
Отже, внесок логістики як окремої складової конку-
рентоспроможності дає можливість підприємству до-
сягти успіху в умовах ринку, тим самим забезпечуючи
конкурентну перевагу.
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УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ
МАЛОГО ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

It was analyzed the traffic of information flows in the
small printing companies on example of Ltd. ‘Europroduc-
tion’ and considered software that allows to control infor-
mation processes.

В інформаційній системі менеджменту (ІСМ) малого
поліграфічного підприємства відбувається неперерв-
ний рух інформаційних потоків, які забезпечують здій-
снення управлінської діяльності. Розглянемо це на при-
кладі ТОВ «Європродакшн».

Інформація, що надходить із зовнішнього середови-
ща, аналізується директором рекламно-поліграфічного
підприємства та фіксується в базах даних ІСМ. Потім
вона надходить до бухгалтера та менеджера з прода-
жів. Внутрішні інформаційні потоки підприємства (дані
про виробництво і збут, виконання плану, роботу цехів,
ділянок, служб) надходять до ІСМ через менеджера
з продажів, бухгалтера та керівників цехів, які збирають
й аналізують інформацію, передають директору, а також
за необхідності обмінюються нею. 

Для керування інформаційними потоками підприєм-
ство застосовує програмне забезпечення (ПЗ) «1С:
Поліграфія 8», купуючи 2−3 ліцензії. Перевагами цього
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РОЛЬ ЛОГІСТИКИ У ПІДВИЩЕННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Considered logistics activities, functions and their
results that increase the competitiveness of enterprises.

Нині логістика є сучасним науковим напрямом у по-
шуку та застосуванні нових засобів підвищення кон-
курентоспроможності організації. Її головною метою є
збалансування рівня сервісу і величини логістичних
витрат. Під час кризи, коли підприємства прагнуть
мінімізувати витрати, логістична складова набуває
особливої актуальності, оскільки вона проявляється у
підвищенні гнучкості підприємства та спрямована на
швидке реагування до вимог ринку. Роль логістики як
фактора підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства полягає у зменшенні витрат на обслуговування
та транспортування; реагуванні на потреби виробниц-
тва; наданні додаткових послуг; узгодженні фізичної
дистрибуції та управління матеріалами для заощаджен-
ня грошей і вдосконалення обслуговування.

Все це можливе шляхом скорочення запасів мате-
ріальних ресурсів і готової продукції, тривалості вироб-
ничого та логістичного циклів; упровадження гнучких
автоматизованих виробництв; створення дистрибутив-
них каналів збуту тощо. Для отримання високих прибут-
ків від застосування логістики необхідно, щоб логістичні
активності були пов’язані зі стратегічними планами ор-
ганізації. Одним із важливих джерел реалізації потен-
ційних можливостей логістики в справі підвищення
прибутку, конкурентоспроможності і якості обслуго-
вування споживача є комп’ютеризація. Безперечно,
необхідно надати суттєвого значення питанням підбору
фахівців, їх професійного навчання та підготовки.
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від багатьох факторів, а саме: конкурентоздатності про-
дукції, прибутковості діяльності, можливості залучення
джерел фінансування, рівня кваліфікації персоналу, тех-
нічного стану, прогресивності і раціональності застосо-
вуваних технологій, ефективності управління, системи
оподаткування, нормативно-правової бази тощо.

За результатами проведеного дослідження нами
виділено чинники, які перешкоджають досягненню
стратегічної стійкості поліграфічних підприємств, а
саме: зменшення рівня платоспроможності населення,
інфляція, скорочення тиражів, посилення конкурент-
ного і податкового тиску, демпінгування та інші.

З метою забезпечення стратегічної стійкості під-
приємств можуть бути реалізовані різноманітні підходи,
одним з ключових є клієнтоорієнтований, оскільки
врахування запитів споживачів є необхідною умовою
конкурентоздатності продукції і підприємства. В умовах
зрушень у структурі попиту на продукцію підприємст-
вам потрібно постійно переглядати асортименту полі-
тику, а для утримання і розширення ринку збуту — про-
понувати інноваційні продукти.

Одним з важливих складників управління стратегіч-
ною стійкістю підприємства є оцінка її рівня, яка
передбачає реалізацію таких етапів: 1) визначення мети
оцінки; 2) фрагментація стратегічної стійкості на склад-
ники; 3) обґрунтування системи показників та (або) ін-
тегрального показника; 4) встановлення шкали оцінки;
5) розрахунок оціночних показників, якісна інтерпре-
тація результатів; 6) розробка шляхів підвищення рівня
стратегічної стійкості підприємства.

Беручи до уваги, що стратегічна стійкість залежить
від рівня конкурентоздатності продукції і підприємства,
управління конкурентоздатністю може здійснюватися
на основі реалізації таких базових стратегічних моделей
М. Портера, як стратегія лідерства за витратами, стра-
тегія диференціації та стратегія концентрованого
маркетингу. Актуальними напрямами скорочення ви-
трат є збільшення масштабів виробництва, скорочення
рівня браку продукції і технологічних відходів, пошук
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ПЗ є порівняно невисока вартість (для малого полігра-
фічного підприємства вона коливається в межах від
1500 до 10000 грн) і відносна простота впровадження.
Найактивніше використовуються модулі, що стосують-
ся розрахунку зарплати, розрахунків з підзвітними
особами й організаціями, обліку основних засобів та
виробництва продукції. ПЗ успішно використовується
для вирішення окремих управлінських завдань, напри-
клад, бухгалтерського та фінансового обліку ТОВ
«Європродакшн», але, на жаль, не застосовується для
комплексної інформаційної підтримки управлінських
процесів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ
ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

The key problems of strategic stability obtainment are
investigated. The main stages of the evaluation of strategic
stability for enterprises are defined. Important directions for
the strategic stability gain are determined. 

Постійний дестабілізуючий вплив зовнішнього сере-
довища, нестабільність внутрішньофірмового стану
актуалізують необхідність забезпечення стратегічної
стійкості підприємства.

Ми розглядаємо стратегічну стійкість як здатність
підприємства досягати довгострокових цілей за не-
сприятливих умов зовнішнього і внутрішнього середо-
вищ і при цьому застосовувати ефективні шляхи ре-
дукції ризиків та постійний пошук і впровадження інно-
вацій. Як показав аналіз, стратегічна стійкість залежить
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