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Валькова Н.В. Взаємозв’язок розвитку логістики з 
розвитком конкурентних переваг. 

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язків 
розвитку логістики з розвитком конкурентних переваг, з 
урахуванням розвитку інформаційної економіки. 
Дослідження дозволило з’ясувати особливості логістики, 
як практичної діяльності, науки та концепції управління. 
Проаналізовано різні підходи до визначення етапів 
розвитку логістики, один з яких базується на безпосередньо 
розвитку функціональних складових логістики, інший – на 
розширенні сфери застосування логістики. Крім того, було 
досліджено розвиток конкурентних переваг, що, на нашу 
думку, став рушійною силою розвитку логістики. 
Обґрунтований зв’язок розвитку конкурентних переваг з 
розвитком логістики та визначено напрямки їх подальшої 
взаємодії. 

Ключові слова: конкурентні переваги, конкуренція, 
логістика, логістична система, інформаційний потік 

 

Валькова Н.В. Взаимосвязь развития логистики с 
развитием конкурентных преимуществ. 

Статья посвящена исследованию взаимосвязей 
развития логистики с развитием конкурентных 
преимуществ, с учетом развития информационной 
экономики. Исследование позволило определить 
особенности логистики, как практической деятельности, 
науки и концепции управления. Проанализированы 
различные подходы к определению этапов развития 
логистики, один из которых основан непосредственно на 
развитии функциональных составляющих логистики, 
другой – на расширении сферы применения логистики. 
Кроме того, исследовано развитие конкурентных 
преимуществ, что, по нашему мнению, стало движущей 
силой развития логистики. Обоснована связь развития 
конкурентных преимуществ с развитием логистики и 
определены направления их дальнейшего взаимодействия. 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, 
конкуренция, логистика, логистическая система, 
информационный поток 

 

Valkova N.V. The relationship of logistics development 
with development of competitive advantages. 

The article investigates the relationships of the 
development of logistics and the development of competitive 
advantage, with the influence of the information economy. The 
research allowed to find out the features of logistics like 
practice, science and management concepts. Different 
approaches to determine the stages of development of logistics 
are analised, one of which is directly based on functional 
components of logistics, the other – on expand the scope of 
logistics. The article is also studied the development of 
competitive advantages which, in our opinion, was the driving 
force of logistics. Substantiates the relationship between the 
development of competitive advantages in the development of 
logistics and identify areas of further cooperation. 

Keywords: competitive advantage, competition, logistics, 
logistic system, information flow 

огістика розглядається переважною 
більшістю науковців, як процес 
управління та наука, яка вивчає цей 
процес, що одне одному не заперечує. Як 

концепція управління термін «логістика» 
вживається не часто, проте існує поняття 
«логістична концепція управління». Важливою 
ознакою логістики, є системність, а саме: 
системне управління або управління системою. 
Останнім часом в управлінні потоками все більше 
і більше уваги приділяється споживчим їх 
властивостям, що прямо впливає на 
безперервність та швидкість їх руху. На початку 
ХХІ ст. широковідомі загальні шість правил 
логістики – вантаж (потрібний товар), якість 
(необхідної якості), кількість (у необхідній 
кількості), час (доставка у належний час), місце (в 
потрібне місце), витрати (з мінімальними 
витратами) доповнені сьомим – споживач, та 
згодом були доповнені ще й восьмим правилом, 
яке передбачає персоніфіковану систему 
обслуговування кожного клієнта [1]. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Під час аналізу теми дослідження нами 
розглянуто такі наукові джерела як статті, 
дисертаційні дослідження, монографії. 
Дослідження розвитку логістики здійснювалося за 
працями вітчизняних та зарубіжних науковців 
таких як Грехем Д. (Graham, 2013), Забуранна Л., 
Зак Дж. (Zak, 2005), Зялик М., Койл Дж. (Coyle, 
2002), Ленглі С. (Langley, 1992), Мастерс Дж. 
(Masters, 1994), Мясникова Л., Окландер М., 
Плачек Е. (Placzek, 2008), Смерічевська С., 
Чухрай Н. та ін. 
 
Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми 

Майже усі автори об’єктом логістики 
визначають деякий потоковий процес – 
матеріальний, фінансовий, інформаційний та інші 
(енергетичні, трудові, правові, послуг). У 
досліджених визначеннях акцентується увага на 
трьох, з основних функцій управління, а саме – 
плануванні, організації та контролі. Метою 
застосування логістики, як процесу управління 
потоками та його наукового обґрунтування 
визначають оптимізацію або ефективність 
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системи управління, яка проявляється через 
мінімізацію витрат. Проте, на нашу думку, не 
достатня увага приділена дослідженню 
взаємозв’язків розвитку логістики з розвитком 
конкурентних переваг, які є рушійною силою 
організації та розвитку бізнес процесів. 

Метою статі є вивчення взаємозв’язку 
розвитку конкурентних переваг та розвитку 
логістики, а також ролі інформаційної складової 
логістики, як підсистеми, яка забезпечує 
досягнення та утримання підприємством високих 
конкурентних позицій. 
Виклад основного матеріалу дослідження  

Наукові розробки професора Чухрай Н. 
свідчать про перспективність дослідження сфери 
логістики, яка зазначає, що «особливістю 
логістики є її здатність управляти потоковими 
процесами. Окрім того, логістика забезпечує 
організацію оптимального управління цими 
процесами з метою виявлення і реалізації 
прихованих резервів управління, в основному у 
вигляді додаткових доходів і прибутку логістичної 
системи, так званого синергічного ефекту 
системи» [2]. 

Розвитку практичної логістики сприяли 
наукові дослідження у цій галузі. Входження 
логістики у наукову сферу спричинило її розвиток 
як наукового напряму. Поступове розширення 
функцій, зміна цілей, сфери застосування, 
методології логістики відповідно до запитів 
соціально-економічного розвитку суспільства на 
відповідних його етапах знайшло своє наукове 
обґрунтування у логістичних парадигмах.  

У науковій літературі часто вживаним є 
поняття «логістичний підхід». І.І. Савенко 
приводить наступне визначення: «логістичний 
підхід – це загальнонаукова методологія 
дослідження, сутність якої складають чотири 
принципові положення: взаємопов’язані функції 
розглядаються як єдиний потік; для управління 
потоком створюється відповідна система, тобто 
організаційно-управлінський механізм; 
оцінювання ефективності функціонування 
системи управління потоком здійснюється з 
урахуванням не тільки витрат, а ще й втрат 
прибутку, зумовлених нераціональним 
використанням ресурсів потоку; кожен учасник 
логістичної системи отримує прибуток в 
залежності від величини доданої вартості в 
товар» [3]. 

Розвиток логістики, як практичної діяльності, а 
саме процесу управління науковці поділяють на 
періоди по-різному. Досить поширеним у 
літературі [4, 5] є поділ на три періоди: 
дологістичний період, період класичної логістики 
та період неологістики.  

Першим виокремлюють дологістичний період 
(до 50-х років ХХ ст.), коли управління 
матеріальним потоком мало фрагментарний 
характер, а координація дій різних підрозділів 

фірм була недостатньою. Деякі вчені називають 
цей період періодом «фрагментаризації» [5]. 

Наступним вважається період класичної 
логістики (початок 60-х-кінець 70-х років ХХ ст.), 
який характеризується створенням на фірмах 
логістичних систем, управлінням процесом 
товароруху на основі комплексного підходу, 
інтеграції функцій товароруху з використанням 
теорії компромісів. В свою чергу період класичної 
логістики поділяють також на три етапи, які 
мають певні особливості.  

У 1954 році Пол Кампре виявив необхідність 
дослідження такого боку маркетингу, як «фізичне 
розподілення». Через вісім років Пітер Друкер 
назвав розподілення «останнім рубежем» 
управління і визначив його як «білу пляму». 
І Кампре, і Друкер були першими захисниками 
розподілення, яке вони трактували, як 
найважливішу складову частину бізнесу і 
економічної системи. Водночас вони розглядали 
розподілення у тому сенсі, в якому ми зараз 
вживаємо термін «фізичне розподілення» [6]. Цей 
етап є першим у розвитку класичної логістики, він 
характеризується інтеграцією складського 
господарства з транспортом та внутрішньо-
фірмовими компромісами, критерієм яких є 
мінімізація загальних витрат.  

Другий етап розвитку класичної логістики 
пов’язують з натиском Японії в сфері виробництва 
та торгівлі, що стало передумовою інтеграції 
планування та управління виробництвом та 
розподілом продукції, а також зміни критерію 
внутрішньофірмових компромісів. На цьому етапі 
критерієм стає максимальний прибуток з 
логістичної операції, який враховує і мінімізацію 
витрат і доходи від розширення виробництва.  

Завдяки широкому застосуванню програмних 
засобів комп’ютеризації, в 70-ті роки ХХ ст. 
з’явилася можливість оперативного 
багатопланового підходу до завдань планування та 
управління забезпеченням матеріального 
виробництва. В цей час в США та на Заході такий, 
у певній мірі комплексний підхід з використанням 
інформаційного поля у відповідній галузі отримує 
назву логістичного, а управління (та дослідження) 
у відповідних окремих напрямах отримують назви 
логістики постачання, логістики збуту, логістики 
транспорту, логістики виробництва тощо. При 
цьому розглядається зазвичай як мікрорівень 
(підприємство, фірма), так і макрорівень 
(держава) [7].  

Останній етап розвитку класичної логістики 
характеризується тим, що сукупність ланцюгів 
матеріального потоку отримує цілісний характер, 
та акцентується увага на міжфірмові компроміси, 
критерієм яких є максимізація прибутку всіх 
учасників логістичної системи на макрорівні. Цей 
етап на нашу думку відповідає появі та розвитку 
теорії екосистем. 

З початком широкого розповсюдження 
персональних комп’ютерів, був здійснений 
наступний важливий крок – дослідження єдиного 
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матеріально-інформаційного логістичного поля та 
взаємна «ув’язка» окремих логістик в інтегровану 
логістику підприємства. Задачу такого поєднання 
(перш за все) диктували автоматизовані 
виробництва «гнучкого» типу, які почали 
розвиватися в той час [7]. Саме для періоду 
неологістики характерним є пріоритет 
комплексного підходу до розвитку систем 
логістики на основі всього підприємства виходячи 
з загальної мети – досягнення максимальної 
ефективності його роботи. В середині 80-х років 
ХХ століття комплексний підхід отримав нового 
розвитку у вигляді концепції «загальної 
відповідальності». Специфіка нового підходу 
полягає у виході логістичної системи за рамки 
економічної сфери та врахуванні соціальних, 
екологічних та політичних аспектів; критерієм 
цього підходу є максимальне співвідношення 
вигод та витрат [4]. 

Д. Мастерс і Т. Полен описують етапи 
розвитку логістики з дещо іншої точки зору, 
кожна наступна стадія відповідає розширенню 
сфери дії логістичної системи: 

1) функціональне управління (1960-1970 рр.) 
– відокремлене управління функціональними 
сферами логістики, тобто логістика постачання, 
логістика виробництва, логістика збуту 
(розподілу); 

2) внутрішня інтеграція (1980-ті) – функції 
ланцюга постачань об’єднуються в загальну 
систему у межах підприємства і 
підпорядковуються загальній меті; 

3) зовнішня інтеграція (1990-ті) – повна 
інтеграція в управлінні логістичним ланцюгом, що 
вимагає співробітництва та координації 
міжфірмових зв’язків [8]. Отже, бачимо, що дані 
етапи розвитку логістики відповідають вище 
описаним етапам класичної логістики.  

Ленглі Д. запропонував дещо інший поділ 
розвитку логістики, який складається з чотирьох 
етапів: управління вартістю; орієнтація на 
прибуток, що позитивно впливає на продажі; 
оцінювання логістики як основного принципу 
диференціації виробу; логістика – основна 
стратегічна перевага [9]. Очевидно, що даний 
підхід відповідає розвитку теорії конкурентних 
переваг.  

Окландер М.А. розглядає п’ять етапів розвитку 
теорії логістики. Перший етап датується 1956-
1965 роками і характеризується синтезом 
чотирьох концепцій – аналізу загальних витрат, 
системного підходу, покращення сервісу та 
підвищення уваги до фізичного розподілу. Другий 
етап – 1966-1970 роки, характеризується 
впровадженням на підприємствах відділів 
фізичного розподілу. Третій етап датується 1971-
1979 роками та характеризується інтеграцією 
управління постачанням з виробничими 
процесами на підприємстві. Четвертий етап 
обумовлений модернізацією транспорту, появою 
персональних комп’ютерів та удосконаленням 
засобів зв’язку та припадає на 1980-1985 роки. 

Останній, п’ятий етап починає свій відлік 
1986 роком і триває до теперішнього часу, 
характеризується подальшою інтеграцією 
логістичних систем, обумовленою інноваційними 
процесами в економіці [10]. 

Досить поширеним є погляд на еволюцію 
логістики, як на послідовну зміну її парадигм. 
Одна група науковців: А.У. Альбеков [11], 
В.В. Дибська [12], Л.Г. Мельник [13], Д.М. Сте-
ченко [14], Л.В. Фролова [15] розглядає три 
послідовні парадигми – функціональну, ресурсну 
та інноваційну. Функціональна парадигма 
характеризується оптимізацією витрат в окремих 
функціональних підрозділах логістичної системи з 
орієнтацією на загальний результат діяльності 
підприємства. Ресурсна парадигма 
характеризується загальною оптимізацією витрат, 
пошуком резервів отримання доходів через 
підвищення ефективності використання активів, 
та початком використання логістичного 
аутсорсингу. Інноваційна парадигма 
характеризується посиленням міжфірмових 
логістичних зв’язків та оптимізацією доданої 
вартості в ланцюгах поставок.  

Друга група науковців: М.Ф. Зяйлик [16], 
Г.Ю. Кучерук [18], І.І. Савенко [3], В.І. Сєр-
гєєв [17], В.Н. Трегубов [19] притримуються дещо 
інших поглядів та виділяє чотири послідовних 
парадигми, а саме: аналітичну, технологічну 
(інформаційну), маркетингову (ділову), інтегра-
льну (інноваційну). Аналітична парадигма харак-
теризується як початковий етап розвитку логіс-
тики та визначає об’єктом управління матеріаль-
ний потік підприємства, управління здійснюється 
в межах функціональних логістичних підсистем з 
орієнтуванням на наступний етап руху матеріаль-
ного потоку, даний етап, на нашу думку, відпові-
дає функціональній парадигмі, що розглядається 
першою групою авторів. Технологічна парадигма 
пов’язується з розвитком інформаційних 
комп’ютерних технологій, що дозволяє збільшити 
обсяг вирішуваних логістичних завдань та 
посилити внутрішньофірмову інтеграцію. 
Наступна маркетингова парадигма 
характеризується інтеграцією логістичних та 
маркетингових завдань. Четверта інтегральна або 
інноваційна парадигма визначається посиленням 
міжфірмових зв’язків та координацією 
матеріалопотоку від виробника сировини до 
споживача готової продукції. 

Враховуючи той факт, що на розвиток 
логістики значний вплив мав розвиток 
інформаційних технологій, який, в свою чергу мав 
різні темпи розвитку у різних країнах, віднесення 
розвитку логістики до конкретних часових меж є 
досить умовним. Здійснені нами дослідження 
праць вітчизняних та зарубіжних науковців, 
дозволяють зробити висновки щодо переліку 
характеристик, що ділять еволюцію логістики на 
періоди. Такими характеристиками є: масштаби 
логістичних систем; інтенсивність інтеграційних 
процесів; характер руху логістичного потоку; 
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сфери застосування логістики; розвиток та 
використання ІКТ; розвиток комунікаційних 
технологій; розвиток конкурентних переваг; типи 
логістичних провайдерів; концептуальна основа; 
наукове обґрунтування.  

Пошук шляхів забезпечення конкурентних 
переваг у економічній науці триває досить довгий 

період часу і в залежності від загального розвитку 
соціально-економічних відносин у теоріях переваг 
відбуваються постійні зміни. За проведеними 
дослідженнями Д.О. Барабась [20], В.О. Кисли-
циним [21] та власними спостереженнями нами 
наведено еволюцію розвитку конкурентних 
переваг у таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Еволюція розвитку конкурентних переваг* 

Етапи розвитку Назва етапу Ключове джерело 
конкурентних переваг Стратегія та практика конкурентних переваг 

Факторний Перший етап. 
ІІ половина ХІХ ст. 

Наявність факторів 
виробництва 

Переваги за рахунок лідерства у технологіях і 
високої продуктивності праці 

Витратний Другий етап. 
Середина ХХ ст. 

Неухильне зниження 
витрат Цінова перевага за рахунок дешевої праці 

Якісний Третій етап. 
70-80-ті роки ХХ ст. 

Постійне підвищення 
якості 

Перевага за рахунок підвищення якості продукції 
(робіт, послуг) 

Сервісний Четвертий етап. 
80-ті роки ХХ ст. 

Забезпечення 
сервісного 

обслуговування 
Перевага за рахунок високої якості продукції (робіт, 
послуг) та забезпечення сервісного обслуговування 

Адаптивний 
П’ятий етап. 

Початок 90-х років 
ХХ ст. 

Гнучкість Переваги ціни та якості за рахунок комплексного 
підходу та адаптивності 

Інноваційний Шостий етап. 
Кінець ХХ ст. Інновації 

Переваги за рахунок попередження потреб 
споживачів, у комплексі з високою якістю та 
економічністю продукції (робіт, послуг) й 
сервісного обслуговування 

Інформаційний 
Сьомий етап 

Початок 
ХХІ ст. 

Знання, інформація, 
час 

Переваги за рахунок швидкості та якості одержання 
інформації з мережі Інтернет, опрацювання її в 
організаційній системі управління підприємством та 
надання інформації в мережу Інтернет, що 
забезпечує швидкість обслуговування, 
попередження потреб споживачів у комплексі з 
високою якістю й економічністю продукції тощо** 

Примітка: 
* Сформовано автором на основі [20, 21]. 
** Доповнено автором. 
 
На основі дослідження процесів розвитку 

конкурентних переваг нами встановлено, що 
кожен наступний етап включає досягнення 
попереднього та передбачає комплексне їх 
використання. Отже, на етапі бурхливого розвитку 
інформаційних технологій та активного їх 
використання в управлінні бізнес-процесами 
особливого значення набуває так званий 
«інформаційний» етап, що характеризується 
ключовою інформаційною перевагою, яка 
забезпечує формування всіх інших конкурентних 
переваг на всіх етапах їх перетворення. 
Проаналізувавши різні підходи до історії розвитку 
логістики, а також етапи розвитку конкурентних 
переваг, нами встановлено зв’язок у динаміці між 
ними та запропонований власний підхід щодо 
розвитку логістики в контексті розвитку 
конкурентних переваг (табл. 2). 

Першим етапом можна вважати використання 
логістики з метою підвищення ефективності 
управління матеріальними потоками підприємств, 
цей етап відповідає першому етапу розвитку 
класичної логістики, а саме відокремленому 
управлінню функціональних сфер логістики 
підприємства, а також розвитку транспортної та 
торгівельної інфраструктур країн. Виникають 

логістичні провайдери першого типу (1PL), 
відсутність інформаційних технологій уповільнює 
внутрішньофірмову інтеграцію, підприємства 
виготовляють продукцію і виштовхують її на 
ринок. Концептуальною основою виникнення 
логістики є матеріальний потік, як визначений 
об’єкт управління, а основною конкурентною 
перевагою підприємства є ціна. Концептуальною 
основою переходу до технологічної парадигми 
(другого етапу класичної логістики) став розвиток 
інформаційних комп’ютерних технологій (далі 
ІКТ). Використання інформаційних технологій 
дало можливість посилити внутрішньофірмову 
інтеграцію в умовах управління матеріальним 
потоком, та обумовило роль інформаційного та 
фінансового потоків в логістичній системі 
підприємства, управління матеріальним потоком 
має штовхаючий характер, з’являються логістичні 
провайдери другого типу, конкурентні переваги 
досягаються пришвидшенням доставки товару.  

Перенасичення ринку товарами стає 
передумовою виникнення маркетингової 
парадигми (останній етап класичної логістики), 
яка характеризується зовнішньою інтеграцією 
логістичних систем та міжфірмовими 
компромісами.
 



ЕКОНОМІКА: реалії часу №5(27), 2016 ECONOMICS: time realities 

 

 

71 
 

Таблиця 2. Розвиток логістики у контексті розвитку конкурентних переваг 

Хроно-
логічний 
період, 
роки 

Розвиток 
конкурентних 

переваг 

Період розвитку 
логістики 

Тип 
логістичних 

систем 

Виникнення 
логістичних 
провайдерів 

Використання 
інформаційних 
комп’ютерних 

технологій 

Сфера 
застосування 

логістики 

Логістичні 
парадигми 

60
-т

і р
ок

и 
Х

Х
 с

т.
 

Ціна 
П

ер
іо

д 
кл

ас
ич

но
ї л

ог
іс

ти
ки

 
Управління 

матеріальним 
потоком 

підприємства 

Штовхаючі, 
ланцюгові 1PL – 

Управління 
матеріальним 

потоком 

Аналітична 
(функціо-
нальна) 

70
-т

і р
ок

и 
Х

Х
 с

т.
 

Швидкість 

Внутрішньо-фірмова 
інтеграція усіх 

функціональних 
підрозділів 

підприємства, 
внутрішні 

компроміси 

Штовхаючі, 
ланцюгові 2PL Системи обробки 

даних 

Управління 
фінансовими та 
інформаційним

и потоками 

Технологічна 
(інформа-

ційна) 

80
-т

і р
ок

и 
Х

Х
 с

т.
 Сервісне 

обслугову-
вання 

Інтеграція у 
зовнішнє 

середовище, 
міжфірмові 
компроміси 

Витягуючі, 
ланцюгові 3PL 

Автоматизовані 
системи 

управління, 
електронний 
обмін даними 

Формування 
регіональних 
логістичних 

систем 

Маркетин-
гова (ділова) 

90
-т

і р
ок

и 
Х

Х
 с

т.
 

Передбачення 
потреб 

Неологістичний період, 
управління ланцюгами 

поставок 

Витягуючі, 
ланцюгові 4PL 

Управлінські 
інформаційні 

системи, 
локальні мережі 

Управлінські 
інформаційні 

системи 

Інтегральна 
(інноваційна) 

П
оч

ат
ок

 
Х

Х
І с

т.
 

Інформатив-
ність 

Період електронної 
бізнес-логістики 

Реверсивні, 
мережеві 5PL 

Системи 
підтримки 
прийняття 

рішень, Інтернет 

Системи 
підтримки 
прийняття 

рішень 

Глобальна 
(Інтернет) 

Джерело: Складено автором за матеріалами [3, 4, 6-10, 13-18, 20, 21-27] 
 
Орієнтир на споживача змінює механізм 

просування матеріального потоку зі штовхаючого 
на витягуючий, з розвитком сфери послуг 
формуються регіональні транспортно-логістичні 
системи, швидкість транспортування перестає 
бути унікальною конкурентною перевагою, акцент 
переходить на сервісне обслуговування. В галузі 
ІКТ впроваджуються автоматизовані системи 
управління та електронний обмін даними.  

Загострення конкурентної боротьби, пошуки 
резервів формування конкурентних переваг, 
бурхливий розвиток інформаційних та 
комунікаційних технологій стали концептуальною 
основою появи інтегральної парадигми, яка 
отримала ще назву інноваційної парадигми. Цей 
період характеризується посиленням 
інтеграційних процесів та міжфірмових 
компромісів: взаємодіяти, щоб конкурувати 
(collaborate to compete) – стає основним 
принципом ведення бізнесу [28]. Оптимізація 
потокових процесів здійснюється шляхом 
інтеграції у ланцюги поставок декількох 

підприємств, передбачення потреб споживачів 
стає основною конкурентною перевагою 
виробників в комплексі з усіма досягнутими 
раніше. Відбувається розширення сфери 
використання логістики в управлінні 
підприємством, а також ресурсами на 
національному рівні. Оптимізація усіх ресурсних 
потоків підприємства стає головним завданням на 
шляху утримання ним конкурентних позицій. У 
якості ресурсних потоків розглядаються 
інформаційні, інноваційні, трудові, фінансові, 
кредитні тощо.  

Глобалізація економіки та розвиток 
електронного бізнесу на базі Інтернет-технологій, 
інтеграція в Інтернет-середовище бізнесу, 
державних структур та соціуму, – є 
концептуальним підґрунтям виникнення нової 
парадигми розвитку логістики, яку можна назвати 
електронною або Інтернет парадигмою. 
Розширення кола постачальників, покупців та 
провайдерів логістичних послуг, а також 
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можливість їх швидкого вибору перетворює 
ланцюг постачання на мережу постачання [29].  

У зв’язку з розвитком інноваційних технологій 
в новому світлі постала проблема екології та 
утилізації шкідливих відходів, – це спричинило 
зміни у русі потоків логістичних систем, а отже, 
деякі з них трансформувались у реверсивні 
логістичні системи. На ринку логістичних послуг 
з’являються провайдери п’ятого рівня. Логістична 
концепція перетворюється на загальнонауковий 
підхід, філософію менеджменту. Даному етапу 
відповідає розвиток так званої «нової економіки», 
яка представлена системою електронного бізнесу, 
системою інтеграції у електронному просторі 
бізнесу, споживачів та держави. На тлі 
вищезгаданих перетворень зростає роль 
логістичних зв’язків. 

Метою логістики є розробка методів і 
організаційних форм керування потоковими 
процесами, які дозволяють сформувати 
конкурентні переваги підприємства за допомогою 
максимальної й оперативної адаптації до мінливих 
умов ринкового середовища з метою 
максимального підвищення якості виконання 
вимог споживачів – задоволення попиту на 
продукцію (товар, послуги, інформацію, енергію), 
доведення його до споживача в обумовлений 
строк з мінімальними витратами [29]. 

Логістична концепція управління передбачає 
пошук компромісних рішень у процесі реалізації 
правил логістики (8R) в організації управління 
підприємством. Наведені вище концептуальні 
вимоги відповідають комплексу формування кон-
курентних переваг, тобто бачимо поєднання цілей 
логістичної концепції управління та конкурентних 
переваг підприємства. Крім того, потрібно зазна-
чити, що управління конкурентними перевагами 
та потоковими процесами підприємства є 
взаємозалежними, оскільки реалізація правил 
логістики веде до формування конкурентних 
переваг. Виконання завдань та функцій логістики, 
що виходять з її мети, забезпечується, також на 
базі системного підходу, а саме функціонуванням 
логістичних систем [29].  

Метою функціонування логістичної системи є 
доставка матеріальних цінностей в потрібне місце, 
в необхідні кількості та асортименті, у потрібному 
стані готовності до споживання при 
оптимальному рівні витрат Таке визначення 
надається більшістю науковців, але, на нашу 
думку, метою функціонування логістичної 
системи є забезпечення безперервності та 
ефективності потоку (матеріального чи будь-якого 
іншого) через реалізацію правил логістики [29].  

Інтеграція класичного та електронного бізнесу, 
спричинили виникнення інтегрованих логістичних 
систем, функціонування яких поєднує фізичні та 
кібернетичні складові. Як було зазначено вище, 
логістична концепція управління передбачає 
застосування комплексного підходу до управління 
потоками ресурсів, як елементами цілого – 
логістичної системи [31]. В свою чергу, в 
залежності від масштабів функціонування 
логістична система може мати підсистеми різного 
значення та рівнів [29]  

Серед завдань функціональних підрозділів 
системи управління на підприємстві є такі, що або 
носять інформаційний характер, або потребують 
інформації для їх вирішення. Тому на 
підприємстві повинен здійснюватися постійний 
обмін інформацією між структурними підрозді-
лами (у мікросередовищі), а також із зовнішнім 
(макро-) середовищем. Це може бути інформація 
про постачальників, покупців, посередників, чий 
вплив на раціональну організацію матеріального 
(класичного) потоку є не менш важливим, ніж 
вплив внутрішніх чинників. Отже, інформаційний 
потік по відношенню до матеріального (класич-
ного) чи будь-якого іншого ресурсного потоку, 
виступає інструментом оптимізації. Проте, 
інформаційний потік також може виступати і 
об’єктом оптимізації, оскільки його ресурсний 
характер в умовах функціонування інформаційної 
економіки є доведеним [29]. 
Висновки 

Проведені нами дослідження розвитку конку-
рентних переваг підприємства та аналіз логістич-
ної концепції управління дозволяє нам зробити 
висновки про можливість її застосування для їх 
формування. В умовах розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій мережа Інтернет стає 
важливим джерелом різноманітної інформації. 
Таким чином, суб’єктам господарювання необ-
хідно надавати інформацію про продукцію 
(товари, роботи, послуги), у інформаційному полі 
мережі Інтернет, досліджувати зміни у сфер 
законодавства, ринкові тенденції, соціальній 
відповідальності бізнесу. Без швидкого 
реагування на зазначені зміни суб’єкт бізнесу 
ризикує втратити конкурентні позиції та 
залишитися поза ринком. Запровадження системи 
електронної логістики, у якості альтернативної 
форми логістичного менеджменту, та ефективне 
використання Інтернет-середовища дозволить 
утримувати конкурентні переваги за всіма 
об’єктами конкурентної боротьби. 

 
Abstract 

 
The article investigates the relationships of the development of logistics and the development of competitive 

advantage, with the influence of the information economy.  
The research allowed to find out the features of logistics like practice, science and management concepts. 

Different approaches to determine the stages of development of logistics are analyzed, one of which is directly 
based on functional components of logistics, the other – on expand the scope of logistics. The article is also 
studied the development of competitive advantages which, in our opinion, was the driving force of logistics. The 
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first stage is the use of logistics with a view to the efficiency of material flows companies, the appearance of 1PL 
providers, and the competitive advantage is price. The conceptual basis of transition to the second stage of 
classic Logistics was the development of information technologies and the emergence of the type of provider 
2PL, competitive advantages are achieved acceleration of delivery. Glut of goods is a prerequisite of marketing 
paradigm (the last stage of classic Logistics), which is characterized by 3PL providers, the emphasis in the 
formation of competitive advantage goes to the service. The next period was characterized by the principle of 
doing business: collaborate to compete. Optimization of flow processes by integration in the supply chain of 
several companies (4PL), anticipation of consumer needs is the main competitive advantage of manufacturers 
together with all previously achieved. Economic globalization and the development of e-business based on 
Internet technologies, expansion of suppliers, buyers and providers of logistics services, and the ability to 
quickly select transforms supply chain into net, the emergence providers 5PL. This stage of development of 
information corresponds with competitive advantage. 

Substantiates the relationship between developments of competitive advantages in development of logistics 
and identify areas of further cooperation. 
 

JEL Classіfіcatіon: M11, M31. 
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