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Якименко О. В. Формування стратегічних цілей підприємства на основі системи управління  
логістичними витратами

У роботі запропоновано формування стратегічних цілей підприємства на основі системи управління логістичними витратами. З’ясовано, що 
фінансова складова залишається одним із найважливіших елементів внутрішнього потенціалу підприємства. Фінансові критерії відображають 
довгострокові цілі підприємства: забезпечують найбільшу прибутковість капіталу. Зазначено, що збалансована система показників навіть у 
межах своєї фінансової складової дозволяє сформувати не тільки критерії виконання довгострокових планів, але й враховувати всі зміни, які ви-
никають при досягненні довгострокових цілей. Обґрунтовано, що ефективність використання активів та інвестицій досягається загальними 
показниками – збільшенням прибутковості, зменшенням витрат, збільшенням використання активів. Тут визначальними є логістичні потоки, 
головним з яких є матеріальний. Будь-якому підприємству для свого існування необхідні ресурси, які можуть потребувати значних капітало-
вкладень (це може бути спеціальне обладнання, новітні інформаційні системи, а також кваліфікований персонал). Визначено напрямки аналізу 
впливу на клієнтську складову діяльності підприємства, головні напрямки впливу на внутрішні бізнес-процеси підприємства та головні напрямки 
аналізу та цілі досягнення для складової «навчання і розвиток». Зроблено висновок, що реалізація цілей, які поставлені перед фінансовою, клієнт-
ською складовими та складовою внутрішніх бізнес-процесів, залежить від можливостей складової «навчання і розвиток» системи управління 
логістичними витратами. 
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Якименко О. В. Формирование стратегических целей предприятия 
на основе системы управления логистическими затратами

В работе предложено формирование стратегических целей предпри-
ятия на основе системы управления логистическими затратами. Вы-
яснено, что финансовая составляющая остается одним из важней-
ших элементов внутреннего потенциала предприятия. Финансовые 
критерии отражают долгосрочные цели предприятия: обеспечивают 
наибольшую доходность капитала. Отмечено, что сбалансированная 
система показателей даже в пределах своей финансовой составля-
ющей позволяет сформировать не только критерии выполнения 
долгосрочных планов, но и учитывать все изменения, возникающие 
при достижении долгосрочных целей. Обосновано, что эффектив-
ность использования активов и инвестиций достигается общими 
показателями – увеличением прибыльности, уменьшением расходов, 
увеличением использования активов. Здесь определяющими являются 
логистические потоки, главный из которых – материальный. Любо-
му предприятию для своего существования необходимы ресурсы, ко-
торые могут потребовать значительных капиталовложений (это 
может быть специальное оборудование, новейшие информационные 
системы, а также квалифицированный персонал). Определены на-
правления анализа влияния на клиентскую составляющую деятель-
ности предприятия, основные направления влияния на внутренние 
бизнес-процессы предприятия и основные направления анализа и цели 
достижения для составляющей «обучение и развитие». Сделан вывод, 
что реализация целей, поставленных перед финансовой, клиентской 
составляющими и составляющей внутренних бизнес-процессов, зави-
сит от возможностей составляющей «обучение и развитие» систе-
мы управления логистическими затратами.
Ключевые слова: стратегические цели, управление, логистические из-
держки, предприятие.
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Yakimenko O. V. Formation of the Enterprise’s Strategic Goals Based  
on a System of Logistic Costs Management

The publication proposes the formation of strategic goals of enterprise on 
the basis of a system of management of logistic costs. It is identified that 
the financial component remains one of the most important elements of the 
enterprise’s internal potential. The financial criteria reflect the enterprise’s 
long-term goals: provide the highest return on capital. It is specified that a 
balanced system of indicators, even within its financial component, allows 
not only formation of the criteria for implementation of long-term plans, but 
also considering all the changes that arise in achieving long-term goals. It is 
substantiated that the efficiency of use of assets and investments is achieved 
by general indicators, e.g., increasing profitability, reducing costs, increasing 
the use of assets. Logistical flows are the determining factor here, the main 
among which appears to be the material flow. Any enterprise needs resources 
for its existence, which can require significant investment (it can be special 
equipment, the latest information systems, or qualified staff). The directions 
of analysis of the impact on the client component of the enterprise’s activities, 
the main directions of influence on the internal business processes of enter-
prise and the main areas of analysis and achievement goal for the component 
of «training and development» are defined. It is concluded that implementa-
tion of the goals set for the financial, client components and the component 
of internal business processes depends on the capabilities of the component 
of «training and development» in the system of management of logistic costs.
Keywords: strategic goals, management, logistic costs, enterprise.
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Успішна організація логістичної діяльності під-
приємства залежить від ступеня освіченості 
його керівників та спеціалістів щодо концепцій 

логістики, етапів її розвитку, логістичних систем, ме-
тодів їх моделювання, логістичних ланцюгів, інформа-
ційних систем у логістиці та принципів їх створення. 

У сучасних економічних умовах діяльність кож-
ного підприємства є об’єктом уваги учасників рин-
кових відносин, які зацікавлені в результатах його 
функціонування. Фінансова складова залишається 
одним із найважливіших елементів внутрішнього по-
тенціалу підприємства. Фінансові критерії відобра-
жають довгострокові цілі підприємства: забезпечу-
ють найбільшу прибутковість капіталу. 

 Управлінню логістикою на підприємствах при-
свячено велику кількість наукових праць, зокрема 
дослідження таких науковців, як Д. Бауерсокс [1],  
О. Бойко [2], А. Гаррісон [3], Л. Фролова [4], І. Черле-
няк [5] та ін.

Але деякі питання щодо управління логістични-
ми витратами залишаються недостатньо вивченими 
та потребують подальших досліджень.

Метою статті є формування стратегічних цілей 
підприємства на основі системи управління логістич-
ними витратами.

 Збалансована система показників навіть у меж-
ах своєї фінансової складової дозволяє сформувати 
не тільки критерії виконання довгострокових планів, 
але й ураховувати всі зміни, які виникають при досяг-
ненні довгострокових цілей [6]. Тобто, головними ці-
лями для підприємств можуть бути: збільшення при-
бутку, зменшення витрат, зростання виробництва, 
використання активів і управління ризиками.

На етапі моніторингу прогресу в досягненні 
цілей підприємства досить важливим є проведення 
якісного аналізу його фінансової діяльності за таки-
ми напрямками: 
 аналіз величини власного та залученого капі-

талів; 
 аналіз платоспроможності та ліквідності ак-

тивів підприємства; 
 оцінка основних фінансових показників; 
 оцінка загальної ефективності фінансової ді-

яльності підприємства.
Головними джерелами фінансового аналізу під-

приємства є форми фінансової звітності, плани роз-
витку. 

Можна виділити три основні стратегічні на-
прямки розвитку фінансової складової підприємства: 
зростання прибутку та розширення діяльності; збіль-
шення виробництва та скорочення витрат; викорис-
тання активів та інвестицій.

Зростання прибутку та розширення діяльності 
підприємство може обирати тоді, коли збільшується 
кількість пропозицій його товарів, завоювання нових 
клієнтів і ринків. Для стадії зростання характерне 
просування існуючих товарів, а також впроваджен-

ня абсолютно нових. Пропозиція існуючих товарів  
і послуг новим клієнтам дає можливість значно збіль-
шити прибуток підприємства. Більшість підприємств 
мають повну інформацію про розмір ринку і про 
частку на ньому конкурентів [7].

Також підприємства, крім цілей підвищення 
прибутку і розширення діяльності, можуть ставити 
собі за мету скорочення витрат і збільшення вироб-
ництва. Одним зі способів скорочення операційних 
витрат є зменшення собівартості. Можна також на-
магатись частково скоротити адміністративні та ло-
гістичні витрати.

Ефективність використання активів та інвес-
тицій досягається загальними показниками – збіль-
шенням прибутковості, зменшенням витрат, збіль-
шенням використання активів [8]. Тут визначальним 
є логістичні потоки, головним із яких є матеріальний. 
Будь-якому підприємству для свого існування необ-
хідні ресурси, які можуть потребувати значних капі-
таловкладень (це може бути і спеціальне обладнання, 
новітні інформаційні системи, а також кваліфікова-
ний персонал).

Досить важливо до вищеперерахованих цілей 
додати такий елемент, як управління ймовірними 
ризиками. Без достатнього досвіду в прогнозуванні 
своєї діяльності керівництво підприємства має ве-
ликі «шанси» і високі ризики потрапити в неприємне 
становище.

Ще одним невід’ємним елементом є клієнт-
ська складова [9]. Аналіз цієї складової 
доцільно проводити за такими напрямка-

ми: аналіз ринку споживачів; аналіз і розвиток засо-
бів зацікавлення споживачів; аналіз і регулювання 
взаємовідносин між клієнтами та підприємством; 
дотримання етичних норм взаємовідносин; укла-
дання контрактів, які чітко розмежовують права й 
обов’язки; вільний доступ до інформації; управління 
якістю (рис. 1).

Частка ринку відображає частку підприємства 
на даному ринку – це може бути кількість клієнтів, 
витрачені грошові засоби, або обсяг проданої про-
дукції.

Збереження та розширення клієнтської бази є 
одним із найдієвіших шляхів для збільшення своєї 
частки підприємства на ринку. Ті підприємства, що 
знають своїх клієнтів, можуть періодично оцінювати 
склад своєї клієнтської бази та збільшувати кількість 
договорів з ними. Важливим є також розширення 
клієнтської складової, критерієм якої є кількість но-
вих покупців, обсяг реалізації продукції новим спо-
живачам або кількість покупців, які відгукнулися на 
рекламні акції [9].

Збереження клієнтської бази та можливості її 
розширення діють тільки за умови задоволення по-
питу споживачів. Задоволення потреб клієнтів висо-
кою мірою є гарантом того, що підприємство може 
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Рис. 1. Напрямки аналізу впливу на клієнтську складову діяльності підприємства

розраховувати на повторне придбання товару. Також 
підприємство може з власної ініціативи проводи-
ти опитування своїх потенційних клієнтів стосовно 
функціональності, якості продукції та якості обслу-
говування, терміну доставки (опитування телефоном, 
особиста бесіда працівників, онлайн-опитування). 
Такі способи стають досить поширеними для підпри-
ємств, які займаються маркетинговими дослідження-
ми ринку. Для всеохоплюючого аналізу та вичерпної 
інформації про ступінь задоволення потреб клієнтів 
використовують психологічні та статистичні методи, 
нові комп’ютерні технології.

Елемент «Взаємовідношення з клієнтами» 
містить у собі доставку товарів споживачу, у тому 
числі терміни виконання замовлення і доставки та 
об’єктивну оцінку споживачами договорів. При цьо-
му персонал підприємства повинен визначати, а та-
кож вчасно задовольняти потреби споживачів, клієн-
ти повинні мати безперервний доступ до інформації 
та банківських послуг, термін реагування на запити 
клієнтів має бути мінімальним.

Імідж і репутація – одні з нематеріальних фак-
торів, які приваблюють клієнтів саме до конкретного 
підприємства. Це робиться завдяки рекламі високої 
якості своєї продукції та рекламі підприємства. Ре-
клама продукції робить акцент на технічних і техно-
логічних аспектах, які відповідають очікуванням спо-
живачів. Реклама підприємства знайомить споживача 

з назвою підприємства, його товарним знаком. Голо-
вне завдання при цьому – підвищити імідж підпри-
ємства в очах клієнта та показати його відмінність від 
конкурентів. Післяпродажний сервіс та гарантія на-
дають можливість підприємству зміцнити свій імідж, 
виготовляти продукцію бездоганної якості, швидко 
виконувати гарантійний ремонт і реагувати на про-
блеми, що виникають.

При формуванні внутрішніх бізнес-процесів 
необхідно визначити найбільш важливі на-
прямки аналізу діяльності підприємства, які 

потрібно вдосконалити, щоб задовольнити потреби 
клієнтів цільового ринку (рис. 2).

Кожне підприємство володіє власним набо-
ром виробничих процесів для досягнення своїх ці-
лей, основні з них – аналіз сировини та матеріалів; 
аналіз технології виробництва; аналіз виробничої 
партії; аналіз переміщень матеріальних ресурсів від 
початкового етапу до кінцевого; оптимізація техно-
логічного періоду; аналіз запасів виробництва; ана-
ліз замовлень клієнтів; управління витратами; аналіз 
контролю якості. Аналізуючи всі напрямки діяльнос-
ті, можна виділити три основні завдання [8]: визна-
чення потреб споживача; виробничий процес; після-
продажне обслуговування.

Перше завдання керівників підприємства – ви-
значити ринок і вивчити приховані потреби спожива-
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Стратегічні цілі

Рис. 2. Головні напрямки впливу на внутрішні бізнес-процеси підприємства

чів, щоб створити таку продукцію, яка б задовольнила 
вимоги споживача. Друге завдання – це виробничий 
процес, який включає в себе закупівлю сировини та 
матеріалів, доставку, складування, виробництво про-
дукції, упаковку та доставку до споживача. На сьогод-
нішній день для будь-якого підприємства головним 
завданням залишається високоефективний виробни-
чий процес і зниження витрат виробництва. І третє –  
це обслуговування споживача та задоволення його 
потреб. Деякі виробники розробляють чіткі страте-
гії, так, наприклад, якщо підприємство продає склад-
не обладнання, воно може запропонувати навчальні 
програми для споживача, щоб той краще міг освоїти 
роботу з ним, або інструкцію для оперативного реа-
гування поломки функціонування обладнання.

Основними критеріями при оцінці внутрішніх 
бізнес-процесів є показники собівартості, 
якості, тривалості виробничого циклу. Три-

валість виробничого циклу можна виміряти різними 
способами [10]. Так, початком прийнято вважати за-
мовлення від споживача, замовлення сировини для 
цього виробництва, отримання сировини, початок 
виробничого замовлення; кінцем циклу є термін за-
вершення виробництва замовлення, підготовка до 
відвантаження готової продукції, відвантаження за-
мовлення, отримання замовлення споживачем. Ви-
бір початку і кінця циклу визначається довжиною 
виробничого процесу, можливість скорочення якого 
завжди залишається головним завданням.

Важливим для підприємств є створення про-
грам покращення якості продукції, які характеризу-
ються такими коефіцієнтами якості: відходи, пере-

робка браку, повернення продукції, частка статис-
тично контролюючих виробничих процесів, невико-
нання замовлень, фінансові втрати споживачів, пері-
одична недоступність необхідних послуг, неточність 
інформація тощо.

Звертаючи увагу на тривалість виробничого 
циклу і якість, необхідно не забувати і про ви-
трати. Традиційні бухгалтерські системи обліку 

оцінюють витрати й ефективність окремих проектів, 
операцій або відділів. Однак їх використання усклад-
нює оцінку загальних витрат всього виробничого 
процесу. Досить часто такі процеси, як виконання 
замовлення, закупівля, планування виробництва  
і контроль, використовують ресурси та діяльність 
декількох центрів відповідальності. Оцінити витрати 
на бізнес-процеси можна за допомогою системи роз-
рахунку витрат за видами діяльності.

Усі ці показники дають адекватну оцінку при до-
сягненні цілей, які закладено у внутрішні бізнес-про-
цеси.

Не менш важливою частиною механізму управ-
ління логістичними витратами підприємства є на-
вчання і розвиток працівників, або, як її ще назива-
ють, «кадрова складова». Головна властивість цієї 
складової – здатність забезпечувати весь процес ви-
робництва та належним чином обслуговувати спо-
живачів. Саме від кваліфікації, комунікації та компе-
тентності залежить можливість забезпечення постій-
них споживачів та залучення нових.

Аналіз складової навчання і розвитку можна 
здійснювати за такими напрямками: визначення по-
точної та майбутньої потреби у персоналі, аналіз  
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і розвиток засобів мотивації праці, аналіз умов праці, 
аналіз якості роботи та оцінка персоналу, аналіз роз-
витку персоналу, аналіз та регулювання трудових від-
носин, аналіз соціальної інфраструктури. Перелік ці-
лей, які може досягти підприємство, наведені на рис. 3.  
Основні з них розглянемо більш детально.

Найзручніший спосіб зв’язку BSC (збалансо-
ваної системи показників) з винагородою полягає  
в тому, щоб грошові виплати ґрунтувалися на резуль-
татах усього підприємства. Цей метод ідеально підхо-
дить для поширення інформації про BSC і підвищен-
ня значень індикаторів успіху підприємства. Також 

Визначення поточної 
та майбутньої потреби 

в персоналі
  

  

Аналіз розвитку 
персоналу

 

Аналіз соціальної
інфраструктури

 

Аналіз і розвиток 
засобів мотивації 

праці

 Аналіз 
та регулювання

трудових відносин

 
  

  

 

Професійна підготовка 
та перепідготовка  

Забезпечення 
належного

технологічного рівня
та охорони праці

Задоволення 
працівників

 

Продуктивність праці 
працюючих

 

Сприятливий клімат, 
соціально-культурні 

заходи

 

  
Збереження 

кадрового складу 

Навчання та розвиток

Напрямки аналізу

Аналіз умов праці

Стратегічні цілі

Аналіз якості 
роботи та оцінка 

персоналу

Покращення 
умов праці Мотиваційні заходи

Рис. 3. Головні напрямки аналізу та цілі досягнення для складової «Навчання і розвиток»

1. Мотиваційні заходи – сприяють покращенню 
продуктивності праці працівників, зменшенню ви-
трат від браку, зміцненню трудової дисципліни, ство-
ренню сприятливого клімату на підприємстві [11].

2. Збереження кадрового складу – головна мета 
кадрової складової, оскільки від кваліфікації персо-
налу залежить успіх діяльності підприємства. Спів-
робітники, які пропрацюють на підприємстві довгий 
час, є джерелом цінностей знань організаційного 
процесу, розуміння потреби споживачів; виміряти 
цей показник можна за допомогою коефіцієнта плин-
ності кадрів.

3. На продуктивність праці впливають такі фак-
тори, як розвиток працівника, його моральний стан, 
удосконалення внутрішніх бізнес-процесів, ступінь 
задоволення споживача тощо.

4. Професійна підготовка та перепідготовка на-
дає нові можливості покращення виробничого про-
цесу. Інформаційне забезпечення працівника про 
споживачів, виробничий процес, фінансові наслідки 
прийнятих ним рішень теж забезпечують правиль-
ний підхід до своєї роботи. Необхідно також не за-
бувати при особистісні цілі працівників, тому що на-
віть для досить кваліфікованого персоналу потрібна 
мотивація [12].

підприємства можуть розробити BSC для нижніх рів-
нів і використовувати їх як основу зв’язку з винагоро-
дою. Тобто, усі працівники мають можливість пока-
зати, як їх дії приводять до покращення результатів,  
і отримати винагороду за роботу на своєму рівні.

ВИСНОВКИ
Таким чином, реалізація цілей, які поставлені пе-

ред фінансовою, клієнтською складовими та складовою 
внутрішніх бізнес-процесів залежить від можливостей 
складової «Навчання і розвиток» системи управління 
логістичними витратами. Але для кожного підприєм-
ства необхідно розробляти свої цінності, які склада-
ють навчання та розвиток стосовно обраної стратегії. 
Одним із напрямків досягнення конкурентних переваг 
може бути логістика, яка дає можливість здійснювати 
постійний контроль та аналіз інформації про об’єкт 
управління, приймати оптимальні рішення щодо ло-
гістичних потоків, отримувати конкурентні переваги у 
витратах, в обслуговуванні споживачів тощо.                  
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