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ВСТУП
У середині XX століття вирішальним фактором розвит-

ку підприємництва виявилася орієнтація виробництва на ви-
пуск потрібного на ринку товару і застосуванні маркетинго-
вих методів вивчення попиту й впливу на нього. У сучасних
умовах господарювання забезпечити собі конкурентні пе-
реваг лише на базі застосування маркетингу вже не можли-
во. Серед тенденцій розвитку реалізації продукції в умовах
ринкових відносин чітко проявляється напрям на індивіду-
альний підхід до кожного виду продукції й ускладнення про-
цесу її реалізації. Тому лише логістика здатна зменшити
ризики від ускладнення процесів реалізації, створити гнучкі
потужності розподілу й у підсумку допомогти підприємству
динамічно пристосовуватися до змін у поточній економічній
ситуації.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основними складовими формування системи управлін-

ня логістичними процесами підприємств на засадах марке-
тингу виступають: комплексні дослідження ринку та прогно-
зування збуту, планування розподілу, планування виробниц-
тва, придбання сировини і матеріалів, вхідні транспортні
потоки, склади підприємства, прийом, упаковка, внутрішнь-
озаводське складування, відправка, вихідні транспортні по-
токи, замовлення покупців, доставка і сервісне обслугову-
вання. Проаналізуємо більш детально основні складові си-
стеми управління логістичними процесами підприємств на
засадах маркетингу, а саме: опрацювання замовлень спо-
живачів, управління запасами, складування, транспортуван-
ня та обслуговування споживачів.

Опрацювання замовлень. Взаємодія маркетингового та
логістичного забезпечення діяльності підприємства почи-
нається із замовлення на купівлю товару. Споживачі можуть
робити замовлення за допомогою різноманітних засобів:
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поштою, телефоном, через торговельних агентів, шляхом
комп'ютерного, електронного обміну даними або за інши-
ми методами прямого маркетингу. За допомогою системи
обробки замовлень оформляють рахунки-фактури, після
чого замовлення передаються для їх виконання. Відповідні
склади отримують завдання на упаковку і завантаження за-
мовленої кількості товару.

Багато підприємств, для того щоб зменшити витрати,
прагнуть скоротити час циклу замовлення, тобто час між
отриманням замовлення, доставкою товару і його оплатою.
Цей цикл охоплює: передачу замовлення від торгового пра-
цівника, заповнення бланків, виписування чека покупцеві,
складання плану використання запасів і виробництва, отри-
мання оплати. Чим довший цей цикл, тим нижчими будуть
міра задоволення покупця і прибутки підприємства.

Ефективна обробка замовлення вигідна як підприєм-
ству-виробнику, так і його клієнтам. Тому підприємство має
провести комплексні дослідження ринку для визначення
попиту споживачів, виробити необхідний товар, відповідної
якості та в необхідній кількості, доставити цей товар до спо-
живачів у той час і в те місце, яке буде оптимально вигідним
для споживача та з мінімальними витратами. При цьому до-
цільно використовувати комп'ютеризовані системи оброб-
ки замовлень, які дозволяють підприємствам знизити вит-
рати, підвищити ефективність діяльності і рівень обслугову-
вання споживачів.

Управління товарними запасами. Рівень товарних за-
пасів також впливає на задоволення потреб покупців. Ос-
новним завданням щодо рівня товарних запасів є забезпе-
чення їхньої оптимальної величини, оскільки чим більшим є
товарний запас, тим вищими будуть витрати на його підтрим-
ку. Виникає і проблема старіння товарів. Разом із тим, неве-
ликий рівень товарних запасів може викликати нестачу то-
вару на складі, а отже, незадоволення потреб споживача або
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навіть його втрату як клієнта, якщо він надасть перевагу кон-
куренту. Ухвалюючи рішення про рівень товарних запасів,
менеджери мають співвідносити вартість підтримки запасів
з обсягами продажу і прибутком. Існують наступні стратегії
управління товарними запасами: фіксоване замовлення,
фіксований інтервал, "сам на сам", які мають бути врахова-
ними під час здійснення управління запасами. Розмір товар-
них запасів на складі має забезпечувати: торгівлю в період
між замовленнями, торгівлю під час виконання замовлення
та рівень гарантійного запасу.

Підраховано, що вартість капіталів у запасах досягає
більше 1/3, на утримування запасів споживача йде від двад-
цяти до сорока відсотків усіх витрат, включаючи витрати на
транспортно-складські операції. Останніми роками чимало
підприємств почали використовувати системи постачання
"точно в термін", при цьому на 60% знижуються запаси ма-
теріалів та комплектуючих виробів, на 40% — витрати на
перевезення вантажів, на 40% — витрати на матеріали, на
28% підвищується якість постачання матеріалів.

Важливою властивістю забезпечення діяльності
підприємства є взаємне перетинання інтересів маркетингу і
логістики в продуктових характеристиках і, перш за все, це
стосується асортименту продукції, що визначається марке-
тинговою стратегією підприємства. Асортиментні характе-
ристики готової продукції безпосередньо впливають на
структуру логістичних ланцюгів і каналів у системі дистри-
буції, рівень запасів, види транспортних засобів і способи
транспортування. Відносно упаковки товару повинна бути
досягнута гармонізація так званих обліково-договірних оди-
ниць пакувальних місць і вантажомісткості транспортних
засобів. Відсутність такого погодження неминуче призведе
до зростання логістичних витрат.

Складування. Підприємства зберігають свої товари на
складі до моменту продажу. Для швидкого виконання за-
мовлень на підприємстві має бути забезпечений достатній
запас товарів. Зберігання товарів є необхідним, бо цикли
виробництва і споживання в більшості випадків не співпада-
ють. Підприємства приймають такі рішення про склади:
скільки, як і де їх належить розмістити. Чим більше складів
має підприємство, тим швидше його товари будуть достав-
лені споживачам. При цьому необхідно співвідносити рівень
обслуговування споживачів з витратами на переміщення
товарів. Для переміщення товарів підприємства можуть та-
кож використовувати розподільчі центри. Це великі автома-
тизовані склади, призначені для приймання товарів від
різних підприємств і постачальників, для приймання замов-
лень, ефективної обробки і швидкого постачання товарів.

Замість раніше побудованих багатоповерхових складів
більшого розповсюдження набирають нові, одноповерхові
автоматизовані склади, що мають поліпшену систему наван-
таження і розвантаження, якою управляє комп'ютер. Пере-
вагою таких складів, насамперед, є: скорочення чисельності
працівників, а отже, зниження витрат на оплату праці; пол-
іпшення контролю за запасами. При цьому можна не вкла-
дати значних капіталів у такий високотехнологічний склад,
а звертатися до послуг спеціалізованих дистрибуторських
компаній, які будуть надавати програмне забезпечення і
здійснювати складування.

Транспортування. Витрати на завантаження та транспор-
тування складають біля 15% ціни товару, тому рішення
відносно транспортування товарів істотним чином вплива-
ють на витрати розподілу, на рівень цін товарів, на своє-
часність їх доставки і стан товарів у момент постачання, а в
кінцевому підсумку все це впливає на задоволення покупців.
Маркетологи, ухвалюючи рішення відносно виду транспор-
ту, мають враховувати наступні чинники: швидкість, на-
дійність, пропускна спроможність, доступність, ціна. Розроб-
ляючи модель доставки, відправники прагнуть сумістити два
або декілька видів транспорту.

Доставку товарів можна здійснювати як власними си-
лами, так і силами найманого підприємства. Найманий пе-
ревізник надає послуги з доставки вантажів на договірній
основі. Для формування системи управління логістичними
процесами підприємств на засадах маркетингу доцільно
систематично переглядати транспортні моделі. Підприєм-
ства мають забезпечити такий рівень управління маркетинг-
логістичним забезпеченням, при якому високий рівень за-
доволення запитів клієнтів можна було б надавати з наймен-
шими витратами. Це вимагає, щоб усі елементи маркетинг-
логістики були пов'язані між собою і перебували під пост-
ійним контролем.

Для підвищення ефективності формування системи уп-
равління логістичними процесами підприємств на засадах
маркетингу слід взяти на озброєння концепцію інтегрова-
ного управління, яка передбачає забезпечення співпраці як
між учасниками каналу розподілу, так і між структурними
підрозділами підприємства. Забезпечення співпраці всере-
дині підприємства з організації маркетинг-логістичного за-
безпечення діяльності підприємства можливе через створен-
ня міжфункціональних маркетинг-логістичних підрозділів
або команд, введення нових посад з міжфункціональними
повноваженнями і відповідного інформаційного забезпечен-
ня системи спільного використання інформації. Внаслідок
встановлення таких партнерських відносин підприємства
зможуть перейти від систем розподілу, заснованих на попе-
редженні подій, до використання систем розподілу, що ре-
агують на події. Ці системи дозволяють вчасно пристосову-
вати товари і послуги підприємств до запитів і потреб цільо-
вих покупців, що буде сприяти підвищенню ефективності
їхньої діяльності.

Таким чином, формування системи управління логістич-
ними процесами підприємств на засадах маркетингу необх-
ідно здійснювати з дотриманням принципу інтеграції мар-
кетингової і логістичної концепцій: їх реалізація має здійсню-
ватися паралельно і узгоджено, щоб кожен із намічених у
маркетинговій стратегії напрямів розвитку був забезпече-
ний відповідними логістичними ресурсами.

Для того щоб уявити шлях, яким переміщується мате-
ріальний потік, використовують поняття логістичний ланцюг.
Синонімами цього терміну в англо-американській літературі
з логістики є логістичний канал (logistical channe), канал
розподілу (distribution channe) та ін. У Німеччині досить по-
ширеним є термін логістичний ланцюг (die logistische Kette),
що утверджений одним із національних стандартів. Логістич-
ний ланцюг (logistical chain) — це лінійно впорядкована
кількість фізичних та/чи юридичних осіб (виробників, по-
середників, складів тощо), які виконують логістичні операції
з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї
логістичної системи до іншої чи до кінцевого споживача [2,
с. 60]. У загальному випадку логістичний ланцюг об'єднує
виробника та споживача, хоч часто має складну структуру.
У логістичних ланцюгах виділяють такі основні компонен-
ти: зовнішню (власне виробництво) і внутрішню (внутрішнь-
овиробничу) логістику; збут продукції та сервісне обслуго-
вування споживачів чи замовників.

Схема логістичних ланцюгів, що є характерною для
діяльності підприємств, подана на рис. 1.

Ефективність логістичних зв'язків залежить від таких
чинників, як інфраструктура підприємства, управління пер-
соналом та його кваліфікація, розвиток технології вироб-
ництва, МТП підприємства, раціональна організація матері-
альних, енергетичних та інформаційних потоків. Природно,
що успішна дія зазначених чинників є можливою за раціо-
нальної організації доставки вантажів та транспортно-
складського господарства. Подана схема трансформуєть-
ся у різні форми залежно від схем організації вантажопо-
токів і кількості посередників. На практиці для підприємств
логістичний ланцюг може трансформуватися у різні форми
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залежно від схем організації вантажопотоків і кількості по-
середників. Реалізація логістичної моделі на підприємстві
залежить від обраної організаційної структури, організації
управління матеріалопотоками.

Принципово важливими є схеми організації вантажо-
потоків. З них найкращою є транзитна (без вантажопере-
робки). Однак на практиці, тим більше в сучасних умо-
вах, реалізація такої схеми не у всіх випадках є можли-
вою й ефективною. Підсумовуючи викладене вище, заз-
начимо, що логістичним вважається ланцюг, за яким ру-
хаються товарний та інформаційний потоки від постачаль-
ника до споживача. У ньому виділяють такі головні лан-
ки: постачальники матеріалів, сировини та напівфабри-
катів, склади для зберігання продукції на стадії закупівлі,
виробництво товарів, їх збут, включаючи відправлення зі
складу готової продукції, споживачі готової продукції.
Система логістики включає матеріальні засоби, що забез-
печують рух товарів за логістичним ланцюгом (склади,
вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні засо-

би), виробничі запаси та засоби управ-
ління всіма ланками ланцюгів. Практи-
ка діяльності зарубіжних підприємств
показує, що існує декілька різних під-
ходів до формування структури ор-
ганів управління матеріалопотоками.
Одночасно можна виділити три різно-
видності структур, що широко викори-
стовуються на практиці.

Цілі, завдання і функції логістики ви-
магають певних форм її організації, які
можна показати за допомогою логістич-
ного моделювання. На рис. 2 наведена
аналогова модель (сітковий графік)
формування системи управління логі-
стичними процесами підприємств на за-
садах маркетингу як синтез взаємодії
трьох основних потоків:

— матеріальний потік, що є ланцю-
гом подій 1-2-5-8-11-14-17;

— інформаційний потік, що є лан-
цюгом подій 1-3-6-9-12-15-17;

— фінансовий потік, що є ланцюгом
подій 1-4-7-10-13-16-17.

Як уже відзначалося, між інформаційними та матері-
альними потоками відсутня ізоморфність (тобто одно-
значна відповідність, синхронність у часі виникнення). Як
правило, інформаційний потік або випереджає матеріаль-
ний, або відстає від нього. Зокрема, саме зародження ма-
теріального потоку, як правило, є наслідком інформацій-
них потоків, наприклад, у процесі проведення переговорів
про укладення угод купівлі-продажу товарів і т.ін. Це за-
безпечується створенням спеціалізованого підрозділу, ке-
рівник якого контролює рух матеріального потоку від за-
купки матеріалів до реалізації кінцевим споживачам.
Структуру такого типу рекомендовано використовувати
на підприємствах, які виробляють продукцію складного
асортименту.

У другому випадку основна увага приділяється упоряд-
куванню руху матеріалопотоків на стадії виробництва і збу-
ту. Всі функції управління зосереджені в спеціальній службі.
Менеджер, що очолює її, забезпечує ритмічне погодження

виробничих і збутових планів, оперативно вирішує
конфлікти і проблеми в цій сфері, координує дію
виробничих, збутових і транспортних ланок. Такі
структури отримали широке поширення на підприє-
мствах, які характеризуються значною диверсифі-
кацією виробництва.

У третьому випадку у рамках підсистеми уп-
равління матеріальними потоками об'єднуються
всі види діяльності з управління виробничо-ко-
мерційною діяльністю на підприємстві. Цей варі-
ант орієнтований на підвищення ефективності ви-
користання товарно-матеріальних цінностей у
всіх ланках ланцюга "забезпечення виробництва-
збуту".

Організаційна будова логістичних ланцюгів
може бути різною залежно від: розмірів
підприємств; масштабів їх діяльності; концепції уп-
равління; матеріаломісткості; галузі економіки;
кількості ланок; схеми організації вантажопотоків.
Крім того, на організаційну будову логістичних лан-
цюгів підприємств впливають: межі сфери компе-
тенції логістичних концепцій чи логістичних лан-
цюгів в організаційній структурі підприємства; ма-
теріальний та функціональний поділ сфери логісти-
ки; централізована чи децентралізована форма
організації управління матеріально-технічним по-
стачанням.
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Рис. 2. Модель формування системи управління

логістичними процесами підприємств на засадах

маркетингу

1 — визначення купівельного попиту; 2 — формування портфеля за-
мовлень; 3 — встановлення господарських зв'язків; 4 — фінансування
маркетингових досліджень ємності ринку; 5 — завантаження виробничих
потужностей у відповідності із результатами маркетингових досліджень;
6 — укладання договорів реалізації; 7 — встановлення цін; 8 — оптиміза-
ція обсягу запасів готової продукції; 9 — вибір каналів розподілу; 10 —
розробка системи заходів, спрямованих на стимулювання посередників;
11 — організація доставки продукції споживачам; 12 — контроль за вико-
нанням договірних зобов'язань; 13 — розрахунки з покупцями та посе-
редниками; 14 — надання послуг споживачам; 15 — оцінка виконання
планів реалізації продукції; 16 — фінансування збутових операцій; 17 —
задоволення платоспроможного попиту.

1 — зворотній інформаційний потік; 2 — матеріальний потік; 3 — супроводжу-
вальний інформаційний потік; 4 — підтвердження надходження вантажів.

Рис. 1. Схема логістичних ланцюгів
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Інвестиції: практика та досвід № 4/201314

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

У розвинених країнах
до основних логістичних
показників належать:

— частота оборот-
ності усіх запасів, яку виз-
начають як відношення
розміру товарообороту
до обсягу складських за-
пасів;

— загальні витрати на
матеріально-технічне по-
стачання з розрахунку на
одиницю товарообороту;

— ступінь готовності
постачальника (%), який
визначають як частку від
ділення обсягу потреб, що
задовольняються в зазна-
чений термін, на загаль-
ний обсяг потреб;

— витрати на логістику
(% від загальних витрат);

— швидкість обер-
тання матеріальних ре-
сурсів за окремими скла-
дами;

— витрати на відправ-
лення одиниці продукції;

— витрати на тонно-
кілометр вантажів, що пе-
ревозяться;

— завантаження складу та парку транспортних за-
собів;

— ступінь ризику, пов'язаного зі складуванням запасів
[1, с. 132].

Одними з логістичних утворень є канали розподілу, які
є складовою частиною розподільчої логістики. Формуван-
ня каналу вимагає вивчення основних варіантів його мож-
ливої структури з урахуванням типу та кількості посеред-
ників. Управління каналом потребує відбору та мотивуван-
ня кваліфікованих посередників. Для цього періодично про-
водять оцінювання діяльності кожного окремого учасника
каналу, порівнюючи його минулі та поточні показники збу-
ту. Через посередників пропонують свої товари на ринку
більшість підприємств. Кожен з посередників намагається
сформувати власний канал розподілу. Канал розподілу —
це сукупність підприємств чи окремих осіб, які самі або з
чиєюсь допомогою передають конкретний товар комусь
іншому, право власності на товар чи послугу на їх шляху від
виробника до споживача, тобто — це шлях руху товару від
виробника до споживача. У багатьох підприємців не виста-
чає фінансових ресурсів для здійснення прямого маркетин-
гу. "Дженерал моторс", наприклад, продає свої автомобілі
за допомогою 18 тис. незалежних дилерів [3, с. 13]. Вико-
ристання посередників пояснюється переважно їх непере-
вершеною здатністю забезпечувати широку доступність то-
вару і доведення його до цільових ринків. Завдяки своїм ка-
піталам, досвіду, спеціалізації та розмаху діяльності посе-
редники дають підприємствам більше того, чого вони за зви-
чайних умов можуть досягти поодинці. Отже, використання
послуг посередників дозволяє скоротити обсяг виконуваної
на підприємстві маркетингової роботи та сприяє більш ефек-
тивному формуванню системи управління логістичними про-
цесами на засадах маркетингу.

Найбільша інтеграція маркетингових та логістичних
рішень проявляється в стратегічному управлінні, оскільки
створена у виробничому процесі вартість певного товару
підлягає збагаченню додатковою вартістю внаслідок реалі-
зації маркетингової програми та реалізації логістичного уп-

равління. У поданій таблиці 1 розкрита сутність логістичних
рішень за стратегіями конкуренції.

Стратегічні рішення в формуванні системи управління
логістичними процесами на засадах маркетингу стосуються
насамперед формування інтегрованих структур маркетинг-
логістичної мережі. Перспективи і наслідки інтеграційних про-
цесів маркетингу і логістики можуть бути основою обгрунто-
ваного вибору стратегії конкуренції. Реалізація інтеграції
стратегій маркетингу і логістики залежить від конкретних умов
здійснення вибраної стратегії конкуренції стосовно зовніш-
нього та внутрішнього середовища підприємства (логістична
побудова постачання та дистрибуції, гармонізація інформа-
ційного забезпечення, гармонізація транспортно-складської,
пакувальної, інфраструктури тощо). Якщо диференційований
маркетинг стосується груп клієнтів, які певним чином реагу-
ють на вибір інструментів маркетингу, то концепція логісти-
ки, навпаки, спрямована на інтеграцію і консолідацію потоків
матеріалів, продукції і інформації через все підприємство.

ВИСНОВОК
Таким чином, інтеграції теорії маркетингу і логістики на

сучасному етапі сприяють об'єктивні макроекономічні чин-
ники та мотиваційні очікування досягнення синергічного
ефекту якісно нового змісту, що ідентифікуються в створенні
спільними зусиллями додаткової корисності для спожива-
ча, а відтак набуття підприємством додаткових конкурент-
них переваг.
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Таблиця 1. Логістика і стратегії конкуренції

Логістичні 

елементи 

Стратегії концентрації 

(інновації) 

Стратегії диференціації 

(обслуговування поставки) 
Стратегії зниження витрат 

Цілі - висока готовність доставок;  

- еластичність до змін 

виробу; 

- висока реакційна здатність 

- швидкість та надійність 

доставок;  

- висока готовність поставок;  

- еластичність до потреб 
клієнтів 

- мінімальні витрати за 

необхідного рівня 

обслуговування 

Критерії вибору постачальників 

Логістичні 
проблеми в 

сфері 

постачання 

- висока готовність доставок;  
- висока якість еластичність 

до змін виробу 

- висока надійність поставок;  
- високий рівень сервісу;  

- специфічне задоволення 

потреб клієнта 

- використання знижок при 
закупівлі; 

- централізація закупівлі;  

- вибір постачальників, 

зорієнтований за ціною  

Складування 

запасів 

Дилема:  

- необхідність утримання 

значних страхових запасів;  

- необхідність утримання 

низьких запасів виробів 

- локалізація складів; 

- високий рівень ринкових 

реакцій;  

- висока надійність поставок;  

- короткий термін поставок 

- централізація;  

- низькі складські запаси;  

- консолідація страхових 

запасів 

Транспорту-

вання 

- швидке транспортування;  

- функціональна можливість 

переміщення вантажними 

одиницями 

- різні форми транспортування; 

- експрес-пересилки; 

- власний транспортний парк;  

- сервіс-поставок 

- консолідація корисності; 

- доставка цілісних вантажів;  

- зменшення частоти 

перевезень; 

- власний автопарк 

Склади - безпосереднє забезпечення 
споживачів; 

- лізинг складів;  

- склади інших підприємств 

- багатоступенева структура 
складів:  

- підприємства; 

- центральний; 

- регіональний;  

- відправний 

- централізація; 
- раціоналізація; 

- автоматизація 

Інформація - актуальність; 

- змінність; 

- еластичність 

- децентралізація; 

- неперервна інформованість 

клієнтів; 

- визначені системи інформації 

- автоматизація замовлень;  

- централізація; 

- інтеграція; 

- нормовані умови замовлень 

 


