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ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ

 СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ступінь нестабільності і напруженості зовнішнього оточення на стан багато-

функціональних економічних систем (БФЕС), та внутрішній розлад і дисбаланс,

що постійно впливають на діяльність підприємства, сприяють дисбалансу

взаємодії окремих підсистем. До основних завдань антикризового управління

господарюванням належить ефективне використання логістики, яке сприяє за-

безпеченню та підтримці сталого розвитку підприємницької діяльності на довго-

строкову перспективу, бо сьогодні є нагальна необхідність залучення антикризових

напрямів «інновації-логістика-реінжиніринг», що ще недостатньо досліджено у су-

часних наукових працях з підвищення ефективності логістичної діяльності [1; 2].  

Сучасною місією БФЕС є задоволення фізіологічної нужди та потреб

споживачів у якісних товарах. Обов`язковою умовою забезпечення сталості

господарювання має бути баланс між обсягом виробництва та обсягом спо-

живання продукції. На сучасному етапі незважаючи на демографічну ситуацію

у переважній більшості країн з ринковою економікою пропозиція товарів без-

перервно зростає. Тоді за законом ринку «попит-пропозиція» ціни на продукцію

мають знижуватися. Але споживчі ціни за даними офіційної державної статистики

України мають стрімку тенденцію до зростання. І відбувається це свідомо,

навмисно, щоб забезпечити баланс обсягів виробництва і споживання, не у на-

туральному, а у грошовому вимірі. Таке хибне управління сприяє колапсу еконо-

мічної системи.

Для дослідження такої ситуації можна використати закон Бойля. Для забезпе-

чення сталого економічного розвитку, обсяг продукції має підвищуватися

тільки з ростом чисельності споживачів (населення). За таких умов можна роз-

глянути такі варіанти:
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1. Коли зростання економіки менше по відношенню до росту населення,

тоді напруга в суспільстві почне зростати, поки «не вибухне».  

2. Коли економічний ріст випереджає людські потреби, така ситуація може

довести систему до її «охолодження».  

Одним із шляхів, що може розв`язати цю проблему дисбалансу економічної

системи, може бути логістика яка, згладжує такий дисбаланс БФЕС, сприяючи

антикризовому розвитку.

Місія логістики – здійснювати постачання товарів у місце та в час, коли їх

чекають. До видів діяльності сучасної логістика можна віднести: транспортні

послуги, вантажообіг, складське господарство, обмін інформацією, управління за-

пасами, пакування тощо. Ефективна логістика сприяє покращенню фінансово-еко-

номічного стану як приватного бізнесу, так і державних підприємств.

Поточним завданням логістики є організація такого географічного розташу-

вання джерел сировини, матеріалів, виробництва, складів готової продукції, яке

забезпечувало б мінімальні витрати. Завдячуючи логістиці необхідні сировина

та матеріали своєчасно подаються у процес виробництва, а готова продукція

постачається каналами збуту до споживачів. То ж, будучи ефективним інструмен-

том, господарювання, логістика сприяє запобіганню «напруження» чи «охоло-

дження» БФЕС, оперативно реагуючи на зовнішні та внутрішні зміни.

У результаті, розв’язуються проблеми ресурсо-енергозбереження, проб-

леми зниження забруднення довкілля, проблеми забезпечення безпеки інформа-

ційних потоків БФЕС тощо. Своєчасний контролінг та діагностика логістичної

діяльності сприяють прискоренню розв’язання існуючих проблем.

Отже, ефективна логістика сприяє забезпеченню сталого антикризового

розвитку.
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УМОВИ УСПІШНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

ЯК ЙОГО ОСНОВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕСУРСУ

Безперебійна виробничо-господарська діяльність будь-якого підприємства

передбачає наявність певного запасу матеріалів, сировини, палива та оборотних

активів, що повинні використовуються у виробничому процесі. Запаси на під-

приємстві займають особливе місце у складі майна підприємства. В той же час

запаси формують особливу складу витрат діяльності підприємства, займаючи

значну частку у структурі витрат та у собівартості виробництва готової продукції.

Від того, наскільки правильно організовано їх облік, залежить точність визначення

кінцевих результатів діяльності підприємства і, що не менш важливо, збереження

самих запасів.

Підприємства для ведення господарської діяльності незалежно від форм

власності та методів господарювання використовують виробничі запаси як одну

з найбільш важливих і значних частин активів підприємства [1–3].

Запаси сировини та матеріалів, палива, запасних частин – це один із найнеоб-

хідніших елементів у будь-якій системі економіки, якій вдається згладжувати

нерівномірність виробничого процесу, споживання і розподілу благ матеріального

характеру.

На наш погляд, для забезпечення ефективної діяльності підприємств та

зростання їх потенціалу у сучасних умовах виникає необхідність створення якісно

нової системи управління виробничими запасами. Адже основою виробництва


