
«Молодий вчений» • № 12 (64) • грудень, 2018 р. 588

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

© Бессонова а.в., лавренюк Є.М., середницька л.П., 2018

удк 164(045)

логіСтика як інСтрУмент підвиЩення  
конкУрентоСпроможноСті підприємСтва 

бессонова а.в., лавренюк є.м., Середницька л.п.
вінницький торговельно-економічний інститут 

київського національного торговельно-економічного університету

doi: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-134
в статті досліджено логістику як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства в су-
часних умовах господарювання. Проаналізовано особливості впливу логістичних витрат на ефективність 
функціонування логістичної системи в умовах функціонування розвиненої економіки. визначені та об-
ґрунтовані сучасні економічні інструменти, підвищення ефективності логістичних процесів та отримання 
такого економічного ефекту, як скорочення витрат і часу у сферах виробництва та обігу. 
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Постановка проблеми. у зв’язку зі зміною 
процесів зовнішнього середовища функціо-

нування підприємств необхідним стає застосування 
та впровадження новітніх методів у їх управлінні. 
При цьому, недостатньо, щоб ефективними були 
окремі управлінські рішення, необхідно прагнути 
до ефективності ведення господарської діяльності 
в цілому. це потребує поглибленого вивчення су-
часних методів управління, зокрема, логістики, яка 
базується на традиційних підходах і є рушійним 
елементом управління виробництвом і процесами 
обігу ресурсів. незважаючи на значні успіхи, до-
сягнуті у сфері логістики, погляди вчених щодо 
тлумачення даного поняття досить різняться, що 
й визначає актуальність даного дослідження. 

дослідженням теоретичних та практичних 
аспектів логістики займаються такі вчені та на-
уковці україни: л.в. Балабанова, г.і. Брітченко, 
М.Ю. григорак, М.с. дороніна, а.г. кальчен-
ко, в.л. Пілюшенко, о.М. тридід, н.і. чухрай, 
о.о. Шубін, л.в. Фролова та ін. серед зару-
біжних вчених питанням логістики присвятили 
свої праці: П. друкер, дж. ландлеу, г. Пфоль, 
к. кльозе, л.Б. Міротіна, Б.а. анікіна, д.дж. Ба-
уерсокс, д.дж. клосс, а.г. Белоусов, д.в. стаха-
нов, а.М. гаджинський, М.П. гордон та ін.

мета статті. головною метою цієї роботи 
є аналіз логістики як інструменту підвищення 
конкурентоспроможності підприємства.

виклад основного матеріалу дослідження. 
жорсткі умови конкурентної боротьби вимага-
ють від підприємств застосування нових підхо-
дів до планування та управління рухом товар-
них потоків від виробника готової продукції до 
споживача, заснованих на принципах логістики, 
а зростання її ролі в забезпеченні конкуренто-
спроможності підприємств зумовило необхідність 
перегляду підходів визначення цього терміну [6].

По-перше, логістика є частиною загальної те-
орії управління, але виокремлюється з неї своєю 
специфікою, яка полягає в управлінні різнома-
нітними потоковими процесами, що мають про-
сторово-часову послідовність. з чого випливає 
висновок, що об’єктом її використання може 
бути будь-яка діяльність, де сукупність процесів 
чи подій має альтернативну послідовність у про-
сторі та в часі й розглядає багато варіантів її ор-
ганізації та управління за певними критеріями.

По-друге, особливістю логістики є її здатність 
не тільки керувати потоковими процесами, а й за-
безпечувати організацію раціонального управлін-
ня ними з метою виявлення прихованих резервів 
управління, головним чином у вигляді додаткових 
доходів і прибутку підприємства та інших рин-
кових структур. По-третє, особливістю логістики 
є її призначення для реорганізації форм і мето-
дів управління потоковими процесами з метою 
виявлення та використання додаткових резервів 
за рахунок продуктивних факторів і джерел. це 
є найбільш характерним для еволюційно налаго-
дженої ринкової економіки розвинених країн.

логістику розглядають як сферу наукової ді-
яльності, яка спрямована на створення системи 
виробничо-комерційних взаємовідносин на мі-
кро-, мезо-, макрорівнях на принципах інтеграції 
та оптимізації матеріальних (матеріальні ресурси, 
напівфабрикати, готова продукція), інформацій-
них (паперова чи електронна документація), фі-
нансових (фінансові ресурси), сервісних (послуги 
транспортних підприємств, експедиторських ком-
паній, гуртових та роздрібних посередників тощо), 
інноваційних (наукових ідей, розробок), кадрових 
і інвестиційних потоків у коротко- та довгостроко-
вому періодах з метою забезпечення максимізації 
прибутку, збільшення частки ринку та досягнен-
ня довгострокових конкурентних переваг [5].

з цього можна зробити висновок, що логісти-
ка є науково-практичним інструментом спільного 
господарювання багатьох економічно самостійних 
ринкових структур, що дозволяє досягти раціо-
нальної організації потокових процесів, які від-
буваються в просторово-часовій послідовності, 
з метою виявлення та реалізації потенційних ре-
зервів управління й одержання додаткових дохо-
дів і прибутку цими структурами переважно за 
рахунок суспільно-корисних, головним чином – 
виробничих, факторів і джерел. саме концепція 
логістики містить у собі значні резерви економії 
часу та оптимізації витрат на виконання логіс-
тичних операцій [7]. досвід провідних зарубіжних 
країн доводить високу ефективність логістики 
в отриманні стійких конкурентних переваг. зав-
дяки їй підприємства забезпечують необхідний 
рівень обслуговування кінцевого споживача, нада-
ючи йому при цьому певні додаткові користі (цін-
ності). ці додаткові цінності можуть стосуватися 
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і еластичності поставок щодо величини партії, 
і еластичності щодо умов оплати, і еластичності 
щодо термінів та місця виконання замовлення.

ефективність підприємства і його конкурен-
тоспроможність прямо пов’язані з ефективністю 
системи контролю за операційними витратами. 
тенденція до зростання витрат підприємств при-
зводить до необхідності аналізу логістичної ді-
яльності з метою виявлення джерел можливої 
економії. необхідність зниження логістичних ви-
трат пов’язана із підвищення цін на продукцію, 
з одного боку, і обмеженням розмірів ринків збу-
ту, що не дозволяє збільшити обсяг виробництва 
продукції, – з іншого [7].

Простий шлях скорочення, до якого на прак-
тиці сходяться більшість програм з мінімізації 
витрат, може призвести до послаблення позиції 
підприємства. логістичні витрати на підприємстві 
зазвичай складають 5-35% від обсягів продажу 
залежно від виду бізнесу, географічного розмі-
щення підприємства та співвідношення вагових 
і цінових характеристик матеріальних ресурсів 
та готової продукції. витрати на логістику, як 
правило, складають одну з найбільших частин 
витрат, пов’язаних з веденням бізнесу, поступа-
ючись лише витратам на сировину та матеріали 
у виробництві або собівартості реалізованої про-
дукції в оптовій та роздрібній торгівлі.

аналіз структур логістичних витрат показує, 
що найбільшу частку в них займають витрати на 
управління запасами (20-40%), транспортні витра-
ти (15-35%) та адміністративні витрати (9-14%) [2].

загалом, основною концепцією, що описує 
ефективність логістичних витрат, є концепція 
загальних витрат або повної вартості, яка була 
введена л. говардом, д. каллітоном і д. стілом. 
вони показали, як підхід з позиції загальних ви-
трат виправдовує високі затрати на логістичні 
операції. суть цієї концепції полягає в тому, що, 
якщо витрати на якісне та вчасне обслуговуван-
ня споживачів дозволяють зменшити або зовсім 
усунути інші витрати (зокрема на складування 
і зберігання запасів), то паралельно відбувається 
зниження загальних витрат підприємства. осно-
вні переваги управління логістичними витратами 
як засобом підвищення ефективності діяльності 
підприємства є виробництво конкурентоспро-
можної продукції за рахунок нижчих витрат і, 
відповідно, зниження ціни одиниці продукції; на-
явність якісної та реальної інформації про логіс-
тичні витрати окремих видів продукції; надання 
об’єктивних даних для прийняття обґрунтованих 
і ефективних управлінських рішень.

таким чином стає все більш очевидним те, що 
конкурентна перевага виходить із здатності до 
комбінування мережі пов’язаних організацій, яка 
в наш час отримала назву логістичного ланцюга 
поставок. це фундаментальне зрушення від тра-
диційного погляду на бізнес з точки зору окремо-
го підприємства. до того ж у сучасних економіч-
них умовах ринки стають все більш мінливими 
і, отже, менш передбачуваними. таким чином 
потреба в адаптивному реагуванні зростає. осно-
вною рисою сучасного бізнесу є ідея про те, що 
конкурують не підприємства, а ланцюги поста-
вок підприємств (постачальницько-збутові лан-
цюжки), а успіх або провал ланцюгів поставок 
визначається на ринку кінцевим покупцем [10].

отримання покупцем потрібного продукту 
в потрібному місці у потрібний час – не тіль-
ки вимога процвітання (домогтися конкурентно-
го успіху), але і ключовий момент виживання на 
ринку. отже, задоволення потреб покупців і зна-
ння ринку є вирішальними елементами для роз-
гляду, коли підприємство намагається виробити 
нову логістичну стратегію. тільки при повному 
розумінні потреб і обмежень ринку підприємство 
може зробити спробу розробити стратегію, яка 
задовольнить як учасників логістичного ланцюга, 
так і кінцевих споживачів (покупців). ініціативи 
щодо поліпшення показників логістичного лан-
цюга спрямовані на зведення попиту та пропо-
зиції шляхом зниження витрат і водночас більш 
повного задоволення вимог покупця. це обумов-
лює скорочення невизначеності у логістичному 
ланцюзі наскільки це можливо, забезпечення 
передбачуваності попиту для попередніх ділянок 
логістичного ланцюга. 

отже, підприємство має змиритися із невизна-
ченістю, але необхідно виробити стратегію, яка все 
ж дозволить зводити попит і пропозицію. значний 
інтерес останнім часом було виявлено до концепції 
«чіткого виробництва» і більш широкої концепції 
«чіткого підприємства». у контексті нашої статті 
пояснимо, що концепція «чіткості» досить ефектив-
но застосовується в умовах відносної стабільності, 
передбачуваності попиту і низької невизначеності. 
навпаки, в умовах, де попит і потреби покупців 
сильно варіюються, виникає потреба у високому 
рівні адаптивності логістичного ланцюга. у меж-
ах дослідження можливих варіантів застосування 
концепцій необхідно, на наш погляд, показати різ-
ні умови, за яких ці концепції можна комбінува-
ти, забезпечуючи високу конкурентоспроможність 
ланцюга, здатну перемагати в мінливому і конку-
рентному середовищі. для початку ми вкажемо на 
важливі відмінності у двох концепціях, а також, 
як одна з них може вигравати при впровадженні 
іншої. як адаптивність, так і чіткість висувають 
вимоги високої якості продукту [8].

вони також вимагають мінімізації загального 
часу задоволення потреби, яке визначається як 
час від подачі заявки клієнтом до доставки това-
ру. загальний час виконання має бути мінімізо-
вано для забезпечення адаптивності, оскільки по-
пит сильно варіативний і важко передбачуваний. 
якщо ланцюг має довгі періоди доставки, то під-
приємство не може достатньо швидко реагувати 
на потреби, щоб завойовувати ринок. до того ж, 
ефективне реструктурування скорочення опера-
ційних циклів завжди призводить до скорочення 
виробничих витрат і підвищення продуктивності. 
терміни доставки необхідно скоротити в чіткому 
виробництві відносно зайвого часу доставки як 
непотрібних витрат, а чіткість передбачає усу-
нення всіх непотрібних (зайвих) витрат. суть 
різниці між чіткістю і адаптивністю щодо забез-
печення додавання вартості для покупця в тому, 
що рівень обслуговування (доступність) – кри-
тичний показник для адаптивності, в той час, як 
витрати і низька ціна продажу тісно пов’язана із 
чіткістю. тим не менше, там, де концепція ско-
рочення загального часу циклу при ефективному 
впровадженні є достатньою умовою досягнення 
чіткого виробництва, це лише одна з умов досяг-
нення адаптивного постачання.
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висновки. таким чином, використання логісти-
ки в господарській діяльності ринкових структур 
в умовах реформування економіки україни не може 
обмежитися лише раціоналізацією їх систем управ-
ління, а повинна супроводжуватися паралельним 
перетворенням їх у системи. у результаті ефект 
від її використання набагато перевищить додаткову 
вигоду суб’єктів господарювання від раціональної 
(оптимальної) організації управління їх потокови-
ми процесами. розгляд потенціалу логістики та її 

складників обумовлено потребою розробки меха-
нізму оцінки можливості застосування сучасних 
економічних підходів в практичній діяльності під-
приємства. оцінка її потенціалу дасть змогу вияви-
ти приховані резерви в розвитку підприємства, а 
отже – збільшити віддачу від більш обґрунтовано-
го застосування сучасних економічних інструмен-
тів, підвищити ефективність логістичних процесів 
та отримати такий економічний ефект, як скорочен-
ня витрат і часу у сферах виробництва та обігу.
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логиСтика как инСтрУмент повЫШения  
конкУрентоСпоСобноСти предприятия

аннотация
в статье исследовано логистику как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия 
в современных условиях хозяйствования. Проанализированы особенности влияния логистических из-
держек на эффективность функционирования логистической системы в условиях функционирования 
развитой экономики. определены и обоснованы современные экономические инструменты, повышение 
эффективности логистических процессов и получения такого экономического эффекта, как сокраще-
ние затрат и времени в сферах производства и обращения.
ключевые слова: логистика, расходы, эффективность, логистический менеджмент, предприятие,  
логистическая система, конкурентоспособность.
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LOgIstICs as a tOOL tO IMprOVe  
COMpetItIVeness Of the enterprIse

summary
the article examines logistics as a tool to improve the competitiveness of enterprises in the current eco-
nomic conditions. analyzed the features of the impact of logistics costs on the efficiency of the logistics 
system in a functioning economy. modern economic tools, increasing the efficiency of logistic processes and 
obtaining such an economic effect as reducing costs and time in the areas of production and circulation 
are identified and justified.
Keywords: logistics, costs, efficiency, logistics management, enterprise, logistics system, competitiveness.


