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Е Ф Е К Т И В Н І С Т Ь Л О Г І С Т И К И Я К Ф А К Т О Р З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 

К О Н К У Р Е Н Т О С П Р О М О Ж Н О С Т І П І Д П Р И Є М С Т В 

Конкуренція є рушійної силою розвитку б ізнесу та суспільства в цілому, 

Основними категоріями (або похідними від них) в теорії конкуренції є: конкуренція, 

конкурентна перевага, конкурентоспроможність та забезпечення 

конкурентоспроможності . Одн і єю із класичних п ідходів методологічного 

обґрунтування конкуренції є теорія цінностей. Конкуренція - це процес управління 

власними конкурентними перевагами для отримання перемоги в боротьбі за 

задоволення своїх потреб з конкурентами у рамках чинного законодавства, 

Конкурентна перевага розглядається як ексклюзивна цінність, якою володіє 

підприємство та завдяки якій має перевагу перед конкурентами. Фактори 

конкурентної переваги поділяють на: матеріальні або віртуальні; базисні або 

другорядні; зі спрямуванням на підвищення якості, або на ресурсозбереження; 

стратегічні або тактичні; технічні, економічні, організаційні, психологічні, природно-

кліматичні й т.п. Конкурентоспроможність є властивістю об'єкта, що проявляється на 

рівні реального або потенційного задоволення ним потреби на даному ринку 

порівняно з аналогічними об'єктами. її рівень визначає здатність об'єкта знаходитись 

в конкурентному середовищі. Система забезпечення конкурентоспроможності 

базується на законах економіки, наукових підходах, принципах і методах управління 

з метою отримання досягнень конкурентоспроможності даного об'єкта. Кінцева мета 

системи забезпечення конкурентоспроможності країни є досягненням високого рівня 

добробуту населення. Фактори проведення (природні, матеріальні, трудові, фінансові 

ресурси) є коштом знаходження й реалізації конкурентних переваг, а стратегічний 

маркетинг і інноваційний менеджмент інструментом досягнення мети [1] . 

В умовах зростання конкуренції актуальності набувають п ідходи до організації, 

планування та управління розподілом товарно-матеріальних ресурсів, які дають змогу 

ефективно адаптуватись до потреб споживачів. Успішність просування ресурсних 

потоків на ринках забезпечується ефективним управлінням товарними потоками. 

Логістика має інтеграційну функцію, що забезпечує поєднання ус іх компонентів \ 

товаропровідної мережі ж від виробника до кінцевого споживача. \ 

Позиціонування логістичної п ідсистеми в цілісній системі забезпечення \ 

конкурентоспроможності підприємства обумовлено об 'єктивною необх ідн істю її і 

розвитку на засадах логістичних принципів і підходів. Значимість логістики зростає у \ 

відповідності до появи нових інноваційних виробництв та розширення масштабів! 

існуючих в концепції оптимізації витрат та організації внутрішніх (експортних)! 

ланцюгів поставок. Запровадження логістичних концепцій та інструментів | 

відбувається як на окремих ділянках виробництва, так і в цілому по всій | 
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організаційній структурі [2] . Слід відмітити, основні серед них, такі як: ощадливе 

виробництво, електронна логістика, смарт-логістика. 

Ощадливе виробництво - логістична концепція побудови виробництва на 

направлена на досягнення стратегічної мети та підвищення конкурентоспроможності 

підприємства [3]. За рахунок впровадження концепції ощадливого виробництва (Lean 

production) прагнуть отримати зниження виробничих витрат, через усунення 

непродуктивних ланок накопичення витрат всередині виробництва (скорочення 

буферних витрат). На перше місце висувають вимогу до забезпечення високого рівня 

якості обслуговування клієнтів, що в свою чергу вимагає побудови ефективної 

підсистеми управління взаємодії з клієнтами (та іншими контрагентами) та 

формування підлаштованої бізнес-процесінгової моделі по управлінню запасами, 

складами, витратами, сервісними послугами. Ключовими елементами є дотримання 

стандартів та орієнтирів якості. Вартість продукту в такій системі формується з 

урахуванням витрат по всьому ланцюгу постачання за виключенням найбільш 

збиткових ділянок. В системі використовують контролінг та адміністрування процесів 

обслуговування, тим самим скорочують часові затримки. 

Запровадження сучасних концепцій інформаційної логістики [4] обумовлює 

використання е-логістики [5] та смарт-логістики [6] , які на сьогодні поєднують 

процеси отримання електронних даних з системою обліку та управління 

підприємством. 

Основним завданням е-логістики є можливість створити віртуальний ланцюг із 

продажів, зберігання та транспортування, коли взаємодія з клієнтом відбувається 

через мережу Інтернет. п ідсистемою електронної логістики є електронна комерція та 

логістика онлайн-торговлі. Логістику онлайн-торгівлі можна визначити як 

оптимальне управління товаропросуванням матеріальних та супутніх потоків від 

постачальника до кінцевого споживача через Інтернет-простір. Закономірно 

відбувається процес переходу із матеріального простору у віртуальний, в наслідок 

чого виникають структурні зміни у складі витрат та переформатування видів 

діяльності. При цьому процедура купівлі-продажу переміщена у віртуальний простір 

через віртуальні контракти або смарт-контракти (технологія блок-чейн - створення 

записів в електронній обліковій книзі, що складаються із ланцюга інформаційних 

блоків і формуються за рахунок ідентифікації кожного учасника цього ланцюга). 

Електронна торгівля має можливості для швидкого розширення товарного 

асортименту, що в більшості не потребує понесення початкових витрат по утриманню 

запасів. Ця особливість в значній мірі сприяє п ідвищенню конкурентоспроможності 

підприємств на засадах електронної торгівлі порівняно зі звичайним рітейлом. 

Вагомим фактором залишається можливість працювати на в іддалених місцях, що 

забезпечує гнучкість роботи з кадрами та обліковими реєстрами. 

Смарт-логістика - це логістика, функціонування якої будується на смарт-

підході в управлінні оптимальними ресурсними потоками з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. Смарт-підхід поєднує операційні процеси з 

новітніми технологіями в автоматизації. В логістичний ланцюг впроваджуються 

схеми пронесеного управління в розрізі проектів та центрів відповідальності, а 

забезпечення їх оперативними (точними) даними покладено на сучасні технічні 

смарт-засоби. Основними перевагами смарт-логістики є: систематизація ресурсних 

потоків; чітка ієрархія відповідальності; швидка адаптацію в зовнішньому 

середовищі; висока технолог ічна мобільність; високий рівень контролю витрат; 

електронна комерціалізація б і знесу[6] . 
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І Таким чином, ефективна логістика підприємства є складовою підсиош 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства, що сприяє оптимізації витраіі 

налагодженню ефективних ланцюгів постачання та цінностей. • 
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