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Панченко В. А. Управління економічною стійкістю логістичних підприємств
Обґрунтовано концептуальні положення важливості налагодження управління економічною стійкістю логістичних підприємств. Визначено по-
слідовність формування сукупності стратегічних пріоритетів логістичного підприємства щодо посилення економічної стійкості в умовах конку-
рентного середовища, яка передбачає: проведення й узагальнення результатів внутрішнього аналізу стану та динаміки розвитку підприємства, 
а також аналіз чинників зовнішнього конкурентного середовища; формування концептуальних засад стратегії забезпечення економічної стій-
кості; розроблення стратегічних цілей системи управління економічною стійкістю; розроблення та реалізацію тактичних заходів з посилення 
економічної стійкості. Надано характеристики головним елементам стратегії управління економічною стійкістю логістичних підприємств,  
а саме: меті; принципам, цілям, заходам, суб’єктам. Установлено, що головною метою управління економічною стійкістю логістичних підприємств 
є створення умов для безпечного функціонування, належних показників ефективності діяльності та забезпечення сталого розвитку. А її досягнення 
залежить від здатності дотримуватися принципів системності, гнучкості, безперервності, комплексності, збалансованості, багатоваріантнос-
ті, адаптації до змін у зовнішньому конкурентному середовищі. Головні цілі управління економічною стійкістю логістичних підприємств пов’язано 
зі збільшенням обсягів надання логістичних послуг, забезпеченням прийнятного рівня запасу економічної стійкості, формуванням страхового та 
резервного фонду, здійсненням інвестицій, посиленням інноваційності. Запропоновано до заходів системи управління економічною стійкістю логіс-
тичних підприємств відносити такі: поліпшення якості та підвищення рівня конкурентоспроможності логістичних послуг; постійне планування 
та моніторинг фінансових результатів; постійне планування та моніторинг показників економічної стійкості; планування, проєктування та по-
ступова заміна господарських потужностей; започаткування практики співпраці з навчальними та науково-дослідними закладами.
Ключові слова: економічна стійкість, управління, логістичне підприємство, стратегія, розвиток.
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Panchenko V. A. Management of Economic Sustainability of Logistics Enterprises
The conceptual provisions of the importance of establishing management of economic sustainability of logistics enterprises are substantiated. The sequence of 
formation of a set of strategic priorities of the logistics enterprise to strengthen economic sustainability in a competitive environment is defined, providing for: 
conducting and generalizing the results of internal analysis of the state and dynamics of enterprise development, also the analysis of factors of the external com-
petitive environment; formation of conceptual principles of the strategy for ensuring economic sustainability; development of strategic goals of the economic 
sustainability management system; development and implementation of tactical measures to strengthen economic sustainability. The characterizations of the 
main elements of the strategy for managing the economic sustainability of logistics enterprises are presented, i. e.: purpose; principles, goals, measures, sub-
jects. It is determined that the main goal of managing the economic sustainability of logistics enterprises is to create conditions for safe functioning, with proper 
indicators of effectiveness and of the sustainable development ensured. Because its achieving depends on the ability to adhere to the principles of consistency, 
flexibility, continuity, complexity, balance, multivariateness, adaptation to changes in the external competitive environment. The main goals of managing the 
economic sustainability of logistics enterprises are associated with an increase in the provision of logistics services, ensuring an acceptable level of economic sus-
tainability reserve, forming an insurance and reserve fund, implementing investments, and strengthening innovation. It is proposed to include in the measures 
of the economic sustainability management system of logistics enterprises the following: improving the quality and increasing the level of competitiveness of 
logistics services; continuous planning and monitoring of financial results; continuous planning and monitoring of economic sustainability indicators; planning, 
projecting, and gradual replacing of economic capacities; initiating the practice of cooperation with educational and research institutions.
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В умовах війни та воєнного стану будь-який 
суб’єкт господарювання перебуває у критичній 
турбулентності, а також під впливом викликів, 

ризиків і загроз не лише життєздатності, але й фізич-

ної втрати майна, капіталу, персоналу тощо. Як по-
казують реалії сучасної України, критично актуальні 
завдання постали нині перед вітчизняними логістич-
ними підприємствами, які під час руйнування каналів 
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товароруху та наростання труднощів і загроз не лише 
своєчасного, а й узагалі будь-якого постачання про-
дукції, мають забезпечити складування, транспорту-
вання продукції, здійснювати пов’язані з ними опе-
рації як усередині країни, так і на експорт та імпорт. 
Отже, актуалізується значущість вдосконалення як 
теоретико-методичних засад, так і методико-при-
кладних основ управління економічною стійкістю 
підприємств логістики.

Аналіз останніх публікацій науковців дозволяє 
зробити висновки про високу актуальність і необхід-
ність подальших досліджень проблематики управлін-
ня економічною стійкістю логістичних підприємств. 
Окремі науковці (Р. Бойко [1], Т. Васильців [1; 2],  
В. Гетьманський [2], О. Іляш [2], М. Куницька-Іляш 
[1], Р. Лупак [1; 3], О. Панченко [4]) здебільшого на-
голошують на завданнях формування та реалізації 
управлінського інструментарію щодо посилення 
економічної стійкості підприємств, згідно з яким 
підприємства незалежно від видів економічної діяль-
ності здатні організувати власний розвиток. Щодо 
управління логістичною діяльністю, варто виділити 
наукові праці Я. Бахметової [11], Л. Болдирєвої [5],  
М. Вересклі [6], М. Городко [7], М. Желіховської [8],  
В. Кацьми [9], В. Федькович [10], В. Шишкіна [11].

Метою статті є наукове обґрунтування системи 
управління економічною стійкістю логістичних під-
приємств, у результаті чого виділяються особливості 
формування сукупності стратегічних пріоритетів та 
характеристики головних елементів стратегії управ-
ління щодо посилення економічної стійкості логістич-
них підприємств в умовах конкурентного середовища.

Загалом алгоритм формування системи управ-
ління економічною стійкістю логістичних під-
приємств має здійснюватись у послідовності, 

запропонованій і наведеній на рис. 1. Так, вихідні 
засади формування системи управління економіч-
ною стійкістю логістичних підприємств повинні ба-
зуватися на інформаційній базі, зібраній у результаті 
внутрішнього аналізу про стан і динаміку розвитку 
підприємства, на результатах діагностики зовнішніх 
конкурентних чинників, а також на порівнянні одер-
жаних значень із базовими критеріями та індикатора-
ми економічної стійкості. 

Таким чином, варто відмітити, що результа-
том аналізу стане виявлення негативних тенденцій 
розвитку й економічної стійкості логістичного під-
приємства, у тому числі щодо перевищення цих не-
гативних тенденцій порогових значень відповідних 
показників.

На основі узагальнення результатів внутрішньо-
го аналізу (показників рівня та тенденцій розвитку 
підприємства) формується перелік позитивних і не-
гативних аспектів щодо рівня розвитку та, відповідно, 
економічної стійкості логістичного підприємства. Зо-
внішній аналіз дозволяє виявити причини негативних 

тенденцій розвитку логістичного підприємства, у тому 
числі зумовлених можливим агресивними чи ефектив-
ними діями конкурентів, а також дією інших зовнішніх 
чинників впливу (рівень тінізації економіки та кримі-
налізації суспільства; легітимність права власності та 
його недоторканість; рівень розвитку ринкової інф-
раструктури, фінансово-кредитної системи, судової 
системи; сформованість мережі інституцій фізичної 
безпеки логістичного підприємства та наявність від-
повідної правової бази в цьому напрямі тощо).

Варто відмітити, що часто на основі результатів 
зовнішнього та внутрішнього аналізу керівни-
цтву логістичних підприємств потрібно сфор-

мувати (або відкоригувати існуючі) базові принципи 
та концептуальні засади стратегії забезпечення їхньої 
економічної стійкості, а розробку стратегічних цілей 
посилення економічної стійкості доцільно здійсню-
вати в розрізі найбільш важливих характеристик ста-
лої діяльності.

Додамо, що наступний етап алгоритму управ-
ління економічною стійкістю логістичного підпри-
ємства повинен передбачати розробку та реаліза-
цію безпосередньо тактичних заходів, у тому числі з 
урахуванням специфіки розвитку та існуючого стану 
конкурентного середовища. 

Доречно зауважити, що вагомим завданням для 
логістичних підприємств є також здійснення систе-
матичної діагностики та моніторингу характеристик 
і показників економічної стійкості та на їх основі – 
коригування системи стратегічних пріоритетів у цій 
сфері. Кількісне оцінювання останніх має на увазі ви-
рішення таких завдань: 
 вибір системи показників оцінювання сфер 

економічної стійкості логістичного підприєм-
ства; 

 формування граничних значень показників у 
рамках окремих стадій життєвого циклу ло-
гістичного підприємства; 

 формування комплексної оцінки рівня еконо-
мічної стійкості логістичного підприємства 
та її шкалювання.

Ініціаторами проведення діагностики можуть 
бути різні суб’єкти, що обумовлює доцільність ви-
окремлення таких видів діагностики економічної 
стійкості логістичного підприємства, як внутрішня 
(здійснюється з ініціативи керівництва підприємства 
та його власниками або організовується на постійній 
основі як складова внутрішнього аналізу фінансово-
економічного становища підприємства) та зовніш-
ня (ініціатором проведення якої можуть бути інші 
суб’єкти). При цьому основними принципами еконо-
мічної стійкості логістичного підприємства слід вва-
жати своєчасність, комплексність, обґрунтованість, 
науковість, реальність.

Можливим напрямом діагностичного дослі-
дження є також оцінювання можливостей логістич-
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 Внутрішній аналіз стану та динаміки 
розвитку логістичного підприємства 

з точки зору ефективності 
його функціонування та здатності 

до розвитку

Аналіз чинників зовнішнього 
конкурентного середовища в контексті 
їх поточного та перспективного впливу 

на параметри функціонування 
логістичного підприємства

Узагальнення результатів внутрішнього та зовнішнього аналізу, формування переліку 
загроз і можливостей щодо функціонування та розвитку логістичного підприємства

 

Формування (коригування) концептуальних засад стратегії та сукупності принципів 
політики у сфері забезпечення економічної стійкості логістичного підприємства 

    

Розроблення стратегічних цілей системи управління, спрямованої на формування 
економічної стійкості логістичного підприємства

Розроблення та реалізація тактичних заходів з посилення економічної стійкості 
логістичного підприємства

Рис. 1. Послідовність формування сукупності стратегічних пріоритетів логістичного підприємства щодо посилення 
його економічної стійкості в умовах конкурентного середовища

ного підприємства щодо переборення кризи та від-
новлення економічної стійкості на основі розрахунку 
рівня так званого потенціалу виживання, який ха-
рактеризує сукупність передумов і можливостей до 
самозбереження підприємства, відновлення режиму 
його функціонування відповідно до вимог конку-
рентного середовища та забезпечення на цій основі 
виходу з кризового стану. Сферою застосування цьо-
го терміна є прогнозне оцінювання перспектив роз-
витку логістичного підприємства та його можливос-
тей щодо подолання кризових явищ.

Загалом потенціал виживання логістичного під-
приємства визначається такими характеристиками: 
 склад і сучасний стан ресурсного забезпечен-

ня функціонування системи, яка обумовлює 
поточну конкурентоспроможність підприєм-
ства; 

 ступінь відповідності ресурсного потенціалу 
стратегічним цілям і завданням підприєм-
ства, наявності стратегічних ресурсів, необ-
хідних для генерування та впровадження 
стратегії виходу з кризи; 

 спроможність ресурсного потенціалу забез-
печити стійкість господарської системи до 
негативного впливу зовнішнього середовища 
та внутрішня гнучкість (адаптованість) для 
використання позитивних можливостей, які 
обумовлюються змінами в зовнішньому се-
редовищі.

Також при розробці як стратегії, так і безпо-
середньо механізму забезпечення належного рівня 

економічної стійкості логістичного підприємства 
необхідно обов’язково дотримуватись основних си-
стемоформуючих принципів такої системи, якими є: 
 принцип комплексного використання засобів 

захисту в усіх структурних елементах логіс-
тичної діяльності підприємства та на всіх ета-
пах технологічного циклу; 

 принцип надійності (рівномірності захисту 
в усіх складових системи з точки зору рівних 
обсягів загроз); 

 принцип розумної достатності (забезпечен-
ня раціонального використання можливостей 
логістичного підприємства на базі ранжуван-
ня загроз); 

 принцип успішності вирішення проблем 
функціонування та розвитку логістичного 
підприємства; 

 принцип ешалонування (формування послі-
довних меж захисту при комплексному вико-
ристанні арсеналу засобів та методів захисту); 

 принцип оптимальності (регламентує за-
стосування математичних, аналітичних, про-
грамних, статистичних та інших методів).

На рис. 2 наведено стратегічні засади (мету, 
принципи, цілі, заходи, суб’єкти) політики 
управління економічною стійкістю логістич-

них підприємств. Так, головною метою управління 
економічною стійкістю логістичних підприємства є 
створення умов для безпечного функціонування ло-
гістичного підприємства, належних показників ефек-
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та забезпечення сталого розвитку
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ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЇ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ФОРМУВАННЯ  

 системність;          гнучкість;    адаптації до змін
 безперервність;          комплексність;      у зовнішньому конку- 
 збалансованість;          багатоваріантність;       рентному середовищі

 збільшення обсягів надання логістичних послуг, а також поліпшення місця 
   підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 забезпечення прийнятного рівня запасу економічної стійкості;
 формування страхового та резервного фондів у розмірі не менше 25% 
   від доходу підприємства;
 забезпечення належного рівня економічної стійкості;
 здійснення інвестицій у техніко-технологічну базу;
 посилення інноваційності логістичних послуг;
 поліпшення системи ризик-менеджменту на підприємстві

 поліпшення якості та підвищення рівня конкурентоспроможності 
   логістичних послуг;
 постійне планування та моніторинг відхилення фактичного обсягу доходу 
   від розрахункового у критичних обсягах діяльності;
 започаткування практики формування резервного та страхового фондів 
   за рахунок виділення на дані цілі визначеного відсотка від чистого прибутку;
 постійне планування та моніторинг показників економічної стійкості;
 планування, проєктування та поступова заміна потужностей;
 започаткування практики співпраці з навчальними та науково-дослідними 
   закладами, проведення комунікативних заходів, спрямованих на розробку 
   та впровадження інновацій у логістичні процеси;
 створення відділу ризик-менеджменту та започаткування практики 
   прогнозування та відхилення ризиків за всіма напрямами діяльності

 генеральний директор;
 директор з господарських питань;
 фінансовий директор;
 керівник юридичний відділ;
 директор з розвитку;
 керівник відділу «паблік рілейшнс»

Рис. 2. Головні елементи стратегії управління економічною стійкістю логістичних підприємств: характеристика  
та послідовність виконання

тивності його фінансово-господарської діяльності 
та забезпечення сталого розвитку. Досягненню цієї 
мети служитиме виконання таких цілей логістичного 
підприємства, як: 
 збільшення обсягів надання логістичних по-

слуг, а також поліпшення місця підприємства 
на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

 забезпечення прийнятного рівня запасу еко-
номічної стійкості; 

 формування страхового та резервного фондів;
 забезпечення належного рівня економічної 

стійкості;

 здійснення інвестицій у техніко-технологічну 
базу; 

 посилення інноваційності логістичних послуг; 
 поліпшення системи ризик-менеджменту.

Реалізувати будь-яку стратегію на практиці 
можливо лише через чітке усвідомлення та викорис-
тання засобів реалізації. Тому з метою виконання ці-
лей стратегії апарату управління логістичним підпри-
ємствам необхідно реалізувати домінанті заходи, які 
полягають у такому: 
 поліпшення якості та підвищення рівня кон-

курентоспроможності логістичних послуг; 
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 постійне планування та моніторинг відхилен-
ня фактичного обсягу доходу від розрахунко-
вого у критичних обсягах діяльності;

 започаткування практики формування ре-
зервного та страхового фондів за рахунок ви-
ділення на дані цілі визначеного відсотка від 
чистого прибутку; 

 постійне планування та моніторинг показни-
ків економічної стійкості; 

 планування, проєктування та поступова замі-
на господарських потужностей; 

 започаткування практики співпраці з на-
вчальними та науково-дослідними закладами, 
проведення комунікативних заходів, спрямо-
ваних на розробку та впровадження іннова-
цій у логістичні процеси; 

 створення відділу ризик-менеджменту та запо-
чаткування практики прогнозування та відхи-
лення ризиків за всіма напрямами діяльності.

Відповідно до принципів менеджменту будь-які 
заходи будуть неефективними, якщо не нала-
годити належного контролю за їх реалізаці-

єю. Тому політика посилення економічної стійкості 
логістичних підприємств має передбачати засоби 
контролю реалізації стратегії, до яких варто віднести: 
 належний розподіл функцій, повноважень і 

відповідальності між працівниками, відпові-
дальними за виконання стратегії економічної 
стійкості підприємства; 

 запровадження практики моніторингу рівня 
економічної стійкості підприємства, зокрема 
з метою оцінювання рівня та динаміки інте-
грального показника та часткових складових 
економічної стійкості; 

 визначення результативності заходів стратегії 
загалом і кожного зокрема; 

 аналіз факторів їх впливу на діяльність під-
приємства.

Згідно з наведеним потрібно зазначити, що до 
суб’єктів реалізації стратегії посилення економічної 
стійкості логістичного підприємства віднесено пе-
редусім генерального директора, головна місія якого 
полягає в започаткуванні практики розробки стра-
тегії економічної стійкості на найближчі роки, ініці-
юванні й організації цієї роботи, а також у забезпе-
ченні належного контролю за ходом реалізації управ-
лінських рішень. Крім того, важливими суб’єктами 
реалізації стратегії є фінансовий директор, головне 
завдання якого – організувати процес моніторингу 
найбільш важливих фінансових характеристик еко-
номічної стійкості, аналізу зібраної інформації та її 
подання групі фахівців із забезпечення економічної 
стійкості, а також виконання завдання з формування 
резервного та страхового фондів.

До суб’єктів реалізації стратегії посилення еко-
номічної стійкості логістичного підприємства також 

віднесено: директора з господарських питань та ди-
ректора з розвитку (з огляду на доцільність прийняття 
стратегічного рішення про перепрофілювання госпо-
дарської програми), керівника юридичного відділу 
(для допомоги в розробці заходів (на предмет їх юри-
дичної грамотності) із запобігання негативному впли-
ву ймовірних ризиків і загроз економічній стійкості, 
які походять із зовнішнього конкурентного середови-
ща) та керівника відділу «паблік рілейшнс» (для поси-
лення поінформованості громадськості про поліпшен-
ня якісних та економічних характеристик логістичних 
послуг, про позитивні зміни в його діяльності).

Для необхідної організації та координації робо-
ти із забезпечення економічної стійкості логістичних 
підприємств доцільною є розробка таких документів, 
як програма та план заходів. Програма посилення 
економічної стійкості є спеціальним чином підготов-
лений внутрішній документ, в якому систематизова-
но викладається перелік основних заходів, які плану-
ється здійснити в межах логістичного підприємства, 
його структурних підрозділів та функціональних 
служб для досягнення поставленої мети. План захо-
дів має розроблятися на підставі програми та є фор-
мою її конкретизації та трансформації в детальний 
план, який має містити перелік конкретних заходів, 
терміни їх здійснення, необхідні ресурси, очікуваний 
результат реалізації, а також визначати відповідальну 
особу та виконавців.

Додамо, що найбільш важливим питанням, яке 
повинно вирішуватися в процесі розробки програми 
посилення економічної стійкості логістичних під-
приємств, є визначення її цільових параметрів, тобто 
системи кількісних показників-критеріїв, досягнен-
ня яких має бути забезпечене в перебігу її реалізації. 
При цьому систему цільових показників доречно роз-
глядати як сукупність двох підсистем: результативної 
та забезпечувальної.

У формалізованому вигляді задача формування 
програми посилення економічної стійкості 
логістичних підприємств може бути описана 

як функція з таких складових: 
 ситуація, що склалася на підприємстві, про-

блеми, що потребують свого розв’язання; 
 часові обмеження процесу поліпшення еко-

номічної стійкості, тобто наявний час для 
прийняття рішень та отримання ефекту від їх 
реалізації; 

 ресурсні обмеження, тобто система ресурсів, 
які є в розпорядженні або при потребі можуть 
бути отримані; 

 множина альтернатив, тобто варіативних дій 
(засобів) досягнення цільових параметрів ан-
тикризового процесу; 

 множина гіпотез (суджень) про стан зовніш-
нього та внутрішнього оточення підприєм-
ства; 
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 множина можливих наслідків прийняття аль-
тернативи за умови виконання тієї чи іншої 
гіпотези; 

 визначені цілі програми економічної стійкості; 
 корисність (ефективність) реалізації можли-

вих альтернатив. 

ВИСНОВКИ
Управлінські рішення щодо посилення еконо-

мічної стійкості повинні прийматися робочою гру-
пою, пріоритетним завданням якої є уточнення та 
затвердження загальної стратегії розвитку логістич-
ного підприємства. У подальшому, з періодичністю 
один раз на квартал (або півроку), на засіданнях робо-
чої групи варто обговорювати хід реалізації стратегії, 
коригування її заходів (у разі необхідності) чи обсягів 
їх фінансування, вплив заходів, що реалізуються, на 
головні показники логістичної діяльності підприєм-
ства, ефективність заходів, а також вирішувати про-
блеми, що виникають на шляху реалізації стратегії. 
Додамо, що вся ця робота має бути спрямована на 
своєчасний і ефективний моніторинг ризиків еконо-
мічної стійкості, а також обрання правильного курсу 
розвитку логістичного підприємства з огляду на важ-
ливі зміни ринкового конкурентного середовища.    
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