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продажі за допомогою мережі Інтернет, віртуальні аграрні ринки та Інтернет-

майданчики для укладання угод купівлі-продажу продукції, спільна збутова 

діяльність на засадах аутсорсингу, а також контрактація з твердою і плаваючою 

ціною, що включає корегування базисної ціни, зниження трансакцій них витрат та 

побудови загальної структури інтегрованої логістичної системи. 

Отже, добре організована постачальницько-збутова діяльність сприяє 

фінансовому зростанню підприємства і в зв’язку з цим особливого значення 

набуває формування позитивної збутової стратегії    за  рахунок маркетингових 

чинників як основи для здійснення ефективної маркетингової  політики розподілу 

підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 

 

Останнім часом логістика, володіючи величезним стратегічним ресурсом, 

забезпечує сталий розвиток регіонів України. Удосконалення логістичної системи 

займає визначальне місце у стабілізації економіки, оскільки її існування пов’язане 

із продуктивними силами, ефективністю функціонування сфери матеріального 

виробництва і територіальним поділом праці. Стан розвитку логістики залежить 

від темпів модернізації і виступає детермінантом економічного зростання [1]. 

Для того щоб прискорити розвиток логістики в Україні, важливо з’ясувати 

причини, які затримують її практичне застосування. По – перше це відсутність 

належного державного підходу до проблеми логістики, що виявляється як у 

відсутності відповідної правової бази, так і у браці спеціалістів і центрів їх 

підготовки. По – друге, загальна економічна криза, незавершеність розв’язання 

питань власності, скорочення обсягів виробництва, інфляція гальмують будь – які 
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починання. По – третє, відсутній комплексний облік витрат, при якому їх 

зростання у транспортно – складському господарстві перекривається 

ефективністю, досягнутою за межами цієї галузі господарства. Разом з тим 

існуюча система бухгалтерського обліку, методика внутрішньовиробничого 

госпрозрахунку, які застосовуються на практиці, поки що не дають можливості 

для повної оцінки витрат і результатів на рівні відповідних підрозділів і служб 

підприємства. По – четверте, логістичний підхід передбачає проведення 

кардинальних змін у структурі підприємства, перехід до більш гнучких 

організаційних структур, створення служб транспортно- складського 

господарства. По – п’яте, розвиток ідей логістики гальмується недоліками у 

професійній підготовці кадрів. Існує ще багато інших причин, ліквідація яких 

прискорила б впровадження логістики в практику [2]. 

Логістика як наукова дисципліна та практика менеджменту може стати 

надійним помічником у вдосконаленні діяльності підприємств. З цією метою в 

Україні необхідно створити розгалужену мережу логістичних утворень, що в 

сучасних кризових умовах допоможе підприємствам швидше встановити нові 

господарські зв’язки. Такі служби, як жодні інші заходи, спроможні швидко 

відновити виробничий ритм, подолавши бар’єр у господарських відносинах. 

Існуюча нині система управління матеріальними потоками є традиційною. 

При розробці логістичних моделей, орієнтованих на використання на 

зальноекономічному просторі колишнього СРСР, необхідно враховувати ряд 

особливостей.  

Перша полягає в тому, що територія застосування цих моделей досить 

велика, і це ускладнює проектування логістичних моделей, сприяє збільшенню 

обсягів запасів і транспортно – заготівельних витрат.  

Друга особливість – це нерозвинута інфраструктура (засоби транспорту і 

зв’язку, обладнані склади, пакувальне устаткування). Разом з уповільненням 

обороту матеріальних об’єктів це спричиняє великі втрати, пошкодження 

матеріальних цінностей. Необхідно враховувати, що відсоток їх збереження буде 

значно нижчим, ніж у нормативах, прийнятих на Заході. З розвитком матеріально 

– технічної бази сфери обороту дія цього фактора послаблюється.  

Третя особливість полягає у високому ступені концентрації виробництва та 

споживання на великих підприємствах. З одного боку, це сприяє інтенсифікації 

матеріальних потоків, а з іншого – уповільнює реакцію та гнучкість через зміну 

потреб клієнтів. Малі підприємства мають велику перевагу у рекреаційній 

спроможності, оскільки вони експлуатують здебільшого просте, універсальне 

устаткування та інструментарій, а нововведення не спричиняють тривалих і 

збиткових простоїв.  

Четверта особливість – високий ступінь концентрації управління, що 

знижує рекреаційну спроможність виробництва та змінюваний попит. 

Концентрація управління має прояв в обмеженій самостійності виробничих і 

постачальницько – збутових підприємств та організацій, в необхідності 

узгоджувати прийняті рішення з вищими органами управління. У цьому 

відношенні малі підприємства мають значну перевагу, оскільки скорочується час 



148 

 

диспозиції за рахунок оперативності прийняття відповідних рішень, 

прискорюється надходження документів та оперативної інформації. 

На здійснення деяких змін потрібні дуже великі зусилля, що може 

опинитися не під силу підприємствам. Результатом даної ситуації є виникнення 

тривалих простоїв, невиконаних зобов’язань, дефіциту грошових коштів і ін. І, як 

наслідок, конкретне підприємство зазнає величезних збитків, падає його імідж, а в 

результаті знижується рівень його конкурентоспроможності.  

Крім того, порушення ритмічності процесів виробництва, створення 

матеріальних і інформаційних лагів приводить до утворення дебіторської і 

кредиторської заборгованості, що у свою чергу посилює тенденції, що 

складаються, і загострює взаємини з бюджетом. Якщо при цьому врахувати 

характер взаємин підприємств з партнерами, а саме закупівлі партій матеріалів і 

відвантаження партій готової продукції, то подібна ситуація часто може привести 

до критичних наслідків. Тому, необхідним є впровадження в практику 

ефективного управління підприємством концепції управління логістики. 
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СТРАТЕГІЯ БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ 

 

Пошук «стратегії блакитного океану» в червоному океані конкуренції – 

характерна ознака сучасного етапу розвитку підприємства. Реалізація 

стратегічних цілей суспільства пов'язана з інноваційним підходом до поняття 

конкуренції, в основі якого закладений безперервний і цілеспрямований процес 

пошуку, підготовки та реалізації нововведень, які дають змогу підвищити 


