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В українських реаліях виробничі підприємства зіштовхуються з
великою кількістю проблем, а саме неефективним менеджментом,
неготовністю вищого керівництва призвичаїтись до ринкових умов
функціонування економіки, недоліками правової системи, нездатні-
стю вітчизняних підприємств конкурувати з іноземними товарови-
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робниками. Останнє особливо загострюється в умовах підписання
Україною та Європейським Союзом угоди про зону вільної торгівлі.
Вітчизняним виробникам у своїй господарській діяльності слід ви-
значити стійкі конкурентні переваги і здійснювати виробничу дія-
льність із меншими витратами або більш ефективно, ніж конкурен-
ти. Цього можна досягти, досліджуючи ланцюг створення цінності,
що дозволяє виділити стратегічні виді діяльності, і таким чином,
оптимізувати витрати на виробництво продукції.

Ланцюг створення цінності (Value Chain) — це інструмент
аналізу потенційних джерел створення вищої цінності для спо-
живачів і виявлення ефекту синергізму. Ціннісний ланцюг вклю-
чає в себе всі види діяльності підприємства, спрямовані на ство-
рення додаткової вигоди для споживача. У традиційній бізнес-
моделі компанії ці види діяльності включають розробку, вироб-
ництво, маркетинг, збут і підтримку нею своїх продуктів.

У більшості випадків, ланцюг створення цінності навіть для
підприємств однієї галузі є різним і може варіюватися залежно
від асортименту продукції, ринкових сегментів, географічного
розташування та каналів збуту. Це обумовлюється історією ство-
рення кожного підприємства, його стратегією, а також ефектив-
ністю його функціонування. Загалом для будь-якого підприємст-
ва можна виділити такі основні види діяльності [3, c. 72—81]:

1. Внутрішня логістика — включає в себе отримання, зберіган-
ня та трансфер ресурсів у виробництво (організація складського
господарства, контроль за матеріально-технічними запасами, ван-
тажно-розвантажувальні роботи, організація транспорту тощо).

2. Виробництво — полягає у перетворенні вхідних ресурсів у
готову продукцію (робота устаткування, упаковка, ремонт тощо).

3. Зовнішня логістика — включає види діяльності, які
пов’язані зі зберіганням та доставкою готової продукції спожи-
вачу (вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування, об-
робка та визначення часу виконаня замовлень тощо).

4. Маркетинг — ця діяльність спрямована на організацію та
стимулювання продажу продукції підприємства (реклама, просу-
вання продукту на ринок, робота торгового персоналу, вибір ка-
налів збуту, цінова політика тощо).

5. Сервіс та обслуговування — вид діяльності, який
пов’язаний із послугами підтримки товару, що збільшують цін-
ність від його споживання (установка, ремонт, налагодження
продукту, консультування тощо).

Допоміжні види діяльності також являються складовими лан-
цюга створення цінності на підприємстві [1, c. 13]:
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1) інфраструктура: організаційна структура, системи контро-
лю, корпоративна культура і т.п.;

2) управління персоналом: пошук і найм персоналу, його на-
вчання, розвиток і мотивація;

3) розробка технологій (інноваційна діяльність): створення
технології для забезпечення створення доданої вартості;

4) матеріально-технічне забезпечення: купівля сировини, ма-
теріалів, устаткування тощо.

Об’єднуючись, основні та допоміжні види діяльності характе-
ризують комплексний характер функціонування підприємства та
забезпечують максимізацію його прибутку. Проте, всі види дія-
льності, без виключення, потребують здійснення витрат.

У сучасних умовах підприємству не достатньо мати стартовий
капітал та нове устаткування для виробництва продукції. Необхідно
достатню увагу також приділити таким аспектам, як матеріально-
технічне забезпечення та збут готової продукції, оскільки саме через
неефективно налагоджене функціонування цих напрямків рентабе-
льність господарської діяльності підприємства знижується.

Практика показує, що у процесах постачання приховано до
70 % можливостей збільшення прибутку підприємства за рахунок
скорочення витрат. Але для реалізації цих можливостей потрібні
спеціальні інструменти.

Так, дослідження ланцюга створення цінності в розрізі логістич-
ного ланцюга свідчить, що у процесі функціонування вітчизняних
підприємств витрати на логістичний ланцюг складають до 50 % вар-
тості продукції, тоді як у Європі вони складають 14 %, у США —
9 %. Ці дані свідчать, що виробники продукції несуть необумовлено
високі витрати у частині ланцюга зовнішньої логістики, тобто доста-
вці виготовленої продукції споживачу. Наслідком цього є скорочення
масштабів збуту продукції, тобто зменшення обсягів виготовлення
продукції, що зумовлює зниження рентабельності підприємства.

Сучасними рішеннями щодо оптимізації цього напрямку дія-
льності є застосування на підприємстві таких широковживаних
програмних продуктів, як SAP, Oracle та 1 С, які дозволять опти-
мізувати витрати на збут продукції.

При дослідженні ланцюга створення цінності підприємства
обов’язково необхідно оцінювати власний ланцюг у порівнянні з
аналогічними ціннісними ланцюгами конкурентів. Сьогодні у
розвинених країнах дуже широко застосовується бенчмаркінг, що
дозволяє порівнювати аналіз ефективності власної компанії з
більш успішними. Бенчмаркінг застосовується у всіх сферах дія-
льності підприємства. Також необхідно акцентувати увагу на то-
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му, що підприємство має застосовувати досвід досвідченіших
компаній, корегуючи його під власні реалії.

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що для
ефективної діяльності виробничих підприємств слід керуватися
управлінням ланцюгом створення цінності, оскільки він допома-
гає визначити джерела формування витрат і прибутку підприємс-
тва та визначити його сильні і слабкі сторони. До управління ла-
нцюгом створення цінності слід підходити комплексно,
застосовуючи досвід успішних компаній і постійно удосконалю-
вати його структуру.
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господарювання з зовнішнім середовищем дозволяє певним чи-
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лінських рішень як на мікро-, так і на макрорівні інформацію.
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