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У статті досліджено роль та можливості логістичного менеджменту як інструменту й

засобу управління діловою активністю підприємства в умовах кризового стану вітчизняної
економіки. На прикладі конкретного підприємства показано, як перетворення його організа-
ційної структури за процесним принципом через упровадження логістичної концепції органі-
зації бізнесу та створення в межах вдосконаленої оргструктури служби логістичного мене-
джменту вплинуло на певні показники ділової активності цього підприємства.
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І. Вступ
Ділова активність є комплексною й динамі-

чною характеристикою підприємницької дія-
льності та ефективності використання ресур-
сів. Інтенсивність ділової активності конкре-
тної організації відображає ступінь адаптації
цієї організації до швидкозмінних ринкових
умов, якість управління цією організацією.
Ділова активність – це процес стійкої госпо-
дарської діяльності організацій, спрямова-
ний на ефективне використання ресурсів з
метою досягнення ринкової конкурентосп-
роможності. Отже, у більш вузькому значен-
ні, основним маркером рівня ділової актив-
ності підприємства можна вважати швид-
кість обороту оборотних коштів господарю-
ючого суб’єкта [9].∗

Показники оборотності важливі для під-
приємства з погляду ефективного управлін-
ня витратами на виробництво продукції та
продажами цієї продукції, бо чим швидший
оборот (чим швидше продається продукція),
тим менше на кожен оборот припадає умов-
но-постійних витрат. Також прискорення обо-
роту на тій чи іншій стадії кругообігу коштів
тягне за собою прискорення обороту й на
інших стадіях, тобто ділова активність немо-
жлива, так би мовити, на окремо взятому
підприємстві без його ефективної взаємодії з
ринковими контрагентами.

Зазвичай на тривалість перебування за-
собів в обороті впливають різні зовнішні і
внутрішні чинники. До зовнішніх належать:
галузева належність; ринковий сегмент та
масштаб діяльності організації; вплив фіска-
льно-монетарної політики держави та інфля-
ційних процесів, а до внутрішніх – ефектив-
ність фінансово-економічної стратегії (стра-
тегії управління активами); цінова політика
організації; логістична стратегія організації,
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складовими якої є прийнята система управ-
ління запасами, закупівлями та розподілом
готової продукції, транспортно-заготівель-
ною діяльністю. Сукупність перелічених зо-
внішніх та внутрішніх чинників і реакція на них
підприємства визначають характер господар-
ських зв’язків з партнерами, а раціональне
управління цими господарськими зв’язками –
це і є, по суті, логістичний менеджмент.

Отже, основні актуальні завдання логіс-
тичного менеджменту під час економічного
спаду та кризи полягають у такому:
– забезпечити ефективну координацію об-

сягів виробництва продукції з прогнозо-
ваним маркетингом обягом продажів;

– підтримувати системну стійкість підпри-
ємства на ринку, згладжуючи внутріш-
ньофірмові суперечності між закупівля-
ми, виробництвом, транспортно-складсь-
ким господарством, маркетингом, фінан-
сами й продажами та оптимізуючи міжор-
ганізаційні відносини з постачальниками,
споживачами та логістичними посеред-
никами.
Теоретичним підґрунтям логістичного ме-

неджменту можна вважати наукову концеп-
цію “ланцюга цінностей” М. Портера, який
під цим ланцюгом розумів взаємопов’язаний
потік різних видів діяльності від постачання ре-
зультатів до споживання продукції [6]. Пода-
льшого розвитку концепція “ланцюга ціннос-
тей” М. Портера набула в дослідженнях проб-
лем ефективності логістики Л. Б. Міротіна,
який розглядає логістичний менеджмент як
систему дій з організації і стабілізації пере-
бігу економічних потоків трансформації
предметів праці в споживчу продукцію шля-
хом управління узгодженням та потоковою
координацією діяльності суб’єктів логістично-
го ланцюга [3, с. 14]. Щодо основних трендів
розвитку логістики в Україні на найближчі три
– чотири роки експерт спеціалізованого логі-
стичного інтернет-порталу В. Кураєв (м. Київ)
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підкреслив важливість ефективного управ-
ління ланцюгами постачань і зазначив, що су-
часна світова практика демонструє необхід-
ність “не декларативного, а реального управ-
ління з боку логістики нормативами основних
показників оборотного капіталу компанії:
кредиторською заборгованістю під час заку-
півель сировини та матеріалів, запасами си-
ровини, напівфабрикату у виробництві, го-
тової продукції та дебіторською заборгова-
ністю” [4, c. 28]. На думку представників єв-
ропейського менеджменту Д. Бодді та Р. Пей-
тона, партнерство є головною формою управ-
ління взаємодією суб’єктів у системі створен-
ня цінностей. Тобто під партнерством ці ав-
тори розуміють ділові відносини, засновані
на прагненні сторін до спільної діяльності
відповідно до єдиного бачення шляхів під-
вищення задоволеності споживачів на всіх
рівнях [1]. Погоджуючись із цими фахівцями,
можна резюмувати, що партнерські відно-
сини є важливим активом підприємництва
взагалі та певного суб’єкта господарської
діяльності зокрема.

Таким чином, об’єктом логістичного ме-
неджменту, що визначає складність та спе-
цифіку цього виду управлінської діяльності,
є логістична система, яка є продуктом узго-
джених господарських відносин на макро- та
мікроекономічному рівні. На нашу думку,
найбільш точним є таке визначення логісти-
чної системи: логістична система – відносно
стійка сукупність ланок (структурних/функ-
ціональних підрозділів компанії, а також по-
стачальників, споживачів і логістичних посе-
редників), взаємопов’язаних і об’єднаних
єдиним управлінням логістичним процесом
(матеріальними і супутніми їм потоками) для
реалізації корпоративної стратегії організа-
ції бізнесу.

Проведений аналіз показав, що окремо
питанням управління діловою активністю
господарюючих суб’єктів та впровадження
логістичного менеджменту на підприємствах
приділяли увагу чимало науковців [2–5; 7–
9], але можливості логістичного менеджмен-
ту як інструменту та засобу управління діло-
вою активністю підприємства в умовах кри-
зового стану економіки містить у собі знач-
ний нерозкритий потенціал та потребує по-
дальшого вивчення.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – розкрити роль та можливо-

сті логістичного менеджменту як інструмен-
ту управління діловою активністю підприєм-
ства в умовах кризового стану вітчизняної
економіки.

ІІІ. Результати
Прогресивним є розуміння підвищення ді-

лової активності підприємства як прояву його
гнучкого розвитку, бо, як відомо, можливі
тільки два стани системи (підприємства, лю-
дини, групи людей) – розвиток і деградація.

Досить інформативним для аналізу еко-
номічного стану підприємства, зокрема з пог-
ляду ефективності його логістичної діяльно-
сті, є аналіз показників ділової активності
підприємства. У широкому розумінні ділова
активність означає весь спектр зусиль, спря-
мованих на просування підприємства на рин-
ках продукції, праці, капіталу. У контексті ана-
лізу фінансово-господарської діяльності цей
термін розуміють як характеристику поточної
виробничої та комерційної діяльності підпри-
ємства [2, с. 82]. Ділову активність підприєм-
ства можна оцінити як на якісному, так і на
кількісному рівні. Швидкість обороту коштів
безпосередньо впливає на платоспромож-
ність підприємства. Крім того, зростання
швидкості обороту коштів відбиває підви-
щення виробничо-технічного потенціалу підп-
риємства як основи для його гнучкого розви-
тку та/або для збереження конкурентної по-
зиції в часи економічної кризи.

Управляти розвитком підприємства не-
обхідно як у період стабільності й економіч-
ного зростання, так і в період економічного
спаду, викликаного об’єктивними й суб’єк-
тивними причинами. Однак у сучасному світі
і, зокрема, в нашій країні поняття “стабільна
економіка” є чимось ідеальним і практично
недосяжним. Тому управляти розвитком
підприємства в умовах нестабільності, не-
визначеності та економічного спаду – це
значить управляти перетвореннями для за-
безпечення гнучкості підприємства як орга-
нічного елемента макросередовища. Гнуч-
кість – це здатність благополучно виживати
через адаптування, пристосовування до та-
кого стану макро- та мезосередовища, яким
він реально є сьогодні. При цьому слід ро-
зуміти, що хоча макро- та мезоекономічні
чинники є неконтрольованими з боку окре-
мого підприємства, необхідно вміти прогно-
зувати та враховувати їх вплив на діяль-
ність підприємства й відповідно налаштову-
вати складові внутрішнього середовища
суб’єкта господарської діяльності. Ми вва-
жаємо, що це можливе лише за умови ефе-
ктивної, взаємовигідної, системної взаємодії
зі своїми бізнес-партнерами та контраген-
тами. У результаті організації та координації
такої взаємодії, що є прерогативою логісти-
чного менеджменту, підприємства-партне-
ри, як відкриті кібернетичні мікросистеми,
відчувають синергетичний ефект від цієї
взаємодії, бо стають підсистемами макро-
системи – так званого ланцюга постачань чи
ланцюга товароруху. Фізичним проявом си-
нергетичного ефекту є емерджентні власти-
вості, яких набувають підприємства-партне-
ри і які позитивно впливають на показники
ділової активності цих підприємств (оборот-
ність активів, запасів, дебіторської та креди-
торської заборгованості, тривалість опера-
ційного циклу). При цьому зрозуміло, що
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покращення значень перелічених показників
ділової активності в період кризи досягаєть-
ся не через збільшення обсягів виручки від
реалізації, і не стільки через зниження собі-
вартості реалізованої продукції, а через оп-
тимізацію розмірів та співвідношення дебі-
торської й кредиторської заборгованості під-
приємства, через оптимізацію середньоріч-
них обсягів запасів – виробничих, готової
продукції, товарів. Отже, такої оптимізації
можна досягнути лишень через оптимізацію
партнерських зв’язків з контрагентами – по-
стачальниками, споживачами, посередника-
ми, тобто через координацію та узгодженість
дій з усіма учасниками товароруху (логістич-
них ланцюгів) від першоджерела сировини
до кінцевого споживача, а це вже є зона від-
повідальності логістичного менеджменту.

Розглянемо на прикладі конкретного під-
приємства, як перетворення його організа-
ційної структури за процесним принципом
через упровадження логістичної концепції
організації бізнесу та створення в межах
вдосконаленої оргструктури служби логісти-
чного менеджменту вплинуло на певні пока-
зники ділової активності цього підприємст-
ва. Організаційну структуру підприємства
“Укрбудкомплекс” до та після перетворення
подано відповідно на рис. 1 та 2 (на рис. 2
СБО – стратегічні бізнес-одиниці). Значення
показників ділової активності досліджувано-
го підприємства до та після перетворення
оргструктури та впровадження служби логі-
стичного менеджменту наведені в таблиці.

У таблиці наведено динаміку показників
ділової активності за три минулих роки та за
період січень – вересень 2014 р. (після пе-
ретворення оргструктури й упровадження

служби логістичного менеджменту). Згідно з
даними підприємства “Укрбудкомплекс”, за
аналізований кризовий період 2014 р. воно
мало зниження виручки від реалізації про-
дукції на 15%, а собівартість реалізованої
продукції зменшилась на 10% порівняно з
2013 р. При цьому середній розмір дебітор-
ської заборгованості за цей період знизився
на 20%, а кредиторської – на 10%, середня
вартість запасів за цей період зменшилась
на 15%. Це дало змогу покращити показники
оборотності дебіторської заборгованості та
запасів (при тому, що коефіцієнт та трива-
лість оборотності кредиторської заборгова-
ності залишилися на рівні 2013 р. при зни-
женні її середнього значення за дев’ять мі-
сяців 2014 р. на 10%). Знизилась тривалість
операційного циклу, а тривалість оборотно-
сті оборотного капіталу залишилася на рівні
2013 р., бо збільшувати її за рахунок змен-
шення тривалості обороту кредиторської за-
боргованості для підприємства не має сенсу.
На відміну від тривалості обороту дебіторсь-
кої заборгованості, яка повинна бути якомога
меншою, кожне підприємство зацікавлене в
тому, щоб тривалість обороту кредиторської
заборгованості була більшою. Якщо показник
тривалості оборотності оборотного капіталу
має додатне значення, то підприємство має
потребу в грошових коштах. Від’ємне зна-
чення цього показника говорить про те, що
підприємство має в безкоштовному корис-
туванні чужі гроші. Зрозуміло, що підприєм-
ство мусить слідкувати за співвідношенням
дебіторської та кредиторської заборговано-
сті і завжди знаходити розумний компроміс у
партнерських відносинах як із споживачами,
так і з постачальниками.   

Рис. 1. Оргструктура підприємства “Укрбудкомплекс” до перетворення та впровадження логістичної служби
(дані підприємства)

продажів
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Рис. 2. Оргструктура підприємства “Укрбудкомплекс” після перетворення та впровадження логістичної служби
(власна розробка)

Таблиця
Показники ділової активності підприємства “Укрбудкомплекс”

за 2011–2014 рр.
РокиПоказники ділової активності 2011 2012 2013 Січень – вересень 2014 р.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 4,9 2,8 3,8 4,065
Період оборотності дебіторської заборгованості 74,5 дн. 130,4 дн. 96,1 дн. 89,8 дн.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 28,1 2,4 2,0 2,00
Період оборотності кредиторської заборгованості 130,4 дн. 152,1 дн. 182,5 дн. 154,7 дн.
Коефіцієнт оборотності запасів 24,5 7,9 3,9 4,58
Показник тривалості обороту запасів 14,9 дн. 46,2 дн. 93,6 дн. 79,7 дн.
Тривалість операційного циклу 89,4 дн. 176,6 дн. 189,7 дн. 169,5 дн.
Тривалість оборотності оборотного капіталу -41 дн. 24,5 дн. 7,2 дн. 7,2 дн.

IV. Висновки
Наведені положення, результати та роз-

рахунки свідчать про те, що логістичний ме-
неджмент та взагалі логістична концепція
організації бізнесу є прогресивними, ефек-
тивними й вельми актуальними засобами
виживання підприємств у вітчизняних  еко-
номічних умовах сьогодення. Розглянута ло-
гіка та підходи дають змогу виробничо-
господарській організації раціонально вести
бізнес і навіть успішно виживати в умовах су-
спільно-політичної та економічної кризи. Відо-
мо, що кризові умови змушують людину або
підприємство шукати вихід і приховані ресур-
си, яких ми не помічаємо, поки все більш чи
менш гаразд. Таким прихованим ресурсом є
раціональна організація товароруху (мате-
ріальних, фінансових, сервісних, інформа-

ційних потоків) через взаємовигідну спів-
працю всіх учасників цього товароруху та
оптимізацію супутніх і трансакційних витрат
у процесі доведення певного продукту до
кінцевого споживача. Кінцевий споживач, як
відомо, завжди має рацію. Коли можливості,
а отже, і потреби кінцевого споживача об-
межені, логістичний менеджмент мусить так
вибудувати зв’язки між партнерами по біз-
несу та контрагентами, щоб вони були яко-
мога раціональнішими, економічними та на-
дійними. Виручка, собівартість (структура
собівартості), прибуток, оборотність капіта-
лу, активів – це взаємопов’язані маркери чи
важелі, якими досвідчений менеджер-
логістик може оперувати у співпраці з інши-
ми функціональними фахівцями підприємс-
тва та зовнішніми контрагентами для забез-
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печення прийнятного рівня виживання, а
можливо, і розвитку бізнесу в кризових умо-
вах. Подальші напрями досліджень внеску
логістичного менеджменту в покращення
показників ділової активності виробничо-
господарських організацій пов’язані з ураху-
ванням особливостей галузевої специфіки
бізнесу та розвитком електронної логістики.
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Поповиченко И. В. Роль логистического менеджмента как средства повышения дело-
вой активности предприятий в кризисных экономических условиях

В статье исследуются роль и возможности логистического менеджмента как инструме-
нта и средства управления деловой активностью предприятия в условиях кризисного сос-
тояния отечественной экономики. На примере конкретного предприятия показано, как пре-
образование его организационной структуры по процессному принципу посредством внедре-
ния логистической концепции организации бизнеса и создания в рамках усовершенствован-
ной оргструктуры службы логистического менеджмента повлияло на определенные показа-
тели деловой активности этого предприятия.

Ключевые слова: логистический менеджмент, показатели деловой активности, органи-
зационная структура, процессный принцип, кризис.

Popovychenko I. The Role of Logistics Management as a Means to Improve the Business
Activity of Enterprises in Crisis Economic Conditions

The article examines the role and capacity of the logistics management as a tool for management
and business activity in the conditions of the crisis state of the domestic economy. Emphasized the
fact that the improvement in business activity indicator values (turnover) during the crisis is achieved
not through an increase in sales revenue, and not so much through decrease in cost of goods sold,
but by optimizing the size and the ratio of accounts receivable and accounts payable, by optimizing
the average annual inventory – production, finished products, goods. To achieve this optimization, you
need to build a stable and reliable partnerships with contractors – suppliers, customers,
intermediaries, that is, to ensure coordination and coherence with all participants of commodity
circulation (supply chains) from the source of raw materials to the final consumer, and that is the
responsibility of the logistics management.

The object of the logistic management is the logistics system. Logistic system is the product of
concerted economic relations at the macro and micro level. A well-functioning logistics system
provides the flexibility of the enterprise. Flexibility – the ability to successfully adapt to such a state of
macro and meso-environment as it really is today.

On the example of a specific enterprise shows how to transformation of its organizational structure
on the basis of the process through the implementation of the logistical concept of business
organization and establishment within the improved organizational structure the logistic management
services has affected the indicators of business activity of the company.

Key words: logistics management, indicators of business activity, organizational structure, process
principle, crisis.


