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У статті розглянуто логістичну стра-
тегію, орієнтовану на продуктивність; 
визначено її місце серед інших логістичних 
стратегій підприємства. Застосування 
логістичної стратегії, орієнтованої на про-
дуктивність, як проміжний варіант дає змогу 
доповнити перелік стратегічних логістич-
них альтернатив підприємства. Для ефек-
тивної реалізації логістичної стратегії необ-
хідна система показників оцінки її реалізації. 
Система показників логістичної стратегії, 
орієнтованої на продуктивність, повинна 
відповідати стратегічним цілям логістики. 
Система показників оцінки логістичної стра-
тегії включає такі складові, як фінансова 
складова, клієнтська складова, внутрішня 
складова, складова навчання та росту.
Ключові слова: логістика, логістична 
стратегія, логістична стратегія, орієнто-
вана на продуктивність, система показни-
ків, ключові показники ефективності.

В статье рассмотрена логистическая 
стратегия, ориентированная на производи-
тельность; определено ее место среди дру-
гих логистических стратегий предприятия. 
Применение логистической стратегии, 
ориентированной на производительность, 
как промежуточный вариант позволяет 
дополнить перечень стратегических логи-
стических альтернатив предприятия. Для 
эффективной реализации логистической 
стратегии необходима система показате-
лей оценки ее реализации. Система показа-

телей логистической стратегии, ориенти-
рованной на производительность, должна 
соответствовать стратегическим целям 
логистики. Система показателей оценки 
логистической стратегии включает такие 
составляющие, как финансовая составляю-
щая, клиентская составляющая, внутрен-
няя составляющая, составляющая обуче-
ния и роста.
Ключевые слова: логистика, логистиче-
ская стратегия, логистическая страте-
гия, ориентированная на производитель-
ность, система показателей, ключевые 
показатели эффективности.

The article describes the productivity-oriented 
logistics strategy; its place among other company 
logistics strategies was determined. The adop-
tion of productivity-oriented logistics strategy, 
as an intermediate option, allows company to 
complement a list of company strategic logistics 
alternatives. The effective implementation of the 
logistics strategy needs for a system of indicators 
for assessing its implementation. The system of 
productivity-oriented company logistics strategy 
performance indicators shall conform to strate-
gic logistics goals. The system of indicators for 
assessing logistics strategy includes the follow-
ing components: financial component, customer 
component, internal component, component of 
training and growth.
Key words: logistics, logistics strategy, produc-
tivity-oriented logistics strategy, system of indica-
tors, key performance indicators.

Постановка проблеми. На практиці в процесі 
реалізації цілей та завдань підприємства на ринку 
постає  проблема  підбору  відповідної  логістичної 
стратегії  для  забезпечення  необхідної  результа-
тивності,  відповідного  рівня  досягнення  цілей  та 
завдань. В теорії та практиці логістичного менедж-
менту  розроблена  достатня  кількість  логістичних 
стратегій,  але  пошук  власної,  найбільш  відпо-
відної  умовам ринку  та  корпоративній  стратегії  є 
основним  завданням  вищого  керівництва.  Акту-
альним  питанням  є  забезпечення  логістичного 
менеджменту  необхідними  інструментами  для 
оцінювання виконання логістичної стратегії, тобто 
системи показників-індикаторів її реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз  досліджень  вітчизняних  вчених,  зокрема 
О.  Головащенко,  О.  Карого,  С.  Нікшич,  К.  Ново-
пісної, М. Рета [1–5], вказує на недостатній рівень 
розвитку систем оцінки логістичної діяльності під-
приємств,  зокрема  показників,  які  дають  змогу 
оцінити  рівень  розвитку  логістичної  стратегії  під-
приємства. Без такої системи неможливо не тільки 
оцінити логістичну діяльність підприємства, але й 
встановити обґрунтовані цілі та завдання.

Р.  Капланом  і  Д.  Нортоном  розроблено  «зба-
лансовану  систему  показників»  (BSC)  [6,  c.  19], 
яка призначалась для забезпечення чіткого визна-
чення  стратегічних  планів,  їх  реалізації  та  має 
відображення  у  фінансових  показниках.  Резуль-
тати функціонування  й  розвитку  логістичної  сис-
теми  підприємства,  реалізації  його  логістичної 
стратегії  на  основі BSC  та  «ключових  показників 
ефективності» (KPI), відповідно до вибраної стра-
тегії, запропонували О. Рудківський, Г. Тарасюк [7].

Ключові  показники  ефективності  розглядають 
у  своїх  дослідженнях  В.  Лаврененко,  А.  Гольд-
фарб,  Г.  Назарова,  Е.  Степанова,  О.  Демська, 
С.  Цюцюра,  О.  Криворучко,  В.  Сергеєв  [8–13]. 
Показники  системи  BSC  у  системі  менеджменту 
підприємства  розглянуті  в  дослідженнях  Л.  Пан, 
Н. Лісової, Г. Свірської, Д. Козенкова, С. Фаізової, 
Л. Лещій,  І. Барилюк [14–18]. Проте у досліджен-
нях  не  розкрито  застосування  показників  BSC  в 
розрізі з логістичною стратегією.

Постановка завдання.  Метою  статті  є  обґрун-
тування  логістичної  стратегії,  орієнтованої  на  про-
дуктивність, а також розгляд системи показників, які 
відображають ефективність реалізації цієї стратегії.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

126 Випуск 20. 2018

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На практиці у підприємств в розпорядженні є дві 
основні,  проте  різні  за  спрямованістю  логістичні 
стратегії:

1)  логістична стратегія, орієнтована на витрати;
2)  логістична стратегія, орієнтована на обслу-

говування.
Відповідно  до  першої  стратегії  (орієнтова-

ної  на  витрати)  підприємство  у  своїй  логістичній 
діяльності орієнтується на максимально можливе 
зменшення логістичних витрат, а особливо непро-
дуктивних. Така стратегія виявляється в мінімаль-
ному, але достатньому для клієнта рівні обслугову-
вання, за який він сплачує нижчу ціну. Основними 
критеріями  для  відслідковування  є  логістичні 
витрати та рівень логістичного сервісу (логістичні 
витрати повинні бути найменшими, а рівень логіс-
тичного сервісу – не нижче, ніж у конкурентів).

Відповідно до другої стратегії (орієнтованої на 
обслуговування) підприємство у своїй логістичній 
діяльності орієнтується на максимально можливе 
задоволення  потреб  за  «розумних»  витрат.  Така 
стратегія виявляється у достатньому для клієнта 
рівні логістичного обслуговування, за який він гото-
вий заплатити відповідну ціну. Основними крите-
ріями для відслідковування є рівень логістичного 
сервісу та логістичні витрати (рівень логістичного 
сервісу  повинен  відповідати  запитам  клієнтів,  а 
логістичні витрати повинні бути оптимальними, не 
занадто великими).

Фактично  під  час  вибору  логістичної  страте-
гії менеджмент підприємства перебуває в  склад-
ній  ситуації  стосовно  вибору  першої  чи  другої 
стратегії,  які  в  орієнтації  є  кардинально  різними. 
В  такому разі  підприємство  змушене диференці-
ювати логістичну стратегію для того, щоб виділя-
тися серед конкурентів на ринку. Одним з виходів із 
такої ситуації є розробка і пропозиції для менедж-
менту підприємств  інших, «проміжних» стратегій, 
які будуть містити риси вказаних двох стратегій, а 
також мати додаткову орієнтацію. Таке поєднання 
дасть змогу підприємствам отримати більш відпо-
відний варіант рішення, який найкраще підходить 
до корпоративної стратегії та цільового ринку.

Одним з різновидів подібного типу логістичних 
стратегій може бути орієнтована на продуктивність 
логістична стратегія. Відповідно до вказаної логіс-
тичної  стратегії  підприємство  не  орієнтується  на 
мінімальні  витрати  та  найвищий  рівень  логістич-
ного сервісу, а намагається досягти максимальної 
ефективності роботи логістичної  системи підпри-
ємства загалом так окремих ланок, операцій тощо.

Тобто  за  такої  стратегії  працює  принцип 
«робити  все  найкращим  чином»  (якщо  споживач 
буде  бажати  отримати  продукт  за  мінімальних 
витрат, підприємство має йому це забезпечити за 
мінімальних витрат, при цьому за можливості нада-
ючи високий рівень логістичного сервісу; якщо спо-

живач  буде  бажати  отримати  продукт  із  високим 
рівнем  обслуговування,  підприємство  має  йому 
це забезпечити за відповідну ціну та оптимальних 
логістичних витрат). Основним критерієм для від-
слідковування є рівень логістичної продуктивності 
(співвідношення  результатів  логістичної  системи 
до логістичних витрат (рівень логістичного сервісу 
та логістичні витрати мають бути оптимальними)).

Переваги логістичної стратегії, орієнтованої на 
продуктивність:

–  спрямованість  на  постійне  покращення, 
зростання  продуктивності,  впровадження  переві-
рених новацій;

–  гнучкість стосовно клієнтів та їх потреб (мож-
ливість охопити більш широке коло споживачів);

–  розвиток  гнучкої  високо  адаптивної  логіс-
тичної системи;

–  розвиток персоналу та менеджменту тощо.
Недоліками  логістичної  стратегії,  орієнтованої 

на продуктивність, можуть бути:
–  неможливість  забезпечити  найкращий 

рівень логістичного сервісу;
–  неможливість  забезпечити  найнижчі  логіс-

тичні витрати;
–  необхідність  інвестування  в  розвиток  гнуч-

кості тощо.
Для  ефективної  реалізації  логістичної  страте-

гії,  орієнтованої  на  продуктивність,  як  і  будь-якої 
іншої логістичної стратегії, необхідно передбачити 
специфічну  систему  показників,  які  дають  змогу 
ефективно відстежувати процес реалізації страте-
гії. Така система показників має бути інтегрована в 
загальну корпоративну інформаційну систему або 
логістичну інформаційну систему підприємства.

За  основу  для  розробки  системи  показників 
взято підхід Р. Нортона  і Д. Каплана  [6] як сукуп-
ність  фінансових  та  інших  показників  з  ураху-
ванням  причинно-наслідкових  зв’язків  між  показ-
никами  логістичної  стратегії,  орієнтованої  на 
продуктивність, і чинниками, які на них впливають. 
Використання системи збалансованих показників 
дає змогу:

–  детально  відстежувати  логістичну  діяль-
ність підприємства в довгостроковій стратегічний 
перспективі;

–  здійснювати ефективний контроль фінансо-
вих та логістичних показників, які є пріоритетними 
для  підприємства  та  відповідають  його  корпора-
тивній та логістичній стратегіям;

–  підвищити оперативність, обґрунтованість й 
ефективність логістичних рішень;

–  забезпечити  слідування  визначеній  логіс-
тичній  стратегії  підприємства,  здійснювати  необ-
хідні корективи в процесі її реалізації.

Показники  BSC  дають  змогу  здійснювати  оці-
нювання ефективності логістичної діяльності зага-
лом, а також окремих логістичних процесів, бізнес-
процесів, підрозділів підприємства та ресурсів.
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Показники BSC дають змогу менеджменту під-
приємства оцінити стан логістичної діяльності  та 
бізнесу загалом за такими напрямами:

1)  фінансова  складова  (дає  змогу  відстежити 
виконання  логістичної  стратегії  підприємства  за 
фінансовими показниками);

2)  клієнтська  складова  (дає  змогу  відстежити 
виконання  логістичної  стратегії  за  показниками, 
які відображають роботу з клієнтами);

3)  внутрішньогосподарська складова (дає змогу  
відстежити  виконання  логістичної  стратегії  за 
показниками,  які  характеризують  логістичну  сис-
тему підприємства);

4)  складова навчання  та росту  (дає  змогу від-
стежити виконання логістичної стратегії за показни-
ками розвитку логістичної системи підприємства).

Показники  BSC  дають  можливість  розширити 
межі  та  можливості  логістичного  менеджменту 
за  допомогою  кількісного  відображення  резуль-
татів досягнення встановлених цілей, завдань та 

інших  орієнтирів.  Для  вітчизняного менеджменту 
ці аспекти впровадження показників BSC є досить 
важливими  та  перспективними,  як  і  у  сфері  нау-
кових досліджень є важливими дослідження роз-
витку, впровадження подібних систем та показни-
ків у діяльності вітчизняних підприємств.

BSC логістичної стратегії, орієнтованої на про-
дуктивність, передбачає систему пов’язаних стра-
тегічних цілей, відповідно до яких розробляються 
показники оцінки (рис. 1).

Для  фінансової  складової  логістичної  страте-
гії,  орієнтованої  на  продуктивність,  можна  іден-
тифікувати  такі  стратегічні  цілі,  як  зростання 
прибутковості  (рентабельності)  підприємства; 
зростання  обсягів  продажу  продукції;  оптиміза-
ція логістичних витрат. Дві  останні  цілі  покликані 
забезпечити досягнення першої, тобто зростання 
прибутковості.  Фінансова  складова  логістичної 
стратегії має переважно типовий склад для логіс-
тичної стратегії різної орієнтації, адже відображає 
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Рис. 1. Стратегічні цілі відповідно до логістичної стратегії, орієнтованої на продуктивність



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

128 Випуск 20. 2018

загальне спрямування на зростання прибутковості 
будь-якого  комерційного  підприємства.  Хоча  вже 
деталізація  стратегічних цілей  та показники ниж-
чого рівня відображають спрямування логістичної 
стратегії.

Фінансовій  складовій логістичної  стратегії  від-
повідає група показників, які відображають рівень 
досягнення стратегічних цілей (табл. 1).

Клієнтська  складова логістичної  стратегії,  орі-
єнтованої  на  продуктивність,  передбачає  такі 
стратегічні цілі, як пропозиція продукції, оптималь-
ної за параметрами «ціна – якість», надання най-
необхідніших та затребуваних послуг, формування 
оптимального асортименту за структурою потреб 
та рентабельністю, оптимізація зворотних потоків 
(табл. 2).

Внутрішня  складова  логістичної  стратегії,  орі-
єнтованої на продуктивність, передбачає такі стра-
тегічні  цілі,  як  побудова  системи  постачання  за 
принципом «ціна – якість», розвиток раціональної 

системи  обслуговування  клієнтів,  впровадження 
або розвиток системи управління продуктивністю, 
скорочення  частки  непродуктивних  операцій, 
впровадження BSC та KPI, впровадження страте-
гічного  логістичного  управління,  освоєння  нових 
технологій  та  обладнання,  формування  системи 
розподілу  за  принципом  «витрати  –  результати» 
(табл. 3).

Стратегічні  цілі  складової  навчання  та  росту 
логістичної  стратегії  підприємства,  орієнтова-
ної  на  продуктивність,  включають  впровадження 
системи  стимулювання  за  продуктивність,  підви-
щення  продуктивності  роботи  персоналу  за  опе-
раціями,  формування  організаційної  культури, 
спрямованої  на  зміни,  стимулювання  персоналу 
до  розробки  нововведень.  Відповідні  показники 
складової навчання та росту логістичної стратегії 
зазначені в табл. 4.

Запропонована  система  показників  логістич-
ної  стратегії,  орієнтованої  на  продуктивність,  не 

Таблиця 1
Показники оцінки фінансової складової логістичної стратегії підприємства,  

орієнтованої на продуктивність
№ Стратегічна мета Показники

1. Зростання прибутковості підприємства Рентабельність активів – ROA; чистий операційний прибуток 
після вирахування податків – NOPAT.

2. Зростання обсягів продажу продукції Оборот підприємства; оборотність активів.
3. Оптимізація логістичних витрат Загальна сума логістичних витрат; питомі логістичні витрати

Таблиця 2
Показники оцінки клієнтської складової логістичної стратегії підприємства,  

орієнтованої на продуктивність
№ Стратегічна мета Показники

1. Пропозиція продукції, оптимальної за параметрами 
«ціна – якість» Рівень задоволеності клієнтів.

2. Надання найнеобхідніших та затребуваних послуг Співвідношення вартості послуг та обсягів продажу.

3. Формування оптимального асортименту за 
структурою потреб та рентабельністю

Рентабельність продажу продукції, прибуток від 
продажу продукції.

4. Оптимізація зворотних потоків (тари, неякісної 
продукції тощо)

Витрати на зворотні потоки по відношенню до обсягів 
продажу.

Таблиця 3
Показники оцінки внутрішньої складової логістичної стратегії підприємства,  

орієнтованої на продуктивність
№ Стратегічна мета Показники
1. Побудова системи постачання за принципом «ціна – якість» Співвідношення рівня якості та вартості сировини.

2. Розвиток раціональної системи обслуговування клієнтів Співвідношення обсягу прибутку та витрат на 
обслуговування.

3. Впровадження або розвиток системи управління 
продуктивністю

Співвідношення прибутку та витрат підприємства; 
співвідношення обсягів продажу та витрат 
підприємства.

4. Скорочення частки непродуктивних операцій Частка непродуктивних операцій підприємства; 
частка витрат на непродуктивні операції.

5. Впровадження BSC та KPI Рівень досягнення стратегічних цілей.
6. Впровадження стратегічного логістичного управління Рівень досягнення стратегічних цілей логістики.
7. Освоєння нових технологій та обладнання Рентабельність інвестицій у нововведення.

8. Формування системи розподілу за принципом «витрати – 
результати»

Співвідношення обсягів реалізації та витрат 
розподілу.
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є  кінцевою,  вона  може  бути  адаптована  відпо-
відно до умов конкретного підприємства. Система 
показників  дасть  змогу  значно  підвищити  рівень 
інформаційного забезпечення прийняття логістич-
ної стратегії підприємства та її успішної реалізації, 
що,  зрештою,  сприятиме  покращенню  результа-
тів діяльності підприємства на ринку, підвищенню 
його конкурентоспроможності тощо.

Застосування системи показників для логістич-
ної стратегії є необхідною умовою сучасного логіс-
тичного менеджменту, орієнтованого на розвиток 
підприємства на ринку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким  чином,  перелік  логістичних  стратегій  не 
обмежується  тільки  двома  основними  стратегі-
ями (з орієнтацію на витрати та рівень обслугову-
вання). Застосування логістичної стратегії, орієн-
тованої на продуктивність, дає змогу врахувати як 
необхідність  зменшення логістичних витрат,  так  і 
забезпечення  необхідного  рівня  сервісу,  створю-
ючи широкий вибір потенційним та наявним клієн-
там підприємства.

Для ефективної  реалізації  будь-якої  логістичної 
стратегії  необхідний  набір  показників,  які  дадуть 
змогу  ідентифікувати  стан  її  реалізації,  виявити 
проблеми,  здійснити  коригуючі  дії.  Використання 
системи показників на основі BSC дає змогу систе-
матизовано  та  комплексно  оцінити  стан  реалізації 
певної логістичної стратегії підприємства за чотирма 
складовими.  Логістична  стратегія,  орієнтована  на 
продуктивність,  має  власні  специфічні  стратегічні 
цілі, яким відповідають специфічні показники оцінки 
реалізації логістичної стратегії підприємства.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані 
на розробку інших логістичних стратегій, відмінних 
від розглянутих у статті, а також розвиток системи 
показників  для  окремої  логістичної  стратегії  під-
приємства.
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PRODUCTIVITY-ORIENTED LOGISTICS STRATEGY OF THE ENTERPRISE:  
INDICATORS FOR MEASURING

There are two main logistics strategies used by companies: a cost-oriented logistic strategy and a service-
oriented  logistics strategy. The disadvantage of  these strategies  is  their  fundamental difference  in  the way 
of satisfaction of customer logistics needs: the first is focused on the minimum logistics costs, another – on 
logistics service level. The productivity-oriented logistics strategy is an intermediate option, which allows the 
company to complement a list of company strategic logistics alternatives. The productivity-oriented logistics 
strategy is focused on logistics activities productivity regardless of logistics costs and logistics service level.

The effective implementation of this logistics strategy needs a system of indicators for assessing its imple-
mentation. 19 basic logistic strategic goals have been identified during the research process. These strategic 
goals  are  formed  according  to  the  components  of  BSC  (system  of  balanced  indicators):  financial  compo-
nent, customer component,  internal component, a component of  training and growth. The financial compo-
nent of  the company’s  logistics strategy  includes  indicators as return on assets (ROA), net operating profit 
after deduction of taxes (NOPAT), company turnover, asset turnover, total logistics costs, unit logistic costs.  
The customer component of the company logistics strategy includes indicators as the level of customer satis-
faction, the cost-effectiveness of sales, profit from sales, and costs of return flows in relation to sales volumes.  
The internal component of the company’s logistics strategy includes such indicators as the quality level in rela-
tion to material costs, profit value in relation to service costs, and other. The component of training and growth 
of the company logistics strategy includes indicators as staff productivity, changes implementation actual time 
in relation to planned time, number of innovations per person, and other.


