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У науковій статті розглянуто фактори конкурентоспроможності підприємств галузі металургії, при

цьому виділено значення логістичної складової у підвищенні конкурентності підприємств. Наведено

структуру функцій логістичної системи та логістичної інформаційної системи підприємств металургії,

виділено серед структуризованих функцій — ключові. Наведено схему розподілу функцій логістичної

системи між різними учасниками логістичного процесу підприємств металургії. Окреслено основні про>

блеми функціонування логістичної системи, що погіршують її та знижують конкурентоспроможність

підприємств металургії. Запропоновано стратегічні логістичні рішення в умовах динамічного розвитку

металургійних підприємств та підвищення рівня їх конкурентоспроможності.

This scientific article describes the factors of competitiveness of enterprises in the industry of metallurgy,

highlighting the importance of logistics in improving the competitiveness of enterprises. The structure functions

of the logistics system and the logistics information systems of the enterprises of metallurgy, allocated among

strukturyzowane functions — key. The scheme of distribution functions of the logistics system among the various

participants of logistical process at the enterprises of metallurgy. Outlines the basic problems in the functioning

of the logistics system, degrade it and reduce the competitiveness of Ukrainian metallurgical enterprises. Proposed

strategic logistics solutions in the context of the dynamic development of metallurgical enterprises and improve

their competitiveness.
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чне управління з метою мінімізації витрат логістичних
каналів та забезпечення високої конкурентоспромож$
ності на ринку. При цьому стратегія розвитку підприє$
мства може служити для розробки ефективної логі$
стичної системи управління як налагодженого проце$
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су управління, інформаційними, товарними потоками
між постачальниками, підприємством та споживачами.
Відповідно, враховуючи мінливе ринкове середовище
та недостатньо напрацьовані функціональні складові і
стратегії побудови логістичної системи, її робота стає
недостатньо організованою та ефективною. Окрім цьо$
го, побудова таких систем на підприємствах металургії
пов'язано також із проблемами потужних вантажопо$
токів, розкиданості складської системи та значною
зношеністю обладнання та транспортно$рухомого
складу, що суттєво позначається на конкурентоспро$
можності.

Останні дослідження та публікації, на які спираєть$
ся автор, виділення невирішених частин загальної про$
блеми. Дослідженнями проблем становлення управління
логістичними системами займались як зарубіжні нау$
ковці: Алесінская Т.В., Бланк І.А., Євдокимов А.В., Кар$
данова Л.І., Маккенна Р., так і вітчизняні автори: Джа$
ферова С.Е., Димарчук С.М., Єлетенко О.В., Загорна
Т.О., Ларіна Р.Р., Мішенін Є.В., Фролова Л.В. та інші.
Питання конкурентоспроможності підприємств дослі$
джували такі класики маркетингової науки, як: І. Ан$
софф, Ф. Котлер, М. Портер, К. Прахалад та сучасні
дослідники: Гельвановський М.І., Васильева З.А., Іва$
нов Ю.Б., Тарнавська Н.П., Тищенко О.М. та інші.

Разом із цим, проблемні питання, стратегічні напря$
ми розвитку та конкурентоспроможності металургій$
них підприємств в умовах недостатньої ефективності
функціонування промислового сектору України дослі$
джували такі наковці: Афанасьєв Є.В., Волкова Т.П.,
Голубченко А.К., Гребеник В.М., Грищенко С.Г., Козен$
ков Д.Є., Мазур В.Л., Пікус А.Ю., Чередніченко С.В.,
Шикова Л.В. та інші.

Відповідно, дослідження функціональних складових
логістичної системи для забезпечення конкурентоспро$
можності підприємств металургії є важливим науковим
завданням.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Цілю статті є вивчення функцій логістичної систе$

ми металургійних підприємств та напрацювання стра$
тегічних логістичних рішень в умовах динамічного роз$
витку металургійних підприємств та підвищення рівня
їх конкурентоспроможності.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Конкурентоспроможність підприємства галузі ме$

талургії — це динамічне і змінне явище, що розглядаєть$

ся у процесі неперервного порівняння конкурентоспро$
можності підприємства із заданим ринковим рівнем кон$
курентоспроможності.

Також конкурентоспроможність металургійного
підприємства є результатом обраної стратегії кон$
курентоспроможності, що забезпечує ефективне ви$
користання наявних економічних ресурсів підприє$
мства, які в процесі їхнього включення в господарсь$
кий обіг перетворюються на фактори конкурентос$
проможності підприємства, що продукують конку$
рентні переваги та ключові компетенції підприємства
[4, с. 33].

Факторами конкурентоспроможності є такі внут$
рішні фактори розвитку металургійних підприємств:
структурні (виробнича та організаційна структура
підприємства, місія підприємства, спеціалізація та
концентрація виробництва, рівень уніфікації та стан$
дартизації продукції, облік та регулювання вироб$
ничих процесів, персонал); ресурсні (постачальники,
доступність якісної дешевої сировини та оптиміза$
ція ефективності її використання); технічні (патен$
ти на товар і технології, обладнання, якість вироб$
ництва); управлінські (менеджери, організація своє$
часного постачання сировини, матеріалів та комп$
лектуючих; формування діючих систем менеджмен$
ту та управління якістю на підприємстві); ринкові
(доступ до ринку ресурсів і технологій, значна част$
ка ринку, ексклюзивність товарів підприємства, ек$
склюзивність каналів розподілу і реклами; ефектив$
на система збуту та післяпродажного обслуговуван$
ня, прогнозування політики ціноутворення та рин$
кової інфраструктури). Ефективність функціонуван$
ня підприємства (показники прибутковості, інтен$
сивність використання капіталу, фінансова стійкість
[9, c. 52—54].

При цьому логістична складова конкурентоспро$
можності металургійних підприємств набуває особли$
вого значення, враховуючи необхідність забезпечення:
гнучкого виробництва та реалізації за рахунок впровад$
ження принципів "точно в термін"; максимізації вико$
ристання виробничої потужності; оптимізації виробни$
чого часу; бездефектного виробництва; мінімізації ви$
трат на внутрішньовиробниче транспортування, скла$
дування та пакувальні процеси; екологізації вироб$
ництва тощо [10].

В якості ключових функцій логістичної системи вид$
іляють наступні [1]: підтримка стандартів обслуговуван$
ня споживачів; управління закупівлями; транспортуван$
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Джерело: складено автором на основі [10, 11].

Таблиця 1. Структура функцій логістичної системи
та логістичної інформаційної системи
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ня; управління запасами; управління процедурами за$
мовлень; управління виробничими процедурами; ціно$
утворення; фізичний розподіл.

Серед ключових функцій логістичної системи в умо$
вах забезпечення конкурентоспроможності, виділяємо
[5, c. 32]:

1. Підтримка стандарту обслуговування споживачів.
Забезпечення заданого рівня якості товарів і післяпро$
дажний сервіс.

2. Управління замовленнями. Визначення порядку
отримання і обробки замовлень.

3. Управління закупівлями. Вибір постачальників,
планування потреби в ресурсах, визначення термінів та
обсягів поставки.

4. Транспортування. Вибір перевізника, експедито$
ра та виду транспорту.

5. Управління запасами. Оптимізація рівня запасів
у логістичній системі.

6. Управління виробничими процесами. Оператив$
не планування, скорочення тривалості виробничого цик$
лу.

7. Ціноутворення. Формування ціни готової про$
дукції на основі логістичних витрат.

8. Дистрибуція. Фізичне переміщення та зберігання
готової продукції в товаропровідних структурах вироб$
ників та/або посередників.

До підтримуючих функцій логістичної системи в
умовах забезпечення конкурентоспроможності нале$
жать [5, c. 33]:

1. Складування. Визначення кількості, типу та дис$
локації складів, їх площі та вибір складського обладнан$
ня.

2. Вантажопереробка. Переміщення ресурсів і гото$
вої продукції на складі, їх розміщення на стелажах, ком$
плектування вантажів по замовленнях.

3. Захисна упаковка, що забезпечує схоронність
вантажів.

4. Забезпечення повернення товарів, які не задо$
вольняють споживачів або не пройшли гарантійного
терміну служби.

5. Забезпечення запасними частинами і сервісне об$
слуговування.

6. Збір вторинних ресурсів, відходів виробничого
споживання.

7. Інформаційно$комп'ютерна підтримка. Оброб$
ка інформації про рух потоків, їх облік, аналіз і конт$
роль.

Щодо функцій у сфері постачання, то до них на$
лежать управління рухом сировини та матеріалів, ок$
ремих частин або запасів готової продукції від поста$
чальника або місця їхнього придбання до виробничих
підприємств, розподільчих складів (табл. 2.) [11, с. 27].

На рівні виробництва функцією логістики стає
управління запасами, яка охоплює контроль за просу$
ванням напівфабрикатів і компонентів через усі стадії
виробничого процесу, а також рух готової продукції на
оптові склади та роздрібні ринки збуту. Функції управ$
ління розподілом продукції охоплюють оперативну
організацію потоків кінцевої продукції від підприєм$
ства$виробника до споживача. До функцій логістичної
координації зараховують: виявлення й аналіз потреб у
матеріальних ресурсах різних фаз і частин виробницт$
ва, аналіз ринків на яких здійснюється збутова діяль$
ність підприємства, прогнозування поведінки інших
джерел цих ринків, обробка даних замовлень і потреб
споживачів [11, с. 29]. На рисунку 1 наведено функціо$
нальну схему розробки логістичної системи, яка скла$
дається з оперативного управління, що включає управ$
ління розподілом продукції, управління запасами про$
дукції та управління матеріалами та логістичної коор$
динації, що включає прогнозування попиту, обробку
даних, оперативне планування, планування постачання
матеріалів та виробництва і становить відкритий цикл з
ринку постачання до ринку збуту.

Джерело: складено автором на основі [11, с. 28].

Таблиця 2. Функції логістичної системи
в умовах забезпечення конкурентоспроможності металургійного підприємства

та їхній розподіл між різними учасниками логістичного процесу
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У загальному вигляді завдання логістики промисло$
вого підприємства можна сформулювати так [6]:

— планування виробництва на основі прогнозу по$
треб у готовій продукції;

— розробка плану$графіка виробничих завдань;
— розробка графіка запуску$випуску продукції;
— встановлення нормативів незавершеного вироб$

ництва;
— оперативне управління виробництвом та органі$

зація виконання виробничих завдань;
— контроль за кількістю та якістю виготовленої

продукції;
— контроль за собівартістю випущеної продук$

ції.
Названі функції логістики відображаються в коор$

динації попиту та пропозиції на товар металургійних
підприємств.

Характеристика основних операцій логістичного
процесу підприємств металургії [7, с. 214]:

I. Фізичний розподіл. Координація з планом мар$
кетингу, прогнозування попиту, сервіс, оперативно$
календарне планування транспортування готової про$
дукції, управління запасами готової продукції, оброб$
лення замовлень клієнтури, складування готової про$
дукції, завантажувально$ розвантажувальні і транс$
портні складські роботи з готовою продукцією, по$
стачання готової продукції, облік запасів готової про$
дукції.

II. Підтримка виробництва. Координація з планом
фізичного розподілу, оперативно$календарне плануван$
ня переміщення незавершеного виробництва, внутріш$
ньозаводські переміщення матеріалів, завантажуваль$
но$ розвантажувальні й транспортно$складські роботи
з незавершеним виробництвом, оперативне забезпечен$
ня виробничих підрозділів сировиною, матеріалами, на$
півфабрикатами, комплектуючими виробами, складу$
вання незавершеного виробництва, облік незавершено$
го виробництва

III. Постачання. Координація з оперативно$кален$
дарним планом виробництва, вибір і проведення пере$
говорів з постачальниками, планування потреб у мате$
ріалах, складання оперативно$календарного плану по$
стачання, транспортування сировини, матеріалів, на$
півфабрикатів, комплектуючих виробів, складування
виробничих запасів, завантажувально$розвантажу$
вальні й транспортно$складські роботи з предметами
постачання.

Особливості функціональної складової логістичної
системи підприємств галузі металургії обумовлені: на$
явністю на металургійних підприємствах потужних
вантажопотоків (важких вантажів: залізна, марганце$
ва руда, злитки, прокат, кам'яне вугілля); постійних по$
токів специфічних вантажів; достатньо великими
відстанями перевезень вантажів; значним різноманіт$
тям використовуваних видів транспорту; розкиданістю
і великою кількістю цехів і складів (більше одного де$
сятка), що характеризуються різноманітністю підйом$
но$транспортних пристроїв і допоміжного устаткуван$
ня [8].

Доведення показників логістики українських під$
приємств до високого рівня конкурентоспромож$
ності утруднюється по ряду об'єктивних причин та$
ких, як: історичним відставанням сфери обігу про$
дукції від виробничої сфери, відсталість транспорт$
ної та складської інфраструктури, високий ступінь
зносу рухомого складу та об'єктів інфраструктури
транспорту, низький рівень розвитку складських
операцій та ряд інших. Крім того, розвиток логісти$
ки характеризується регіональною нерівномірністю
[11, с. 66].

Відсутність інноваційних зрушень, висока ступінь
зношеності основних фондів, низький рівень інвестицій
у розвиток та реформування гірничо$металургійного
комплексу посилює вплив ремонтних робіт на загальні
економічні показники діяльності підприємства, на логі$
стичну систему, погіршуючи ефективність виконання її
ключових функцій, знижуючи конкурентоспроможність
підприємств металургії.

Серед ключових виявлених проблем та ризикоут$
ворюючих чинників функціонування логістичної сис$
теми металургійних підприємств, виділяємо: недо$
статнє використання виробничих потужностей мета$
лургії та невисока завантаженість виробництва, зане$
падаюча структура сталеварного виробництва; високий
ступінь зносу обладнання, технологічна відсталість у
порівнянні з розвиненими країнами; неконкурентність
та велика вартість продукції; невисока рентабельність
та нестача власних обігових коштів у межах системи
[2, c. 30].

Для покращення функціонування логістики мета$
лургійних підприємств, формування стратегічних логі$
стичних рішень необхідно забезпечити:

— зростання логістичного (виробничого, транспор$
тного, трудового, складського) потенціалу;

 
 

 
 

 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функціональна схема розробки логістичної системи

Джерело: складено автором на основі: [4; 10; 11].
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— зростання дистрибутивного та ринкового потен$
ціалу (потенціалу цінового та нецінового попиту про$
дукції металургії);

— чітку персоніфікацію структури попиту продукції
металургії та його складових;

— застосування новітніх інформаційно$комуніка$
ційних та функціональних тенденцій роботи логістич$
ної системи;

— побудову оптимальної (з точки зору сервісності
та витратності) логістичну структуру.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, логістична система підприємств галузі мета$

лургії повинна охоплювати взаємопов'язані у процесі
прийняття рішень напрями та способи використання
елементів ресурсопотоку, а також містити систему
інформаційного забезпечення та інфраструктурні об$
'єкти. За своїм змістом це — організаційно$економіч$
ний механізм координації функцій з управління ресур$
сопотоком [7, с. 50].

Логістична система в умовах забезпечення кон$
курентоспроможності підприємств галузі металургії
складається з виробничої, фінансової, організацій$
ної, інвестиційної та технологічної компонент, що
формують систему взаємопов'язаних її функцій та
безпосередньо впливають на конкурентоспро$
можність підприємств. Позитивними наслідками
ефективного функціонування логістичної системи є
прискорений розвиток науково$технічного прогре$
су, забезпечення якісного товарного обслуговуван$
ня, підвищення рівня попиту на продукцію мета$
лургії, охоплення нових сегментів ринку та можли$
вості зростання конкурентоспроможності підпри$
ємств. Перспективними для подальших досліджень
можуть бути дослідження ефективності реалізації
ключових функцій логістичної системи окремих ме$
талургійних підприємств.
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