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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення системи управління, що забезпечує підприє"

мству максимальну ефективність діяльності у довгостро"

ковій перспективі, є одним із основних завдань економічно"

го розвитку. Його вирішення у сучасних умовах є можливим

тільки за допомогою належної координації роботи усіх

структурних підрозділів підприємства, які покликані забез"

печити підприємство якісною сировиною та іншими матері"

алами, раціонально організувати технологію виробничого

процесу і вигідно реалізувати готову продукцію. Це свідчить

про те, що через кожне підприємство і поза ним постійно

відбувається рух потоків сировини, напівфабрикатів, гото"

вої продукції, які носять узагальнюючу назву матеріальні

потоки. Поняття "матеріальний потік" є ключовим поняттям

в логістиці, чим і викликана актуальність управління цими

потоками в логістичних системах різного рівня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблем становлення управління логі"

стичними системами займались багато науковців, серед яких

Бланк І.А., Германчук А.М., Єлетенко О.В. Карданова Л.I.,

Селезньова Н.О., Сергеев В.I., Шевчун М.Б. та інші. Проте,

виходячи із сучасних тенденцій розвитку, і надалі залишаєть"

ся актуальним питання удосконалення методів управління

логістичними системами.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є з'ясування напрямів трансфор"

мації методів управління в логістичній системі у сучасних

умовах.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Логістична система на підприємстві являє собою цілісну

сукупність елементів, які володіють певними характеристи"

ками, є різнорідними за якістю, взаємодіють між собою та

можуть бути поєднані в підсистеми. Створення логістичної

системи на підприємстві переслідує мету забезпечення по"

стачання продукції в заданий час в потрібній кількості з мак"

симально можливою якістю [1, c. 495] та за оптимальних

витрат.

Логістичні системи, як і всі раціонально побудовані сис"

теми, обумовлюють збільшення загального ефекту до ве"

личини більшої, ніж сума ефектів кожного з елементів сис"

теми, діючих незалежно. Це визначається комплементарним

ефектом, що є наслідком інтеграції зусиль ланок системи,

коли вони діють узгоджено, за єдиним планом.

На ринку переважають логістичні системи великих на"

ціональних і міжнародних фірм"продуцентів. Більш дрібні

фірми"посередники відіграють, як правило, допоміжну роль,

задовольняючи потреби покупців лише на окремих сегмен"

тах ринку або доповнюючи діяльність великих фірм"поста"

чальників по ряду їх функцій [2].

Беручи до уваги, що логістична система є цілісною су"

купністю елементів, між якими існуютьвпорядковані зв'яз"

ки, які із закономірною необхідністю визначають інтег"

раційні якості системи, не властиві жодному з елементів ок"

ремо, і виникає потреба удосконалення підходів до управл"

іння нею.

Управління логістичними системами є складовою час"

тиною маркетингових систем, яке дозволяє синхронізувати

операції та процедури, зв'язуючи різнорідні бізнес"одиниці
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в струнку керовану систему, направ"

лену на ефективне задоволення вимог

кінцевого споживача [3] і досягнення

бажаних результатів підприємства.

Такий підхідвизначає, що при дослід"

женні логістичних процесів особлива

увага має фокусуватися на скороченні

тих видів діяльності, робіт, операцій,

процедур, які не сприяють формуван"

ню доданої вартості, з метою загаль"

ної оптимізації витрат.

Проведені дослідження у даній

галузі [1, c. 496] дозволяють визначи"

ти, що концептуальною парадигмою

створення і удосконалення логістич"

них систем є дотримання принципівси"

стемності, оптимізації, стійкості та

адаптивності, при узгодженості інфор"

маційних, ресурсних, технічних та

інших характеристик логістичної сис"

теми.

До сучасних логістичних методів

управління підприємством сьогодні

відносять:

1. Метод інтеграції функцій та

процесів, що передбачає інтеграцію

маркетингової та логістичної стратегії

у вигляді маркетингово"логістичного

управління, інтеграції стратегій транс"

портування, складування тощо.

2. Метод логістичного аутсорсин"

гу, який базується на концепції парт"

нерства в постачанні, збуті, в процесі

розвитку продукту з метою максимі"

зації користі усіх сторін.

3. Метод консолідації, що має на

меті за рахунок оптимізації витрат до"

сягнути ефектів масштабу та компле"

ментарності.

4. Метод скорочення циклу та зниження загального

рівня запасів, який реалізується у виробництві, дистрибуції,

постачанні тощо.

5. Метод диференціації, що передбачає отримання

ефекту за рахунок оптимізації зв'язку між витратами та

рівнем обслуговування клієнта.

6. Метод інновацій, орієнтований на застосування інно"

ваційних підходів у логістичних рішеннях, оптимізацію лог"

істичних рішень стосовно нових продуктів, географічних

ринків тощо.

7. Метод впровадження стратегій логістичного інтег"

рованого ланцюга поставок, особливо актуальний в умовах

міжнародних перевезень. Цей метод сучасного логістично"

го управління є продовженням концепції вертикальної інтег"

рації фірми, який дозволяє скоротити загальний цикл та

загальні витрати, досягнути інтеграції усіх учасників ланцю"

га поставок.

8. Метод міжнародних логістичних каналів, заснований

на симбіозі експортної і ліцензійної стратегій, стратегії ство"

рення філій в інших державах та joint"ventures стратегії.

Загалом, становлення та управління логістичною сис"

темою підприємства можна представити у вигляді визначе"

ної моделі (рис. 1). Зазначена модель складається з етапів

становлення логістичної системи на підприємстві та сукуп"

ності методів, на основі яких вибудовується дана стратегія і

відбувається управління нею.

Побудова логістичної системи може бути зорієнтована

як наканали збуту та просування нульового рівня (прямого

маркетингу), що складається з виробника, який продає то"

вар безпосередньо споживачам [4, c. 88], так і одно", дво",

трирівневих більше, які передбачають відповідну кількість

посередників.

У відповідності до заданих каналів розподілу здійс"

нюється вибір логістичної сітки. У першому випадку, реалі"

зація товару здійснюється самим підприємством через те"

риторіальні розподільчі центри, торгівельні мережі, фірмові

магазини або через он"лайн продажі (b2c продажі).

Таким чином, товар рухається від виробника на склади,

а звідти розподіляється за напрямами: реалізовується че"

рез електронний продаж споживачу і доставляється безпо"

середньо споживачу прямо зі складу, перевозиться зі скла"

ду у територіальні розподільчі центри, а далі (або через тор"

говельні мережі, або через власні фірмові магазини) реалі"

зовується споживачу.

У другому випадку розглядається реалізація посеред"

никам b2c та b2b продажі (з можливою передачею товару

від одного посередника до іншого), з подальшим обігом

товарів до споживачів по системі прямого продажу, онлайн

продажу та продажу через подібні торгові мережі, що орган"

ізовані посередниками.

За даного підходу до продаж [5, с. 34], товар рухається

від виробника на склади, звідти розподіляється до посеред"

ників, які в подальшому доводять товар до споживача. Про"

даж товару посередникам в таких умовах суттєво зменшує

та спрощує логістичну систему (а відповідно і функції уп"

равління системою), а застосування власного продажу —

навпаки її ускладнює та збільшує кількість необхідних рівнів

управління.

Крім зазначених варіантів, підприємство може об'єднати

ці 2 варіанти і здійснювати реалізацію і споживачам і посе"

редникам [5, с. 33] (рис. 2).
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Рис. 1. Модель становлення та управління логістичною
системою підприємства

Власна розробка автора.
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Управління логістичною системою не можливе без зас"

тосування певних логістичних концепцій, чи стратегій [6], які

повинні враховувати особливості кожного окремого

підприємства і давати можливість виявляти індивідуальні по"

треби споживачів та повністю задовольняти їх, оптимально

спрямовуючи наявні ресурси підприємства.

Серед сучасних концепцій, що перетворились у глобаль"

ну філософію та орієнтир розвитку логістичного управлін"

ня пропонуємо виокремити (стратегії): Kaizen (Кайдзен),

LeanThinking (Лін підхід), SixSigma (Шість сігма),

Blueoceanstrategy (Стратегія блакитного океану), Стра"

тегічні карти (BalancedScorecard).

ВИСНОВКИ
Виходячи із сучасних тенденцій розвитку логістичних

систем, а також підходів до управління ними, варто відзна"

чити, що трансформація методів управління логістичними

системами викликана фокусуванням особливої уваги на гар"

монізації характеристик логістичних систем на основі базо"

вих принципів їх функціонування. Зазначений орієнтирсп"

рияєшвидкій адаптації логістичних систем різного рівня у

зовнішньому середовищі при одночасному досягненні ком"

плементарного ефекту і оптимізації витрат.

Досягнення бажаних результатів стає можливим за

умов раціонального поєднання сучасних концепцій логі"

стичного управління, серед яких особливу увагу на сьогодні

варто приділяти lean"конепціїі стратегії блакитного океа"

ну.

При цьому серед методів побудови та управління логі"

стичними системами,в першу чергу, варто відзначити метод

інтеграції функцій та процесів, метод логістичного аутсор"

сингу, метод інновацій і метод впровадження стратегій лог"

істичного інтегрованого ланцюга поставок.
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Примітка: _______— прямий b2c продаж (варіант 1);

""""""""""" — продаж через посередників b2c та b2b (варіант 2).

Рис. 2. Формування схеми логістичної системи підприємства, що поєднує b2c та b2b продажі
Джерело: складено автором на основі [5].


