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екологічного збитку і максимізації виробництва цінних кінцевих продуктів.
Досвід країн ЕС підтверджує ефективність переробки ТПВ як вторинної
сировини у боротьбі з проблемами нагромадження відходів. Впровадження
такого підходу дозволить сформувати засади сталого розвитку сфери переробки
ТПВ в Україні.
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ДИСТРИБУЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
НА РИНКАХ ЄС

Проаналізовано проблеми управління ланцюгами постачання продукції у системі міжнародної
дистрибуції підприємств. Розглянуто особливості управління ланцюгами постачання
високотехнологічних підприємств. Обґрунтовано доцільність дослідження поточного стану
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дистрибуції високотехнологічної продукції машинобудівних підприємств України на ринках ЄС.
Вивчено залежність стану дистрибуції високотехнологічної продукції машинобудівних підприємств
України на ринках ЄС від кількості країн, які охоплені збутом, та рівня зрілості управління
ланцюгами постачання.

Ключові слова: зрілість управління ланцюгами постачання, дистрибуція, ринки ЄС,
підприємства високотехнологічного машинобудування.

Постановка проблеми. Протягом останніх років зростає увага
дослідників до проблем розвитку високотехнологічних галузей виробництва, як
важливого джерела економічного зростання країн. Успішність розвитку
високотехнологічних галузей виробництва залежить в значній мірі від
ефективності управління підприємствами, які до них належать. Відомо, що
управління високотехнологічними підприємствами має значні особливості, які
слід обов’язково враховувати в практичній діяльності. Зокрема, це стосується
управління міжнародною маркетинговою діяльністю підприємств
високотехнологічного машинобудування.

Слід зазначити також, що для забезпечення сталого економічного
розвитку України на сучасному етапі помітного значення набуває вихід
підприємств високотехнологічного машинобудування на ринки Європейського
Союзу. В той же час, на більшості підприємств галузі відсутній відповідний
позитивний досвід, а наукові рекомендації стосовно вирішення цих завдань
мають загальний характер та потребують більш детальної розробки. Зокрема,
це стосується проблем дистрибуції продукції вітчизняних підприємств
високотехнологічного машинобудування на ринках ЄС.

Аналіз останніх досліджень. Аналіз останніх публікацій стосовно
сучасних тенденцій, які відбуваються у світовій економіці під впливом
глобалізаційних процесів, доводить зростаючий інтерес науковців до вивчення
проблем логістики та управління ланцюгами постачання в сфері маркетингової
дистрибуції в умовах інтеграції.

Мавріна А.О., Кутнів Н.М. [1] розкривають сутність маркетингу і
логістики у здобутті конкурентної переваги підприємств на глобальному ринку,
ідентифікують виклики глобалізації, що постають перед маркетингом і
логістикою вітчизняних підприємств. Також Каніщенко О.Л. [2] у своїх роботах
розглядає чинники та процес інтернаціоналізації маркетингово-логістичних
функцій і досліджує процес ускладнення логістичних процедур відповідно до
рівня концентрації інтернаціоналізованої виробничо-комерційної діяльності
підприємництва.

Рекомендації щодо управління діяльністю підприємств на засадах
логістики подають Костюк О.С., Кара Н.І., Сопільник Л.І. [3] обґрунтовуючи
умови та очікувані наслідки стратегічної інтеграції підприємств у ланцюгу
поставок; визначаючи мотиви здійснення інтеграційних функцій у ланцюгу
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поставок його інтегратором, сучасні методики забезпечення інтегрованої
діяльності підприємств-учасників ланцюга поставок і, як останній крок,
пропонують методику організування ланцюга поставок, використовуючи
інтегральний показник логістичної зрілості.

Метою свого дослідження Гонгце Ма и Реджи Давидрадж [4] ставлять
вивчення можливості використання ітеративного підходу для проектування
розподільної ланцюжка в гнучкому віртуальному середовищі. Запропонований
ними процес реалізується у вигляді програмного забезпечення управління
ланцюгами поставок.

Алі Амірі [5] розглядає проблему проектування розподільчої мережі в
системі ланцюжка поставок, яка включає розміщення виробничих підприємств і
розподільних складів і визначення найкращої стратегії для поширення
продукту з рослин на склади і зі складів до клієнтів.

Чопра [6] у своїй статті описує структуру для розробки розподільчої
мережі в ланцюжку поставок. Різні чинники, що впливають на вибір
розподільчої мережі, різні варіанти розподільних мереж і їх відносні сильні і
слабкі сторони.

Переваги використання мультиагентной моделі в реалізації координації
між компонентами нецентралізованого ланцюга поставок, після запровадження
основних понять, пов'язаних з прийняттям механізмів координації в ланцюжку
поставок, показані у роботі Кавалієрі [7].

Чорнописька [8] у своїй роботі обґрунтовує необхідність здійснення
системної оцінки сфер застосування логістики. Узагальнює різноманітні
підходи до оцінювання логістичної діяльності підприємства та розробляє
систему показників, що характеризують продуктивність, ефективність,
надійність та гнучкість логістичної системи. Більш детально про сутність
оцінювання функціонування ланцюгів поставок висвітлює Чухрай [9],
обґрунтовуючи необхідність системного підходу до оцінювання
функціонування ланцюгів поставок..

Бащук [10] у своїй статті здійснює аналіз збутового ланцюга через поділ
функцій дистрибуції на різних рівнях збутової мережі, що дозволяє виявити
потенціал кожного з рівнів дистрибуції та сконцентрувати зусилля щодо його
мобілізації.

Однак, незважаючи на різні погляди та думки щодо розвитку ланцюгів
постачання, їх моделей і методів організації, недостатньо уваги приділяється
питанням практичної реалізації ланцюгів постачань, не описаний досвід
реальних підприємств високотехнологічного машинобудування, які мають
успішну практику в організації ланцюгів поставок на ринках ЄС.
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Мета дослідження. Метою даного дослідження є аналіз поточного стану
дистрибуції продукції вітчизняних підприємств високотехнологічного
машинобудування на ринках ЄС.

Матеріали досліджень. В якості об’єкту дослідження були обрані
п’ятдесят провідних підприємств високотехнологічного машинобудування
України [11], оскільки, з одного боку, можна передбачити, що саме вони мають
найкращі ресурсні можливості в галузі для розвитку діяльності на ринках країн
ЄС, а, з іншого боку, їхній успішний вихід на ринки ЄС, як економічних
локомотивів галузі, може справити особливо помітний ефект на економічний
розвиток України. При цьому особливий інтерес з точки зору результатів
дослідження має виявлення тих підприємств, які демонструють найкращі
досягнення у розбудові своїх систем дистрибуції на ринках ЄС, оскільки саме
вивчення та узагальнення їхнього досвіду має найбільшу цінність для розробки
відповідних наукових рекомендацій.

На першому етапі дослідження серед провідних підприємств
високотехнологічного машинобудування України спочатку було проведено
відбір за критерієм наявності реального експорту в країни ЄС. Географію
експорту підприємств було визначено на основі відповідної інформації
галузевих довідникових баз даних. В результаті було виявлено, що лише
тридцять чотири підприємства з обраного переліку експортують свою
продукцію на ринок Євросоюзу. З них найбільше охоплення ринків ЄС мають
такі підприємства, як НОРД, який згідно з отриманими даними експортує свою
продукцію до шістнадцяти країн ЄС, ПАТ НКМЗ (експорт до п'ятнадцяти країн
ЄС), ТОВ Мотордеталь-Конотоп (до десяти країн ЄС) та ПАТ КВБЗ (до дев’яти
країн ЄС). Основні ринки збуту – Німеччина, Польща, Литва, Латвія і Естонія.
Невелика кількість підприємств продають свою продукцію в Ірландію,
Португалію, Фінляндію, Хорватію.

Далі був проведений аналіз цих підприємств з точки зору зрілості
управління ланцюгами постачання на них. Це дозволило виявити такі
підприємства, які мають найкращі шанси для створення дієвих систем
дистрибуції своєї продукції в країнах ЄС. Для цього було використано рейтинг
українських підприємств високотехнологічного машинобудування за стадією
розвитку їх ланцюгів постачання [12]. З усіх раніше визначених підприємств,
які здійснюють експорт до ЄС, достатньо високий рівень зрілості розвитку
управління ланцюгами постачання мають дванадцять. Результати цього аналізу
наведено на рис. 1.
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Рис. 1 – Розподіл підприємств високотехнологічного машинобудування України за кількістю
ринків збуту в ЄС та рівнем зрілості управління ланцюгами постачання

Як можна побачити на рис. 1, на третьому – більш високому – рівні
зрілості розвитку управління ланцюгами постачання перебувають Запорізький
автомобільний завод, АвтоКРАЗ та «Насосенергомаш». При цьому, своєю
збутовою діяльністю в середньому вони охоплюють менше країн ЄС, ніж
підприємства, які перебувають на другому рівні зрілості. Це можна пояснити
тим, що для забезпечення зрілості ланцюгів постачання необхідно здійснювати
відповідні витрати, що примушує підприємства концентруватися на обмеженій
кількості ринків. З іншого боку, спроби збуту на значній кількості ринків, як
правило здійснюють ті підприємства, які намагаються це робити в першу чергу
з розрахунку на щасливий випадок, вкладаючи в ці спроби мінімальні кошти.
Слід зазначити, що такий підхід не передбачає досягнення сталих та
прогнозованих обсягів збуту і, таким чином, не може справити значний
позитивний вплив на економічний стан підприємств.

На останньому етапі дослідження було зроблено спробу виявити
інформацію про те, як саме вказані підприємства здійснюють дистрибуцію
продукції на ринках ЄС. Як виявилося, лише два підприємства – Запорізький
автомобільний завод та «Насосенергомаш» – надають таку інформацію. На рис.
1 ці підприємства виділені колами. Обидва підприємства перебувають на
третьому рівні зрілості та здійснюють дистрибуцію продукції через своїх
генеральних представників на ринках ЄС.

Як бачимо, більшість розглянутих підприємств високотехнологічного
машинобудування України, які заявляють про збутову діяльність на ринках ЄС,
не мають ні розбудованої системи дистрибуції на цих ринках, ні відповідних
здатностей для управління ланцюгами постачання в своїх каналах збуту. Тим не



ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 45 (1088)

23

менше, було виявлено два підприємства високотехнологічного
машинобудування, чий досвід дистрибуції в ЄС можна вважати успішним та
корисним для впровадження іншими підприємствами галузі.

Висновки. Лише два з п’ятдесяти провідних підприємств
високотехнологічного машинобудування України демонструють наявність
розбудованої системи дистрибуції своєї продукції на ринках ЄС. Характерним
для цих підприємств є високий рівень зрілості управління ланцюгами
постачання та концентрація збутової діяльності на обмеженому переліку країн
ЄС. Подальші вивчення та узагальнення практичного досвіду цих підприємств
щодо управління ланцюгами постачання в каналах збуту на ринках ЄС
матимуть значну цінність для обґрунтування та розробки детальних наукових
рекомендацій стосовно сталого забезпечення ефективної дистрибуції продукції
вітчизняного високотехнологічного машинобудування в ЄС.
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АЛГОРИТМ ВИБОРУ ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ
ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглядається проблема вибору підходу до управління витратами логістичної діяльності
промислових підприємств. На основі аналізу літературних джерел визначено основні підходи і
методи обліку, аналізу та контролю витрат, що можуть використовуватися в логістиці такі, як методи
повних та прямих витрат, управління витратами за видами діяльності тощо. Виявлено їхні основні
характеристики та критерії їх застосування. Пропонується алгоритм вибору підходу до управління
логістичними витратами підприємств та відповідне дерево прийняття рішень, побудоване із
застосуванням ID3 алгоритму на основі отриманої інформації.

Ключові слова: логістика, логістичні витрати, управління витратами, облік витрат, дерево
прийняття рішень, алгоритми.

Вступ. Вдосконалення управління логістичними витратами стає одним з
ключових напрямків розвитку українських підприємств у важких економічних
умовах, з якими вони стикаються сьогодні. Цей процес відбувається через
переорієнтацію підприємств на нову аудиторію споживачів та перехід до
європейської моделі ведення бізнесу з метою успішного входження у нові для
вітчизняних підприємств ринки. Значно зростає потреба у оптимізації всіх
логістичних процесів, що неможлива без використання певного ряду підходів,
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