
ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

288 Випуск 43. 2020

УДК 339.138

https://doi.org/10.32843/infrastruct43-51

Сохецька А.В.1 
к.е.н., доцент кафедри 
економічної теорії
Львівський національний університет 
імені Івана Франка

Sokhetska Anna
Ivan Franko National University of Lviv

Статтю присвячено оцінці та системати-
зації основних проблем логістичного управ-
ління на підприємстві. Автор, проаналізу-
вавши наукові напрацювання вітчизняних та 
зарубіжних учених, виділив декілька проблем, 
зокрема це: вибір між власною логістикою 
та аутсорсингом; вибір моделей і методів 
під час оптимізації витрат на логістику; 
підвищення рівня логістичного обслугову-
вання клієнтів; створення власних об'єктів 
логістичної інфраструктури; вибір ключо-
вих показників під час проведення логістич-
ного контролінгу. Визначено, що базовими 
проблемами логістичного управління на 
підприємстві є: скорочення транспортних 
витрат, обробка величезних обсягів інфор-
мації, сегментовані та індивідуальні послуги, 
управління трудовими ресурсами, дотри-
мання правил та норм, проблеми складу-
вання, комплектація і переміщення товарів, 
а також проблеми оцінки ефективності 
логістичного управління на підприємстві. 
Зроблено висновок, що впровадження сучас-
ного логістичного управління в практику 
бізнесу дає змогу підвищити організаційно-
економічну стійкість компанії на ринку, саме 
тому вкрай необхідно усунути окреслені про-
блеми.
Ключові слова: логістика, логістичне 
управління, логістичні ланцюжки, підприєм-
ство, система управління, проблеми, ефек-
тивність, конкурентоспроможність.

Статья посвящена оценке и системати-
зации основных проблем логистического 

управления на предприятии. Автор, про-
анализировав научные наработки отече-
ственных и зарубежных ученых, выделил 
несколько проблем, в частности это: 
выбор между собственной логистикой и 
аутсорсингом; выбор моделей и методов 
при оптимизации расходов на логистику; 
повышение уровня логистического обслу-
живания клиентов; создание собственных 
объектов логистической инфраструк-
туры; выбор ключевых показателей при 
проведении логистического контроллинга. 
Определено, что базовыми проблемами 
логистического управления на предприя-
тии являются: сокращение транспортных 
расходов, обработка огромных объемов 
информации, сегментированные и индиви-
дуальные услуги, управление трудовыми 
ресурсами, соблюдения правил и норм, 
проблемы складирования, комплектации и 
перемещения товаров, а также проблемы 
оценки эффективности логистического 
управления на предприятии. Сделан вывод 
о том, что внедрение современного логи-
стического управления в практику бизнеса 
позволяет повысить организационно-эко-
номическую устойчивость компании на 
рынке, именно поэтому крайне необходимо 
устранить обозначенные проблемы.
Ключевые слова: логистика, логистиче-
ское управление, логистические цепочки, 
предприятие, система управления, про-
блемы, эффективность, конкурентоспо-
собность.

The article is devoted to the assessment and systematization of the main problems of logistics management at the enterprise. Currently, the economic situ-
ation requires enterprises to be extremely flexible and mobile in production and management. In addition, in this regard, many are looking for opportunities 
in logistics management, which involves optimizing internal and external material flows, as well as accompanying information and financial flows, optimizing 
business processes in order to minimize the overall cost of resources. The author, having analyzed the scientific achievements of domestic and foreign 
scientists, identified several problems, in particular: the choice between their own logistics and outsourcing; the choice of models and methods for optimizing 
logistics costs; improving the level of logistics customer service; creating their own logistics infrastructure; the choice of key indicators for logistics control-
ling. For most managers of domestic companies, logistics management methods are well known. In recent years, leading companies in the strategic and 
operational management of key business areas have successfully applied modern logistics concepts. The author determined that the basic problems of 
logistics management at the enterprise are reducing transport costs, processing huge amounts of information, segmented and individual services, human 
resources management, compliance with rules and regulations, problems of warehousing, picking and moving goods, as well as problems of evaluating the 
effectiveness of logistics management at the enterprise. The author concluded that the introduction of modern logistics management in business practice 
could improve the organizational and economic stability of the company in the market, which is why it is extremely necessary to eliminate the identified 
problems. It is clear that the presented interpretation of the problems of logistics management can be supplemented by a more detailed study of each of the 
problem links with the definition of the most significant and influential on the overall financial results of the enterprise.
Key words: logistics, logistics management, logistics chains, enterprise, management system, problems, efficiency, competitiveness.
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Постановка проблеми. Сьогодні економічна 
ситуація вимагає від підприємств надзвичайної 
гнучкості і мобільності у виробництві та менедж-
менті. У зв'язку із цим багато хто шукає можливості 
в логістичному управлінні, яке передбачає оптимі-
зацію внутрішніх і зовнішніх матеріальних потоків, 
а також супутніх їм інформаційних та фінансових 
потоків, оптимізацію бізнес-процесів із метою міні-
мізації загальних витрат ресурсів. У нинішньому 

сценарії розвитку світової економіки логістика віді-
грає ключову роль у полегшенні торгівлі і, як наслі-
док, забезпеченні успіху ділових операцій. Однак 
мінливі споживчі запити, складні бізнес-моделі і 
зростаючі вимоги клієнтів ‒ це лише деякі з голо-
вних чинників, які створюють проблему для опти-
мізації управління логістикою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику логістичного управління широко 
висвітлено в наукових колах, про що свідчить зна-
чна кількість наукових праць як вітчизняних, так 
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і зарубіжних учених. Зокрема, варто відзначити 
працю Я.П. Пухальської, в якій розкрито основні 
наукові підходи до визначення сутності логістич-
ного управління підприємством, а також обґрун-
товано базові принципи управління [7]. Натомість 
В.І. Довбенко сучасні завдання управління підпри-
ємствами досліджує з позицій ефективного вико-
ристання потенціалу їх розвитку з урахуванням 
як поточних, так і перспективних інтересів сторін, 
що беруть участь в економічній діяльності під-
приємств [2]. В.Р. Верескля зосередила увагу на 
визначенні та обґрунтуванні функціональних ознак 
та мети логістичного управління. Надзвичайно 
цінним є представлений науковцем аналіз при-
чини, що зумовлюють труднощі в імплементації 
основних положень логістики на вітчизняних під-
приємствах [1]. В.І. Кацьма також проаналізувала 
причини, які зумовлюють труднощі впровадження 
нових методів управління. До базових причин 
науковець віднесла: недосконалість методологіч-
ної бази впровадження логістики; невизначеність 
меж використання логістики в існуючих господар-
ських системах; відсутність необхідної структу-
ризації діяльності господарських систем; значне 
моральне і фізичне зношення виробничого устат-
кування; слаборозвинену транспортну інфра-
структуру; низький рівень розвитку виробничо-тех-
нічної бази складського господарства; недостатній 
рівень розвитку й використання сучасних систем 
електронних комунікацій, електронних мереж, 
систем зв’язку та телекомунікацій [3]. 

Незважаючи на достатнє висвітлення вибраної 
проблематики в наукових джерелах та ґрунтовні 
висновки науковців, усе ще залишаються мало-
дослідженими проблеми логістичного управління 
на підприємствах, зокрема в аспекті мінливого 
економічного становища, що становить значний 
науковий інтерес.

Постановка завдання. Метою статті є оцінка 
та систематизація основних проблем логістичного 
управління на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для керівників більшості вітчизняних компаній 
логістичні методи управління вже досить добре 
відомі. В останні роки сучасні логістичні концепції 
успішно застосовуються провідними компаніями в 
стратегічному та оперативному управлінні осно-
вними сферами бізнесу. Упровадження сучасного 
логістичного управління в практику бізнесу дає 
змогу підвищити організаційно-економічну стій-
кість компанії на ринку. Водночас можна виділити 
низку проблем, з якими багато компаній стика-
ються в процесі розвитку логістики [3, с. 64; 8; 12]:

– вибір між власною логістикою та аутсорсингом;
– вибір моделей і методів під час оптимізації 

витрат на логістику;
– підвищення рівня логістичного обслугову-

вання клієнтів;

– створення власних об'єктів логістичної інфра-
структури;

– вибір ключових показників під час проведення 
логістичного контролінгу та ін.

Видається, що однією з найбільш поширених 
проблем є відсутність кваліфікованих кадрів, осо-
бливо у сфері організації сучасних логістичних 
процесів і технологій. Окрім того, під час упрова-
дження логістичного управління на підприємстві 
виникають труднощі, пов’язані з опором як рядо-
вих співробітників функціональних підрозділів, 
так і їхніх керівників. Розвиток логістики на підпри-
ємстві вимагає серйозного підходу до мотивації 
персоналу.

Відзначимо, що багато компаній вже створили 
свої логістичні служби, інші передають ці функції 
посереднику, використовуючи логістичний аутсор-
синг, суть якого полягає у зниженні витрат компа-
нії під час реалізації ланцюжка поставок товару 
за рахунок залучення в бізнес-процеси кваліфіко-
ваного логістичного оператора, тобто придбання 
логістичних послуг у третьої сторони.

Розглянемо більш детально деякі з проблем 
логістичного управління:

1. Скорочення транспортних витрат [12].
Зростаючі ціни на паливо, зростання заробіт-

ної плати, економічна ситуація в країні значно 
впливають на зростання транспортних витрат. 
Виключення одного з чинників у досягненні цілей 
скорочення витрат на транспортування не завжди 
приносить очікуваний ефект. Прийняття стратегіч-
ного підходу до усунення або скорочення даних 
чинників може виявитися вирішальним факто-
ром під час реконструкції мережевих конструкцій 
і, відповідно, скорочення транспортних витрат. 
Реалізуючи ці стратегії, менеджери з логістики 
потребують достовірної інформації про існуючі та 
майбутні замовлення. Використання програмного 
забезпечення може значно допомогти у спрощенні 
цих завдань. Для малого бізнесу опора на еко-
номічно ефективне стороннє транспортне агент-
ство, яке обслуговує повітряні, морські, залізничні 
та автомобільні перевезення, іноді є найкращим 
вибором для отримання доступу до якісних послуг 
економічно ефективним способом. По-перше, він 
виключає додаткові витрати на утримання парку 
транспортних засобів доставки, виплату заро-
бітної плати транспортному персоналу, а також 
виплату фрахтових зборів та інших податків.

2. Обробка величезних обсягів інформації [10].
Менеджерам з логістики доводиться щодня 

мати справу з великою кількістю цифр і даних, а 
також координувати безперебійне виконання опе-
рацій. У сферу їхньої діяльності входить забезпе-
чення безпеки флоту і персоналу, завантаження 
флоту, перехресна перевірка маршрутних карт, 
санкціонування рахунків за паливо і т. д. У разі 
виконання даних завдання вручну це може бути 
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трудомістким і затратним завданням. Інвестування 
в автоматизоване рішення або додаток для вве-
дення даних, рахунки за паливо, вантажно-розван-
тажувальні книги може значно спростити операції, 
дати змогу менеджерам з логістики зосередити 
увагу на стратегічних рішеннях, а не тактичних.

3. Сегментовані та індивідуальні послуги [8].
Завдяки глобалізації управління логістикою 

перетворюється на багаторівневу роботу, де мене-
джери повинні стежити за кількома ланцюжками 
поставок одночасно. Отже, компаніям потрібно 
не лише доставити товар вчасно, а й запропону-
вати індивідуальні послуги різним постачальни-
кам і клієнтам. Зі збільшенням очікувань клієнтів 
компанії прагнуть постійно забезпечувати макси-
мальну задоволеність споживачів. Логістичні опе-
ратори повинні пропонувати персоналізований 
досвід декільком сегментам клієнтів. У даному 
разі варто зазначити, що використання програм-
ного забезпечення для управління логістикою, яке 
дає змогу автоматизувати процес проєктування 
різних послуг для різних клієнтів, може не тільки 
заощадити час і зусилля на управлінському рівні, 
а й підвищити точність збору даних та їх відповід-
ність вимогам.

4. Управління трудовими ресурсами [13].
Трудові ресурси ‒ це найскладніший з управ-

лінських обов'язків. Під час управління логіс-
тикою управління персоналом ускладнюється, 
оскільки водії і персонал часто розміщуються в 
різних географічних точках для підтримки інтен-
сивності ланцюжка поставок. Децентралізація 
відповідальності шляхом призначення менедже-
рів з логістики в ключових місцях із відповідними 
рішеннями з управління робочими замовлен-
нями може сприяти підвищенню ефективності 
управління. Наприклад, програмне забезпечення 
ReachOut допомагає менеджерам з логістики 
керувати розкладами команд, демонструвати 
результати виконаної роботи, генерувати коти-
рування і рахунки-фактури та ще багато інших 
функцій. Менеджери можуть легко тримати всіх 
на одній сторінці і негайно повідомляти співробіт-
ників про зміни або надавати живу інформацію, 
яка їм потрібна.

5. Дотримання правил та норм [8].
Правила перевезення, правила і норми без-

пеки можуть варіюватися від країни до країни. 
Якщо компанія займається торгівлею з іншими 
країнами світу або надає послуги іноземним парт-
нерам, дотримання різних правил і положень, а 
також ознайомлення з ними співробітників може 
становити серйозну проблему. Співпраця з ефек-
тивним аудиторським програмним забезпеченням 
може допомогти усунути ці проблеми і поліпшити 
відповідність вимогам, тим самим позбавивши від 
проблем невідповідності нормативно-правовим 
актам країни.

6. Проблеми складування [13].
Як під час складування, так і в процесі транспор-

тування велике значення має те, наскільки ефек-
тивно можна використовувати наявні потужності. 
Орендна плата складу не буде меншою, якщо в 
результаті неналежного розміщення товару буде 
можливість зберігати тільки його половину. У разі 
перевезення вантажів компанії не можуть дозво-
лити собі таку ж вартість для напівзанавантаженої 
вантажівки або для автомобіля з максимальним 
навантаженням. Витрати можуть бути високими, 
якщо простір не використовується оптимально, 
саме тому воно саме по собі може бути простим 
інструментом скорочення витрат і отримання 
доходу, якщо компанія прагне до максимального 
використання.

Це також може викликати серйозні проблеми, 
якщо у керівництва підприємства немає точної 
та актуальної інформації про наявні запаси. Брак 
інформації може призвести до занадто великих 
і занадто маленьких запасів – жоден із них не є 
економічно ефективним рішенням. Відсутність 
продукту може значно сповільнити роботу служб 
доставки, тоді як надмірний обсяг у кінцевому 
підсумку призведе до зниження цін для стимулю-
вання продажів, що також призведе до зниження 
прибутку підприємства. Не маючи правильної 
інформації і не маючи прозорості бізнесу, підпри-
ємство може втратити значну частку прибутку, тоді 
як витрати постійно зростають.

7. Комплектація і переміщення товарів.
Дуже часто проблеми виникають під час комп-

лектації та переміщення товарів на складі. Ще 
однією важливою проблемою є неадекватне 
управління часом очікування. Наприклад, очі-
кування затвердження відвантажувальної доку-
ментації або неефективно організовані роботи з 
комплектації призводять до непотрібних додат-
кових витрат і втрати часу. На більшості складів 
витрати на комплектацію становлять понад 55% 
від загальної вартості, тому на цю частину логіс-
тичного управління доцільно звернути увагу.

Окрім вищевикладених проблем, варто додати 
й обмежене використання показників, що харак-
теризують продуктивність логістики на підприєм-
стві, отже, недостатньо методологічного забез-
печення вимірювання ефективності логістичного 
управління. Тим не менше багато логістичних 
організацій не в змозі реалізувати потенціал про-
дуктивності і обслуговування, який приходить із 
моніторингом продуктивності, навіть коли дослі-
дження показують, що це робить його головним 
конкурентним диференціатором. Але для цього 
фахівцям із логістики важливо повністю зрозуміти 
процес управління продуктивністю і те, чому він 
так важливий для логістичного ланцюжка [12].

Управління ефективністю логістики (LPM) ‒ 
це регулярний моніторинг кожного аспекту 
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логістичного ланцюжка. Цей процес включає у 
себе збір даних, що стосуються всіх видів логістич-
ної діяльності, включаючи вхідні та вихідні пере-
везення, управління автопарком, складування, 
управління запасами, вантажно-розвантажувальні 
роботи, виконання замовлень, планування попиту 
і пропозиції, управління 3PL, проєктування логіс-
тичної мережі та інші допоміжні послуги. Тобто 
для оцінки ефективності доцільно включити всі 
аспекти та етапи логістичного управління [12; 13]. 

Отже, як бачимо, логістичне управління на під-
приємстві має низку вагомих проблем, які нега-
тивно впливають на ланцюжки поставок та ефек-
тивність логістичних операцій. Цілком зрозуміло, 
що без належних заходів усунення окреслених 
вище проблем видається неможливим. Уважаємо, 
що в сучасних умовах можна виділити три осно-
вні підходи до підвищення ефективності логістич-
ної діяльності підприємства. Перший ‒ посилення 
взаємодії між різними функціональними ланками 
за рахунок поліпшення різних економічних меха-
нізмів, використання яких виступає як один з осно-
вних шляхів забезпечення координації між різними 
функціональними сферами в межах підприємства. 
Другий ‒ оптимізація всіх видів витрат, пов'язаних 
із матеріальним потоком. Третій підхід ‒ досяг-
нення необхідного рівня координації через орга-
нізаційні перетворення у структурі управління під-
приємством.

Висновки з проведеного дослідження. 
У підсумку зазначимо, що логістика компа-
нії – це інтегрований процес, покликаний спри-
яти створенню споживчої вартості з найменшими 
загальними витратами. Вона існує для того, щоб 
задовольняти запити споживачів, зокрема опо-
середковано полегшуючи виробничу та марке-
тингову діяльність. На стратегічному рівні мене-
джери з логістики прагнуть досягти заздалегідь 
узгодженої якості обслуговування клієнтів на 
базі накопиченої компетентності, доведеної до 
рівня високого мистецтва. Проблема полягає у 
тому, щоб урівноважити очікування, пов'язані з 
якістю сервісу, і необхідні витрати згідно з намі-
ченими господарськими цілями. Визначено, що 
базовими проблемами логістичного управління 
на підприємстві є: скорочення транспортних 
витрат, обробка величезних обсягів інформації, 
сегментовані та індивідуальні послуги, управ-
ління трудовими ресурсами, дотримання правил 
та норм, проблеми складування, комплектація і 
переміщення товарів, а також проблеми оцінки 
ефективності логістичного управління на підпри-
ємстві. Зрозуміло, що представлене тлумачення 
проблем логістичного управління може бути 
доповнене більш ґрунтовним дослідженням кож-
ної з проблемних ланок із визначенням найбільш 
вагомих та впливових на загальний фінансовий 
результат підприємства.
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