для: легкого отримання матеріальних цінностей; управління 
матеріальними цінностями (перепакування, підрахунок запасів, постачання продукції 
або просто переміщення товару для оптимального використання складських площ); 
збирання матеріальних цінносте; відправка готової продукції. 

На виробничих підприємства з великою номенклатурою позицій впровадження 
WMS-системи може вирішити основні проблеми, що виникають в процесі діяльності 
складського господарства. Завдяки цьому, підприємство зможе покращити результати 
своєї діяльності. 

Покращити результати діяльності складу, а отже і всього підприємства, можна через 
підвищення ефективності використання складського приміщення, покращення точності 
та швидкості у виконанні завдань, оптимізацію кількості співробітників складу та 
наявність сучасного обладнання, що дозволить швидко та якісно виконувати складські 
операції. 
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Повышение эффективности деятельности предприятия предусматривает оптимизацию всех 

бизнес-процессов, связанных с производством готовой продукции начиная с заказа сырья до 
непосредственного производства продукции. В статье был проведен анализ работы складского 
хозяйства производственного предприятия и выделены его основные функции. Функции склада 
можно представить в схеме бизнес-процесса организации складского хозяйства. Работа склада 
делится на прием материальных ценностей, отгрузки готовой продукции и обеспечения внутренних 
складских процессов, то есть представляет собой поддержку общих бизнес-процессов предприятия. 
Кроме того, сформулирован перечень основных проблем, возникающих при управления складским 
хозяйством, причинами которых является большое влияние человеческого фактора на деятельность 
данного бизнес-процесса. Именно люди отвечают за правильность оформления и учет 
материальных ценностей, их перемещение и контроль. Поэтому внедрение автоматизированной 
системы управления складом (WMS-системы) может полностью или частично решить эти 
проблемы. Также в работе выделены составляющие влияния WMS-системы на эффективность 
деятельности складского хозяйства как одного из элементов бизнес-процесса на предприятии. К 
таким составляющим относят: потоки доходов, отношения с клиентами, ключевые виды 
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деятельности, ключевые ресурсы, ключевые партнеры, ценности и структура расходов. Улучшить 
результаты деятельности склада, а следовательно, и всего предприятия, можно через повышение 
эффективности использования складского помещения, улучшение точности и скорости в 
выполнении заданий, оптимизацию количества сотрудников склада и наличие современного 
оборудования, что позволит быстро и качественно выполнять складские операции. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, складское хозяйство, материальные ценности, WMS-
система, эффективность деятельности предприятия. 
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Improving the efficiency of the enterprise involves the optimization of all business processes related 

to the production of finished products from orders for raw materials to direct output. The article analyzes 
the work of the manufacturing enterprise warehouse and highlights its main functions. The functions of a 
warehouse can be represented in the business process diagram of a warehouse organization. The work of 
the warehouse is divided into the receiving of material values, the loading of finished products and 
internal warehouse processes. In addition, a list of the main problems arising in the management of 
warehouse facilities was formulated, the reasons for which are the great influence of the human factor on 
the activities of this business process. It is people who are responsible for the correct design and 
accounting of material values, their movement and control. Therefore, the implementing of an automated 
warehouse management system (WMS-system) can solve these problems in part or full. In addition, the 
work highlights the components of the effectiveness of the WMS-system for the activities of the 
warehouse as one of the elements of the business process at the enterprise. These components include: 
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revenue stream, customer relationships, key activities, key resources, key partners, values and cost 
structure. It is possible to improve the warehouse results, hence the whole enterprise results, by 
increasing the efficiency of storage, improving the accuracy and speed of tasks, optimizing the number 
of employees, and the availability of modern equipment that will quickly and efficiently perform 
warehousing operations. 

 
Keywords: business processes, warehousing, material values, WMS-system, automation, enterprise 

efficiency. 
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