
 270

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 590 // 
Офіційний вісник України. – 2003. – № 17. – С. 107-114. 

4. Звіт Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг // http://www.dfp.ua/ 
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Висвітлено фактори логістики постачання сировини з 
урахуванням специфіки функціонування м’ясопереробних підприємств. 
Виділено фактори, які необхідно врахувати при виборі логістичної 
стратегії постачання. 

Постановка проблеми. Із вступом України до СОТ посилилась 
конкуренція як на ринку товарів, так і на ринку сировини. Така 
ситуація сприяє посиленню значимості діяльності з управління 
матеріальним потоком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та 
практичні аспекти функціонування логістичної системи розглядається 
у працях ряду вчених. Фактори логістичної системи визначено 
Кальченком А., Таньковим К., Сумцем О. Проте у даних працях не 
враховуються особливості логістики постачання сировини, що 
визначає потребу подальших досліджень. 

Мета дослідження. Метою дослідження є узагальнення 
факторів реалізації логістичного механізму постачання сировини на 
м’ясопереробні підприємства. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах формування 
логістики постачання стало проблемою великої стратегічної 
важливості. На думку Л.-Е. Гадде, для посилення продуктивності всієї 
роботи підприємства потрібна концентрація своєї діяльності на 
конкретних ділянках загального ланцюга вартості, зокрема на 
логістиці постачання. 

Таньков  К.М. пропонує розглядати фактори логістичної 
системи як сукупність впливу певних середовищ. Середовище, в якому 
реалізується логістика постачання сировини м’ясопереробного 
підприємства, визначається (рис.): 
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− зовнішнім середовищем логістики (неконтрольованими 
факторами); 

− внутрішнім середовищем логістики (контрольованими 
факторами); 

− результативністю діяльності підприємства в досягненні цілей 
логістики; 

− адаптованістю логістичної системи підприємства до 
середовища. 

А – стратегічні підходи підприємства до формування своєї логістичної діяльності; 
С – вплив неконтрольованих факторів на результативність логістичної діяльності 

постачання; 
Ад – заходи адаптації логістики постачання підприємства до зовнішнього 

середовища; 
ЛД – логістичні дослідження зовнішнього середовища. 

Рис. Середовище, в межах якого функціонує логістика постачання 
м’ясопереробного підприємства 

Джерело: адаптовано [4, с. 42]. 

Для підприємства ключовим є питання, яким чином воно 
повинно будувати стосунки з безпосередніми постачальниками 
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сировини. М’ясопереробному підприємству по відношенню до 
постачальника доцільно ставити такі цілі: налагоджувати 
довгострокові взаємовигідні контакти; домагатися поставок 
високоякісної сировини; скорочувати час і вартість транспортування; 
забезпечувати за конкурентоспроможними цінами сировиною 
виробництво нових товарів [4, с. 45]. 

Висновки. При розробці логістичної стратегії постачання 
сировини керівництву підприємства важливо виділити і врахувати такі 
фактори: 

− стратегії вищого рівня, тобто ділову і корпоративну, оскільки 
вони формують мету організації та основні шляхи її досягнення; 

− середовище, в якому ведеться бізнес, через те що між 
середовищем і логістикою постачання існують прямі і зворотні 
зв’язки; 

− сильні сторони підприємства, оскільки вони визначають 
перспективу розвитку діяльності даного підприємства. 
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