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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Угода про асоціацію між Україною та ЄС

дає можливість доступу до зовнішніх ринків
ЄС; стимул досягнути відповідності вимогам
міжнародних стандартів та трансфер техно$
логій з ЄС (у контексті модернізації національ$
ної інфраструктури якості, пов'язаної з гармо$
нізацією санітарних та фітосанітарних заходів)
також надають доступ до інших зовнішніх
ринків. Відповідно до "Єдиної комплексної
стратегії та плану дій розвитку сільського гос$
подарства та сільських територій в Україні на
2015—2020 роки" [5] для реалізації свого потен$
ціалу у цьому напрямку Україні необхідно
сформувати конкурентоспроможне, експорт$
но$орієнтоване сільське господарство, а харчо$
ва промисловість повинна орієнтуватись на ви$
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У статті розглянуто та систематизовано існуючі методичні підходи аналізу логістичних систем та запропоновано
алгоритм аналізу логістичної системи розподілу сільськогосподарської продукції на основі карт створення потоку вар6
тості (VSM6карт). Цей метод є свого роду візуалізацією процесів всередині логістичної системи розподілу і відображає
проходження всіх ланок ланцюга постачання з одночасним відображенням взаємозв'язків між ними та інформації про
використання часу і ресурсів. Крім того, зважаючи на біологічний характер сільськогосподарської продукції, удоско6
налення будь6яких логістичних процесів її розподілу доречно розглядати з урахуванням світових тенденцій впровад6
ження принципів сталого розвитку. Стаття містить теоретичні аспекти управління агропродовольчого ланцюга поста6
чання та особливості підпорядкування його функціонування принципам сталого розвитку, які систематизовано відпо6
відно до стадій генерування, моделювання та аналізу різних варіантів співпраці при формуванні логістичної системи
розподілу сільськогосподарської продукції. За допомогою цього методу можна визначити не лише недоліки управлі6
нського процесу і втрати, ними спричинені, але й мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище.

In this paper, existing methodological approaches of logistics systems analysis are systematically reviewed and algorithm
of agrifood logistic distribution system analysis based on Value Stream Mapping (VSM) tools is proposed. This is a kind of
visual representation of logistics distribution system processes within a supply chain that illustrate how they linked to each
other, and information such as time and resources. In addition, considering biological nature of agrifood products it is
important to take into account global trends of the sustainable development implementation wile any logistics processes
improving. This article contains theoretical aspects of agrifood supply chain management and main principles of sustainable
development that are systemized according to the stages of generation, simulation and analysis of different redesign scenarios
for the agrifood logistic distribution system. Using this method you can not only determine the management mistakes and
losses caused by them, but also decrease ecological footprint.
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готовлення якісної продукції, яка відповідати$
ме міжнародним стандартам безпеки. Модер$
нізація та інвестиції в харчову промисловість
дозволять виробляти більше продукції з висо$
кою доданою вартістю, що диверсифікує екс$
портний портфель країни. Неможливо ігнору$
вати і світові тенденції по впровадженню кон$
цепції сталого розвитку в усі галузі економіки,
адже аграрний сектор надзвичайно чутливий як
до екологічних так і до соціальних питань.

Значний вплив на економіку чинять і гло$
бальні демографічні та соціально$економічні
проблеми. Вихід на ринок нових конкурентів з
європейськими зразками продукції, більш су$
ворі урядові вимоги до безпеки продуктів хар$
чування, запровадження екологічно чистого
виробництва висувають особливі вимоги по
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управлінню агропродовольчим ланцюгом по$
стачання (АЛП). Усі ці фактори призвели до
зміни вимог щодо продуктивності АЛП в ціло$
му і, отже, для всіх процесів у логістичній сис$
темі розподілу продукції зокрема.

Менеджери починають усвідомлювати, що
фрагментарна оптимізація, тобто коли кожна
організація в АЛП намагається оптимізувати
окремо тільки свої результати діяльності,
замість того щоб об'єднати свої завдання і зу$
силля з іншими організаціями і оптимізувати
ефективність усього АЛП, не дають бажаного
результату. Особливо це стосується агросек$
тору, де окремі суб'єкти в АЛП можуть звести
нанівець усі зусилля по забезпеченню та збе$
реженню високої якості продукції, яких було
докладено на попередніх етапах ланцюга по$
стачання (ЛП). Зростає розуміння того, що
саме через логістику і управління ЛП, можна
досягти подвійної мети — зниження витрат і
підвищення якості та рівня обслуговування, а
впровадження концепції сталого розвитку,
може навіть і потроїти вигоди за рахунок до$
сягнення ефекту синергії в АЛП. Останні роз$
робки в області інформаційних і комунікацій$
них технологій полегшують цей процес.

Основними проблемами в побудові логі$
стичної системи розподілу, які необхідно ви$
рішувати сільськогосподарським виробникам є
питання невизначеності з приводу того, з ким і
як вони повинні інтегруватись для підвищення
ефективності своєї діяльності. Необхідно роз$
робити методологічний та практичний ін$
струментарій для оцінки та аналізу переваг, які
отримають виробники сільськогосподарської
продукції об'єднуючись у логістичну систему
з єдиним центром управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання загальної аграрної логістики до$
сліджено таким науковцями, як Дж. Андерсон,
Б. Джонсон, І. Даяріан, Н. Кей, А. Келеміс,
Г. Клаассен, У. Крамар, Н. Ларічі, Х.$Г. Лі, І. Ма$
нікас, Р.С. Мартінс, С. Фредеріко та ін. Серед
українських науковців агрологістика та управ$
ління потоками агросектору стали предметом
досліджень Т.В. Божидарнік, І.Ю. Гришової,
Т.В. Косаревої, Л.І. Михайлової, В.І. Перебий$
носа, І.І. Савенка, І.Г. Смирнова, О.М. Сумця
та інших дослідників.

Особливості логістичного управління лан$
цюгами аграрних підприємств окремо вивчали
Л. Арамян, В.В. Вільсон, T. Босона, С.В. Коз$
ловський, В.А. Колодійчук [1], M. Kубон та ін.,
процес логістичного розподілу сільськогоспо$

дарської продукції — О.О. Белік, Н.В. Коваль$
чук, Т.Ю. Бабенкова, В.Ф Гамалій, О.П. Велич$
ко, М.Є. Залманова та ін.

Провівши детальне дослідження економіч$
них літературних джерел нами не було знайде$
но якогось єдиного інтегрального методу для
проектування, аналізу і оцінки ефективності
функціонування логістичної системи розподі$
лу. Ще менше інформації можна знайти для
проектування логістичних систем розподілу,
які б відповідали принципам сталого розвитку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою нашого дослідження є розширення

знань про управління АЛП та особливостей
підпорядкування його функціонування принци$
пам сталого розвитку шляхом розробки покро$
кового підходу, за допомогою якого можна ге$
нерувати, моделювати та аналізувати різні варі$
анти співпраці при формуванні логістичної сис$
теми розподілу сільськогосподарської продукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система розподілу сільськогосподарської

продукції відрізняється від розподілу іншої
продукції, адже рухаючись вздовж ланцюга
постачання до кінцевого споживача, продукція
зазнає безперервних змін. Логістична система
розподілу сільськогосподарської продукції в
нинішній, глобальній економіці є основним
предметом дискусії як в суспільстві, так і в на$
уковій літературі, а продовольча безпека розг$
лядається у тісному взаємозв'язку з концеп$
цією сталого розвитку економіки країни. Сфе$
ра розподілу є виробником послуг, адже під час
проходження вздовж ланцюга постачання не
створюється нових матеріальних цінностей, а
виконуються певні логістичні операції, які
створюють додану вартість продукції, яка несе
додаткову цінність споживачу.

Концепція сталих агропродовольчих лан$
цюгів доданої вартості, яку ми розглядаємо
в нашому дослідженні більш детально, додає
аспектів сталого розвитку до концепції лан$
цюгів доданої вартості і враховує специфіку ви$
робництва, зберігання і розподілу сільськогос$
подарської продукції.

Додана вартість призводить до руху трьох
циклів зростання, які відносяться до економі$
чної, соціальної та екологічної стійкості, а та$
кож має безпосередній вплив на матеріальну
забезпеченість населення і продовольчу безпе$
ку. Три цикли зростання це: (1) інвестиційний
цикл, який стимулюється реінвестованим при$
бутком і заощадженнями; (2) мультиплікатив$
ний цикл, який стимулюється витрачанням ви$
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соких доходів працівників; і (3)
прогресивний цикл, який сти$
мулюється державними витра$
тами на соціальні програми та
захист природного середови$
ща [8].

Сучасна методологія та
вчення про правила мислення
у творенні теорії науки має чо$
тирирівневу структуру. Розрі$
зняють фундаментальні (філо$
софські), загальнонаукові
принципи, що становлять влас$
не методологію, конкретно на$
укові принципи, які є в основі
галузевої теорії, і систему конкретних методів
і технік, що застосовуються для виконання спе$
ціальних дослідницьких завдань. Методологія
наукового дослідження аналізує методи і засо$
би пізнання, які використовують вчені як на
емпіричній, так і на теоретичній стадії науко$
вого дослідження [4].

Одним з основних методологічних принципів
логістичної концепції є системний підхід. В ос$
нову системного підходу покладено розгляд
об'єктів як систем, що дає змогу сприймати
об'єкт дослідження як комплекс взаємопов'яза$
них підсистем, об'єднаних спільною метою, роз$
крити його інтегровані властивості, а також
внутрішні та зовнішні зв'язки. Системний підхід
передбачає послідовний перехід від загального
до часткового, коли в основі розгляду лежить
конкретна кінцева мета, для досягнення якої
створюється система. Відповідно до методології
системного підходу кожна система є інтегрова$
ним цілим навіть тоді, коли вона складається з
окремих розрізнених підсистем

На думку Колодійчука В.А. [1], у межах си$
стемного підходу особливе місце займає струк$
турно$функціональний підхід, що передбачає
виділення в системних об'єктах структурних
елементів (підсистем) і визначення їхньої ролі
(функції) в системі. Формування синергетично$
го ефекту логістичної системи є результатом
виконання цільової функції кожним її елемен$
том, які, перебуваючи у частковому (логістич$
ний канал) чи лінійному (логістичний ланцюг)
впорядкуванні, на основі системних властиво$
стей і законів переміщують матеріальний потік
від місця його виникнення до місць споживан$
ня найоптимальнішим чином.

Для вивчення внутрішніх і зовнішніх зв'язків
об'єкта дослідження важливе місце займає мо$
делювання. Залежно від предмета досліджен$
ня моделі бувають концептуальні, вербальні,
математичні, графічні, фізичні тощо [4].

Західні науковці Е.М. Лоу та В.Д. Келтон [7],
які вивчають різноманітні способи досліджен$
ня ЛП наголошують на тому, що проводити ек$
сперимент в реальній системі такій, як логістич$
на система розподілу, досить важко тому що
такого роду експерименти є доволі затратними
або ж можуть бути руйнівними для системи, або
ж такої системи може навіть і не існувати. Тож,
як правило, в такого роду дослідженнях необх$
ідним етапом є створення репрезентативної мо$
делі реальної системи з подальшим її вивченням
та детальним аналізом. Для цієї мети найкраще
підходять математичні моделі.

Математичні моделі відображають систему
з точки зору логічних і кількісних залежнос$
тей (факторів). Якщо модель побудована вірно,
то при зміні тих чи інших факторів, можна про$
слідкувати як вестиме себе реальна система
розподілу. Модель є зручним світом, в якому
можна спробувати змінити стан речей, не на$
ражаючись на можливі негативні наслідки та$
ких дій в реальному світі.

Математичні моделі дають можливість оці$
нити кілька альтернативних варіантів співпраці
в АЛП з незліченною кількістю показників.
Одним з головних недоліків математичних мо$
делей є те, що вони не можуть точно спрогно$
зувати життєздатність змодельованої конфігу$
рації АЛП у реальному житті. Визначені мето$
дологічні положення знайшли своє відобра$
ження в методах наукового дослідження. Ме$
тод становить собою систематизовану су$
купність кроків, прийомів або операцій, які по$
трібно здійснити для розв'язання поставленої
задачі з метою досягнення мети. Методи про$
ектування логістичних систем поділяють на три
класи: аналітичні, імітаційні та оптимізаційні,
докладніше суть кожного методу викладено на
рисунку 1.

Досліджувана нами концепція розвитку
сталих агропродовольчих ланцюгів доданої

Рис. 1. Методи проектування логістичних систем розподілу
Джерело:  сформовано автором на основі [2].
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Оптимізаційні методи 
застосовують при 
вирішенні завдань 

конфігурації ланцюгів 
постачання (об’єктів 
інфраструктури); при 
виборі раціональних 
схем транспортування; 
формуванні стратегій 
управління запасами в 

багаторівневих 
логістичних системах
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вартості вимагає конкретного підходу до ана$
лізу існуючої ситуації, розробки можливих
стратегій та планів для покращення діяльності,
а також до оцінки цих змін на подальший роз$
виток. Вітчизняній та зарубіжній науці відома
велика кількість інструментів оцінки ефектив$
ності функціонування ЛП такі, як АВС$аналіз,
який пропонує визначати витрати за видами
діяльності в ЛП, аналіз доданої вартості, доб$
ре відомий за кордоном як VCA аналіз, засто$
сування збалансованої системи показників та
еталонних моделей ЛП. На нашу думку, дореч$
ним на даному етапі аналізу буде застосування
карт створення потоку вартості, або VSM$карт,
із застосуванням аналітичних методів дослі$
дження та уже відомого інструментарію.

Серед великої кількості інстру$
ментарію LEAN$концепції: техно$
логія "Точно в строк", Кайзен, ме$
тод статистичного контролю,
"Poka$yoke" (метод запобігання по$
милок), 5S, метод TQM та Канбан,
метод VSM$карт — карт створення
потоку вартості займає особливо
важливе місце якості ключового
інструменту ощадливої логістики [6;
9]. VSM (Value Stream Mapping) є
графічним зображенням всього
процесу проходження продукції від
виробника до споживача. Цей метод
складається з чотирьох етапів, які
зображено на рисунку 2.

VSM карти допомагають іденти$
фікувати всі процеси, які створюють
додану вартість і такі, які доданої
вартості не створюють з одночасним
пошуком можливостей мінімізації
останніх, зменшення втрат, стандар$
тизації і підвищення ефективності

процесів, що додають вартості.
Для цілей нашого дослідження, на нашу

думку, цей метод необхідно доповнити принци$
пами сталого розвитку [8]. На першому етапі —
оцінка ефективності, ЛДВ оцінюється з точки
зору економічних, соціальних і екологічних
наслідків, які вона створює на даний час та які
може забезпечити в майбутньому (принципи 1,
2 і 3, таблиця 1). На цьому етапі комплекс дій
необхідно направити на створення найбільшо$
го розриву між фактичними і потенційними
результатами роботи, визначити потенційний
резерв можливого удосконалення.

На другому етапі — аналіз ефективності,
виокремлюються основні фактори продуктив$
ності (або основні причини незадовільної діяль$

Джерело: складено автором.

Рис. 2. Алгоритм проведення VSMMаналізу  логістичної
системи розподілу сільськогосподарської продукції

Джерело: сформовано автором на основі [8].

Таблиця 1. Принципи сталого розвитку логістичних систем розподілу

Принципи Значення Застосування на практиці 

1 

Ек
он
ом
іч
но
ї 

ст
ал
ос
ті

 Забезпечення сталого розвитку 
АЛДВ починається з виявлення 
невикористаних резервів створення 
доданої вартості 

Оцінка впливу запропонованих змін на прибутковість усіх ланок в АЛП, в тому 
числі аналіз фінансового ризику. 
Оцінка впливу обраної стратегії на створення додаткових робочих місць, 

нарощування відрахувань до бюджету, створення споживчої цінності 

2 

С
оц
іа
ль
но
ї 

ст
ал
ос
ті

 Розвиток сталих АЛДВ передбачає 
створення суспільно значимої 
доданої вартості, що не допускає 
виникнення витрат, неприйнятних 
для суспільства 

Оцінка рівномірності розподілу соціальних бонусів від впровадження нової 
стратегії, тобто прибуток, робочі місця, кількість та якість продукції вздовж 
ланцюга доданої вартості незалежно від статі, віку, достатку. 
Оцінка і мінімізація ймовірності виникнення соціально неприйнятних 

результатів, пов'язаних з соціальними інститутами, культурними нормами, 
безпекою і благополуччям 

3 

Ек
ол
ог
іч
но
ї 

ст
ал
ос
ті

 

Сталий розвиток АЛДВ залежить від 
мінімізації негативного впливу на 
навколишнє середовище та 
зменшення використання не 
відновлюваних ресурсів, від яких 
вони критично залежать 

Якісна та кількісна оцінка впливу нової стратегії на зменшення негативного 
впливу на навколишнє середовище АЛДВ по відношенню до поставлених цілей, 
з подальшим коригуванням стратегії за умови дотримання інших (соціальних і 
економічних) завдань і обмежень 
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ності) враховуючи три ключові аспекти: як за$
цікавлені сторони ЛДВ та їх діяльність пов'я$
зані один з одним та з економічною, соціаль$
ною і природоохоронною сферами (принцип 4);
що впливає на поведінку окремих зацікавлених
сторін в процесі бізнес$взаємодії (принцип 5);
як визначається додана вартість на кінцевих
ринках (принцип 6). Більш детально значення
та застосування даних принципів на практиці
наведено у таблиці 2.

На третьому етапі, підвищення ефектив$
ності, виконується логічна послідовність дій: на
основі аналізу, проведеному на другому етапі,
вибудовується конкретне і реалістичне бачен$
ня і ключова стратегія розвитку ЛДВ, яку по$
годили усі зацікавлені сторони (принцип 7),
вибір заходів з питань модернізації та багато$
сторонніх партнерських відносин, які підтри$
мують цю стратегію і які реально сприятимуть

досягненню масштабу прогнозованого впливу
(принцип 8, 9, і 10, таблиця 3).

ВИСНОВКИ
Відповідно до концепції загальних затрат у

розподілі, яка стверджує, що існує можливість
перегрупування затрат товароруху таким чи$
ном, що загальний рівень таких затрат змен$
шиться не зважаючи на можливе збільшення їх
на окремих етапах товароруху можна припус$
тити, що в результаті проведення оптимізації
та реорганізації АЛП, зменшивши затрати,
можна досягти кращого економічного ефекту
усієї системи розподілу. В логістичній системі
розподілу продукції АПК виникають не лише
витрати, але й втрати під час просування про$
дукції вздовж ланцюга постачання, які також
закладаються у собівартість продукції, змен$
шуючи при цьому прибуток підприємств. Ми

Джерело: сформовано автором на основі [8].

Таблиця 2. Аналітичні принципи аналізу та моделювання логістичних систем розподілу
Принципи Значення Застосування на практиці 

4 

С
ис
те
мн

ос
ті

 т
а 

ди
на
мі
чн
ос
ті

 

Тільки шляхом виявлення та усунення 
причин неефективного функціонування 
усієї цілісної системи розподілу можна 
сформувати насправді сталі АЛДВ  

 Інвестування в якісні наукові дослідження АЛДВ з використанням 
первинних даних для виявлення основних причин неефективного 
функціонування системи.  

 Доволі детальна візуалізація АЛДВ із зазначенням основних каналів і 
ланок розподілу продукції для прийняття стратегічних рішень, уникаючи при 
цьому перенасичення другорядною інформацією. 

 Визначення динаміки системи розподілу та аналіз її стратегічного 
значення 

5 

У
пр
ав
лі
нн
я Стратегії, які враховують поведінкові і 

управлінські механізми, та фактори, що 
впливають них, швидше досягають 
бажаного результату 

 Детальний аналіз трансакцій під час просування продукції вздовж АЛДВ 
між різними суб’єктами по вертикалі і їх співпраці по горизонталі. 

 Аналіз основних причини певної манери ведення бізнесу фермерів і 
підприємців з точки зору зв’язків з постачальниками і покупцями 

6 

О
рі
єн
та
ці
ї н
а 

сп
ож

ив
ач
а Цінність продукції визначається кінцевим 

споживачем, тож при впровадженні нової 
стратегії необхідно орієнтуватись на 
купівельну спроможність споживачів 

 Визначити і прорахувати конкретні ринкові переваги, які можна отримати 
у разі задоволення попиту окремих виробників або дистриб'юторів. 

 Визначити критичні фактори успіху, що лежать в основі 
конкурентоспроможності в певних цільових сегментах ринку, а також 
відповідні конкурентні переваги удосконаленого АЛДВ 

Таблиця 3. Принципи моделювання логістичних систем розподілу

Джерело: сформовано автором на основі [8]

Принципи Значення Застосування на практиці 

7 

С
тр
ат
ег
іч
но
го

 
ба
че
нн
я 

Стратегія створення сталого АЛДВ може 
бути успішно реалізована лише за умови 
ретельного узгодження реалістичних цілей 
розвитку з усіма ланками АЛП 

Не переходити від етапу аналізу до планування без попередньої розробки 
реалістичного бачення ЛДВ та основної стратегії по його реалізації із 
залучення усіх учасників АЛП та зацікавлених сторін. 

 Максимально спростити формування та узгодження мети та засобів її 
реалізації. 

 Основним завданням учасників АЛП є створення сприятливих умов для 
зміцнення конкурентного становища та сталого розвитку 

8 

Ін
но
ва
ці
йн
ос
ті

 У формуванні ЛДВ, успішна 
трансформація бачення і стратегії в 
ефективний план підвищення 
конкурентних позицій вимагає 
впровадження інноваційної діяльності 

 Формування плану інноваційних заходів на основі тривимірності 
концепції сталого розвитку. 

 Встановити чіткі межі прибутковості для кожного з впроваджених 
інноваційних заходів на основі реалістичного обґрунтування з точки зору 
можливості його впровадження та рівня впливу. 

 Плануйте час і ресурси з урахуванням неминучих процесів навчання 

9 

М
ас
ш
та
б-

но
ст
і Досягнення ефекту масштабу, 

трансформаційні зміни 
 Демонстрація на основі реалістичного обґрунтування ефекту синергії 

(соціальний ефект, економічний ефект, екологічний ефект) від впровадження 
сталих АЛДВ 

10 

Ба
га
то
гр
ан
но
ст
і Успішна стратегія удосконалення АЛДВ 

вимагає скоординованих і спільних зусиль 
з боку приватного сектора, як рушійної 
сили цього процесу і державного сектора, 
донорів та громадянського суспільства в 
якості його помічників 

Усвідомлення ролі, яку відіграють державний, приватного сектор і 
громадянського суспільства у формуванні синергічного ефекту в 
удосконаленні АЛДВ і сприяння появі спільного бачення і стратегії. 

 Сприяння формуванню постійних партнерських відносин між державним і 
приватним секторами і громадянським суспільством 
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вважаємо, що до втрат безпосередньо готової
продукції необхідно також додавати втрати
часу та ресурсів від нераціонального їх вико$
ристання. Тож запропоновані нами методо$
логічні підходи до застосування комплексного
VSM$аналізу АЛП на основі принципів стало$
го розвитку можуть стати ефективним інстру$
ментом для оцінки та удосконалення логістич$
них систем розподілу та сприятимуть популя$
ризації створення сталих агропродовольчих
ланцюгів доданої вартості в агросекторі.

Крім того, аналізуючи АЛП для їх подаль$
шого удосконалення необхідно приймати до
уваги і той факт, що сільське господарство, в
силу своїх особливостей, не може орієнтува$
тись лише на максимізацію прибутків, адже
чинить значний вплив і на соціальну та еколог$
ічну сфери. Тож моделювання удосконаленої
системи розподілу продукції АПК повинно
орієнтуватись не на мінімізацію витрат, а на їх
оптимізацію, задля досягнення синергії еко$
номічних, соціальних та екологічних цілей
сільськогосподарських підприємств, що має
стати предметом подальших досліджень у цій
сфері.
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