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1. Логістична місія та логістичне середовище підприємства 

Впровадження логістичного підходу у господарську діяльність 

підприємства на початковому етапі передбачає формулювання логістичної місії та 

логістичної стратегії на базі місії підприємства та загальної (корпоративної) 

стратегії. Далі для реалізації логістичної стратегії та тактики підприємством 

формується логістична система, яка складається з логістичної мережі та системи 

адміністрування — логістичного менеджменту (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Співвідношення: логістична місія — логістична стратегія — 

логістична система — логістичній менеджмент 

Переважна більшість підприємств декларує місію як максимальне 

задоволення потреб споживачів у певному продукті (товарі). І споживачі 

оцінюють підприємство не тільки з позицій якості продукції та сервісу, що 

стосується і здатності доставляти її вчасно до безпосереднього місця споживання. 

Ці вимоги можна забезпечити шляхом реалізації потенціалу логістики. 

Логістична місія базується на загальній місії підприємства та логістичній 

концепції. Згідно з визначенням Д. Уотерса, логістична місія — це узагальнена 

заява про цілі управління ланцюгами поставок . Чітко окреслена місія 

підприємства дозволяє визначати загальний напрямок та пріоритети його 

логістичної діяльності та на цій основі розробляти логістичну стратегію. На 

думку Д. Стока, формулювання місії логістики має об'єднувати конкретні цілі 



різних груп персоналу, зайнятого логістичною діяльністю, щоб сприяти його 

згуртованості та усуненню внутрішньо організаційних конфліктів. 

З метою формалізації процесу розробки місії конкретного підприємства 

виділяють компоненти заяви про логістичну місію підприємства, причому їх 

перелік може бути подібним до загальної (корпоративної) місії підприємства, але 

відрізнятись за змістом. 

Перелік компонентів заяви про логістичну місію підприємства: 

- визнання логістики сферою ключової компетенції та сферою конкурентних 

переваг; 

- визначення цільових ринків, споживачів, основних товарів (послуг); 

- заява про сприяння досягненню корпоративних цілей, надання послуг 

інтегрованої логістики, виконання логістичного управління за допомогою єдиної 

структури, загальної інформаційної мережі, ефективної інфраструктури; 

- заява про зміцнення іміджу за допомогою логістики, як важливого 

компонента скорочення витрат тощо. 

Логістичну місію часто ідентифікують з правилом 7S (логістичним міксом) 

— забезпечення доставки необхідного продукту в потрібній кількості та певної 

якості в потрібний час та місце конкретному споживачу з мінімально необхідними 

витратами. 

Концепція стратегічного управління виявилася затребуваною специфікою 

ходу економічного розвитку. Стратегічний менеджмент як актуальна парадигма 

управління розглядає фірму як відкритої системи і передбачає пошук резервів 

підвищення конкурентоспроможності не тільки і не стільки всередині фірми, 

скільки за її межами, тобто економічний успіх пов'язується з успішністю адаптації 

фірми до динамічного зміни економічної, соціальної, правової, політичної, 

науково-технічної зовнішнього середовища. 

Для того щоб успішно протистояти навколишньому середовищу, складність 

і швидкість прийняття рішень у фірмі повинні відповідати складності й швидкості 

змін, що відбуваються в цьому середовищі. Інакше кажучи, організаційний 

механізм повинен пристосовуватися до виявлення нових проблем і вироблення 

нових рішень у більшою мірою, ніж до контролю за виконанням вже прийнятих, а 



маневр у розподілі ресурсів - цінуватися вище, ніж пунктуальність у їх 

витрачання (споживання). 

Більшість вищевказаних проблем на даному етапі економічного розвитку не 

може бути успішно вирішена без ефективного використання логістичних систем і 

технологій. Саме логістика забезпечує таку системну організацію зв'язків фірми з 

суб'єктами зовнішнього середовища та її внутрішньої структури, яка здатна 

адекватно, мобільно і ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища з 

одночасною внутрішньою реорганізацією ресурсного потенціалу фірми в її дієвий 

конкурентний потенціал. Останній - запорука стійкого, довготривалого 

конкурентного розвитку фірми. 

Завдання логістики у фірмі не можна розглядати у відриві від стратегічних 

цілей бізнесу. У цьому значенні часто використовують поняття "місія", що 

визначає філософію фірми на ринку продажів. 

Таким чином, місія - фундамент, який визначає всі подальші стратегічні і 

тактичні цілі та завдання фірми і прийняті на їх основі рішення. Розвиток 

міжнародної інтеграції економіки призвело до того, що споживачі з їх набором 

очікувань, сформованих найкращими компаніями в світі, вимагають більш 

високої якості товарів і послуг за найнижчою ціною, швидкої реакції па їх запити 

і безпосередньої доступності під час придбання та використання. Фірми все 

частіше оцінюють не тільки з точки зору якості їх продукції і сервісу, але і 

здатності постачати готову продукцію вчасно в невеликих обсягах до 

безпосереднього місця споживання. 

Потенціал логістики дозволяє реалізувати цільові установки фірми в рамках 

її місії, оскільки він є стратегічним чинником в умовах посилення конкуренції. В 

цьому плані логістичну місію трактують як сім правил логістики: забезпечення 

потрібного продукту, в необхідній кількості, заданої якості, в потрібному місці, у 

встановлений час, з оптимальними витратами, відповідному споживачу. 

У сімох правилах відображені риси логістичної місії організації, ключовими 

з яких є якість, час і витрати. Фірма повинна розробляти логістичну місію, що 

узгоджується з загальної маркетингової та виробничої стратегій. Метою логістики 

у фірмі повинна бути координація матеріальних і супутніх потоків як основи для 

досягнення довготривалого успіху в бізнесі. 



Логістична місія повинна забезпечити фірмі систему бачення високої якості 

її продукції та сервісу, конкурентоспроможності, інтеграції постачальницької, 

виробничої і маркетингової діяльності, позиціонувати її відносно ринку і 

конкурентів. 

 

2. Системний підхід до визначення поняття логістичного менеджменту 

 

Вітчизняними і закордонними науковцями розглядаються різні підходи 

щодо трактування терміну "логістичний менеджмент", однак сутність даного 

поняття пояснюється лише деякими. 

Із вітчизняних науковців, Крикавський Є.В. перший вводить поняття 

"логістичний менеджмент" і сутність його описує як менеджмент у логістичних 

системах на засадах теорії логістики. Він вбачає доцільність поєднання логістики 

та менеджменту як "комплексної локалізованої системи управління 

матеріальними та інформаційними потоками" [67, с. 177]. Є. Крикавський при 

розгляді визначення і сутності логістичного менеджменту відзначає різнобічний 

характер оцінки результатів його впровадження. Погляди вченого на інтеграцію 

функцій і процесів у логістичному менеджменті принципово важливі.  

Окландер Михайло Анатолійович акцентує увагу на функціях, що мають 

забезпечити менеджмент логістики підприємства, а саме на: формуванні та 

розробці системи логістики відповідно до її концептуальних принципів і 

положень; розробці та реалізації стратегії логістики відповідно до ринкової 

стратегії підприємства; комплексному управлінні логістичною системою 

підприємства з метою раціоналізації потокових процесів; координації 

взаємопов'язаних функцій управління підприємством; вирішенні проблем 

специфіки та індивідуальності підприємства. 

У закордонних науковців у сфері логістики досить різні погляди на 

визначення сутності терміну "логістичний менеджмент" Сток Д. та Ламберт Д. 

підтримують визначення цього терміну, наданого Радою логістичного 

менеджменту, яке трактується як частина процесу у ланцюзі поставок, протягом 

якого планується, реалізується і контролюється ефективний і виробничий потік 



товарів, їх запаси, сервіс та інформація, що пов'язана з ними від джерела 

зародження до точки споживання з метою задоволення потреб споживача. 

Велику увагу критеріям логістичного менеджменту 

приділено Фроловою Л.В. До основних критеріїв вона відносить такі, як: 

орієнтованість на оптимізацію параметрів життєдіяльності логістичної системи в 

цілому та окремих її ланок; все ситуаційність логістичного управління; його 

гнучкість; безперервність; оперативність та економічна доцільність. 

Бауерсокс Д. та Клосс Д. сутність логістичного менеджменту вбачають в 

створенні і налагодженні таких систем управління потоками матеріальних 

ресурсів, незавершеного виробництва і запасів готової продукції, які б служили 

опорою для ділової стратегії суб'єкта господарювання. 

Відомий російський науковець Сергеєв В. І. термін "логістичний 

менеджмент" розглядає у двох аспектах: по-перше, як своєрідне адміністрування 

логістичної системи, тобто виконання основних управлінських функцій 

(організація, планування, регулювання, координація, контроль, облік та аналіз) 

для досягнення цілей логістичної системи, по-друге, як персонал, що управляє 

логістичним процесом [59]. 

Таким чином, сутність логістичного менеджменту можна розглядати як 

процес формування та реалізації системи управління, яка повинна об'єднати 

послідовність дій управлінського персоналу, відповідних функціональних ланок, 

логістичних посередників та контрагентів у процесі управління потоками 

протягом повного логістичного ланцюга "постачання-виробництво-збут" у межах 

логістичної системи. 

Основні принципи логістичного управління : 

- системність (діяльність підприємства розглядається у межах єдиної 

економіко-виробничої системи, і, водночас, із сукупністю відносно самостійних 

сфер діяльності), комплексність (характерні для функціонування як окремих 

логістичних операцій, так і для системи в цілому); 

- координація дій усіх ланок логістичної системи(узгодження процесів 

функціонування окремих ланок); 

- інтеграційний зв'язок (є характерним для діяльності логістичних 

підсистем); 



- впровадження ефективної інформаційної бази (застосування сучасних 

інформаційних технологій, раціоналізація інформаційних потоків, побудова 

інформаційної моделі); 

- адаптованість (здатність логістичної системи пристосовуватись до 

мінливих умов зовнішнього середовища). 

Взаємозв'язок принципів логістичного менеджменту та формування 

ефективного логістичного забезпечення представимо за допомогою таблиці 1. 

Таблиця 1  Принципи логістичного менеджменту і формування 

механізму логістичного забезпечення підприємства 

Принцип логістичного 

менеджменту 

Принцип формування ефективного 

логістичного забезпечення 

Системність 
Аналіз підприємства як складної логістичної 

системи 

Комплексність 
Горизонтальна інтеграція організаційної структури 

підприємства 

Інтеграційний зв'язок Безперервність загального господарського циклу 

Координація дій усіх ланок 

логістичної системи 

Оптимізація та автоматизація основних бізнес-

процесів 

Впровадження ефективної 

інформаційної бази 

Впровадження корпоративної інформаційної 

системи 

Адаптованість Розгляд усіх процесів як потокових 

 

Шляхом практичного впровадження принципів логістичного менеджменту 

можна досягти підвищення організаційно-економічної стійкості підприємства, 

усунути конфлікти між функціональними підрозділами, забезпечити інтегровану 

взаємодію з логістичними партнерами та досягти додаткових конкурентних 

переваг. 

Логістичний менеджмент — це також персонал, що керує логістичним 

процесом. Його поділяють на: 

- top management — вищий управлінський персонал, наприклад, заступник 

директора з логістики, інтегральний логістичний менеджер, начальник відділу 

(служби) логістики; 

- middle management (supervisors) — середній управлінський персонал — 

керівники структурних підрозділів відділу (служби) логістики, супервайзери 



(координатори) функціональних областей логістики підприємства або ключових 

логістичних функції, аналітики, провідні логістичні менеджери і т.ін.; 

- lower management — управлінський персонал нижчої ланки служби 

логістики фірми: логістичні менеджери, аналітики-статистики, допоміжний 

персонал і т.ін. 

Менеджмент логістики підприємства має здійснювати 

наступні завдання (функції): 

1) формування та розвиток логістичної системи (проектування, побудова та 

періодична трансформація відповідно до змін технологій, вимог ринку та стратегії 

підприємства); 

2) розробка логістичної стратегії та управління процесом її реалізації у 

поєднанні з загальною організаційною стратегією підприємства; 

3) управління логістичною системою підприємства з метою раціоналізації 

потокових процесів (планування, організація, оперативне регулювання та 

контроль руху внутрішніх та зовнішніх потоків, координація взаємозв'язаних 

функцій управління). 

Таким чином, застосовуючи управлінські процедури міжфункціональної та 

міжорганізаційної логістичної координації, логістичний менеджмент спрямовує 

дії служб підприємства та його контрагентів на досягнення концептуальної мети 

логістики. 

Вищевикладене дозволяє визначити місце логістичного менеджменту у 

системі менеджменту підприємства (рис.6.3). 

Логістичний менеджменту за стратегічними і оперативними цілями та 

завданнями (управління процесом закупівлі матеріальних ресурсів, виробництвом 

та збутом готової продукції) тісно пов'язаний з усіма функціональними 

складовими менеджменту підприємства (інвестиційним, інноваційним, 

виробничим, фінансовим, інформаційним, персоналу). 



 

Рис. 1.1 . Логістичний менеджмент у системі менеджменту підприємства 

 

В рамках логістичного менеджменту виконується інтеграція логістичних 

функцій, процесів, сфер діяльності тощо. Для реалізації функцій логістики на 

підприємстві беруть участь багато його підрозділів: маркетингу, матеріально-

технічного постачання, планово-економічний, виробничі, збуту, фінансовий 

відділ, транспортне і складське господарство. Тому відділ або група логістики має 

тісно взаємодіяти з різними службами підприємства для ефективного управління 

логістичними процесами. Інтеграційна місія логістики змінює зміст діяльності 

окремих функціональних підрозділів, переорієнтує діяльність функціональних 

менеджерів на інтеграцію зусиль. 

 

3. Об'єкт і суб'єкт логістичного управління 

 

Структуризація системи логістичного менеджменту підприємства виходить 

з наявності його організаційної структури, яка складається із взаємопов'язаних і 

взаємозалежних суб'єктів і об'єктів логістичного управління, що реалізують 

встановлену мету логістичної діяльності 

У ролі суб'єкта логістичного управління розглядається як окрема людина, 

так і група людей. У випадку офіційного, організаційно і юридично визначеного 



характеру логістики на підприємстві – це посада чи сукупність посад, що 

утворюють окремі логістичні підрозділи. 

Щодо об'єктів логістичного управління, то у їх якості виступають 

насамперед ресурси підприємства (матеріальні, інформаційні, фінансові, кадрові і 

ін.). 

На цій підставі у практиці логістичного менеджменту набули широкого 

вжитку такі поняття; як "управління запасами"; "управління фінансами", 

"управління якістю (праці, продукції, процесу обслуговування тощо)", 

"управління ефективністю виробництва" і т. ін. У вихідному понятті "логістичне 

управління" знаходить відображення процес застосування не тільки логістичних 

функцій організації, планування і моніторингу логістичної діяльності 

підприємства, а й інших функцій, які є визначальними у встановленні 

ефективності всього управління підприємством. 

Ефективність логістичних управлінських відносин визначається 

умовами: 

1. Сумісність суб'єктів і об'єктів логістичного управління, їх відповідність 

одне одному у процесі функціонування. Розумна і здатна людина, яка на певній 

адміністративній посаді не має чіткого розуміння сутності і змісту логістичної 

діяльності, не здатна чітко і правильно сформулювати відповідні управлінські 

рішення і донести їх до підлеглих. 

2. Відносна самостійність суб'єкта й об'єкта логістичного управління у 

рамках їх єдності. За умови, що існує вірогідність прийняття суб'єктом рішення, 

яке не завжди може враховувати інтереси працівника, який має власне розуміння 

виниклої ситуації логістичного характеру та підходів до розв'язання відповідного 

логістичного завдання, останній повинен мати можливість проявити активність у 

реалізації її на практиці. 

3. Взаємодія суб'єкта й об'єкта логістичного управління між 

собою. Базується на принципах зворотного зв'язку з відповідним реагуванням на 

отриману інформацію, яка циркулює між ними. Таке реагування є вихідною 

умовою коригування наступних дій, спрямованих на узгодження функціонування 

суб'єкта й об'єкта логістичного управління при їх адаптації до змін зовнішнього 

середовища та змін внутрішнього стану. 



4. Мотивація суб'єкта й об'єкта логістичного управління до чіткої та 

усвідомленої взаємодії. Формуються умови, коли суб'єкт приймає управлінське 

рішення і доводить його до об'єкта у вигляді розпорядження (команди), а об'єкт 

своєчасно і точно його виконує. Ступінь досягнення суб'єктом і об'єктом 

логістичного управління своїх цілей визначається напряму ступенем досягнення 

цілей управління у цілому. 

 

4. Мета і завдання логістичного менеджменту 

 

Головна мета логістичного менеджменту - зосередження можливостей 

органів управління організаційно-економічної системи на отриманні 

конкурентних переваг і вигод за рахунок раціонального управління сукупністю 

потокових процесів у визначених часових і просторових параметрах середовища 

сукупних виробничо-економічних відносин усіх учасників таких процесів на 

основі концепції логістики. 

Головна мета логістичного менеджменту, до якої прагне підприємство, 

посилюється такими підцілями: 

■ проектування й реалізація ефективної логістичної системи, яка 

спрямована на застереження / виявлення відхилень у плануванні, управлінні та 

контролі потокових процесів та їх усунення; 

■ проектування та реалізація ефективної функціонально узгодженої і 

технологічно раціональної організаційної структури логістичної системи. 

Досягнення цілей логістичного менеджменту має підкріплятися 

конкретними завданнями, які чітко сформульовані і зрозумілі виконавцям, 

терміни їх виконання визначенні та намічені шляхи для їх виконання, очікуваний 

результат є вимірюваним. Дотримуючись принципу системності, такі завдання 

мають бути взаємопов'язані і спрямовані на виконання єдиної головної мети 

логістичного менеджменту. 

Основні завдання логістичного менеджменту: 

■ створення комплексних інтегрованих систем матеріальних, 

інформаційних та інших логістичних потоків; 

■ стратегічне узгодження, планування та контроль за використанням 

логістичних потужностей у сферах виробництва й обігу; 



■ постійне удосконалення логістичної концепції у рамках обраної стратегії 

у ринковому середовищі; 

■ досягнення високої системної гнучкості шляхом швидкого реагування на 

зміни зовнішніх та внутрішніх умов функціонування. 

Глобальні завдання логістики прийнятні для будь-якого суб'єкта ринкових 

відносин і спрямовуються на виконання ним інтегрованих функцій. Вони тісно 

пов'язані з визначенням та вирішенням загальних завдань, що їх безпосередньо 

віднесено до реалізації корпоративної стратегії логістики. 

Загальні завдання логістичного менеджменту: 

■ здійснення наскрізного контролю потокових процесів у логістичних 

системах; 

■ розробка та удосконалення способів управління матеріальними потоками; 

■ багатоваріантне прогнозування обсягів виробництва, перевезень, запасів 

тощо; 

■ визначення незбалансованості між потребами виробництва та 

можливостями матеріально-технічного забезпечення, а також потребами у 

логістичних послугах при збуті кінцевої готової продукції та можливостями 

логістичної системи; 

■ стандартизація вимог до якості послуг та окремих операцій; 

■ раціональне формування господарських зв'язків; 

■ визначення точок зосередження витрат часу, матеріальних, трудових та 

грошових ресурсів; 

■ оптимізація технічної та технологічної структури транспортно-складських 

комплексів; 

■ визначення стратегії і технології фізичного переміщення матеріальних 

ресурсів, напівфабрикатів, готової продукції; 

■ формалізація актуалізованих (поточних, оперативних) цілей і параметрів 

функціонування логістичної системи. 

Отже до основних, науково визначених проблем, які має вирішувати 

логістичний менеджмент відносять: 



■ формулювання та комплексне усвідомлення концептуального підходу до 

формування і прогресивного розвитку логістичної системи на різних ієрархічних 

рівнях; 

■ вибір конкретних цілей логістичної діяльності на стратегічну 

перспективу, поточний період і роботи в оперативному режимі часу та визначення 

шляхів їх досягнення з оптимальними витратами матеріального і нематеріального 

характеру; 

■ пошук та реалізацію найбільш оптимальних рішень щодо реорганізації 

виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмежених 

матеріальних і фінансових можливостей, виходячи з ретельного аналізу всіх 

етапів свого життєвого циклу, досвіду взаємодії внутріїпньосистемних елементів і 

системи у цілому із зовнішнім середовищем; 

■ розробку найбільш ефективних заходів щодо об'єднання зусиль, ресурсів і 

інших можливостей підприємства та його партнерів у конкретних часових і 

просторових параметрах середовища їх відносин з метою досягнення конкретних 

спільних проміжних і кінцевих цілей, виділення та вирішення відповідних 

конкретних проблем утримання конкурсних переваг і вигод у довгостроковій 

перспективі; 

■ виділення відповідних за встановленими цілями сукупності проблем і 

завдань логістичного управління потоковими процесами від "первинного джерела 

до кінцевого результату", встановлення умов інтеграції зусиль і можливостей для 

нівелювання існуючих чи можливих відхилень у функціонуванні такої системи, 

подолання загального характеру проблем ситуаційного характеру досяг■ 

інтеграцію та адаптацію оптимізаційних методологічних положень і 

інструментарію загальнотеоретичних, економічних і інших наук у нове системне 

наукове знання, яке забезпечує прийняття і реалізацію актуальних, 

багатоваріантних і гнучких, але конкретних управлінських рішень з метою 

досягнення у динамічно змінюваному середовищі функціонування підприємства 

нових конкурентних переваг і вигод за умови стійкого утримання існуючих 

питомих витрат на виробничо-господарську діяльність або їх зменшення; 

встановлення і утримання компромісного балансу "витрати – доходи". 



Сформульовані основні положення логістичного менеджменту не 

суперечать сутності й змісту корпоративного менеджменту підприємства, але 

дозволяють по-іншому розставити деякі акценти. А саме: 

■ завдання максимального завантаження виробничих потужностей 

замінюється завданням мінімізації термінів внутрішньовиробничого проходження 

обігових коштів; 

■ передбачається резервування виробничих потужностей (або ж можливість 

своєчасного доступу до них, наприклад, за рахунок логістичного аутсорсингу) з 

метою швидкого реагування на зміни вимог і потреб покупців та кінцевих 

споживачів виробленої продукції і відповідного набору сервісного забезпечення; 

■ пріоритет виготовлення великих партій стандартної продукції 

поступається вимогам споживача щодо забезпечення вищої якості продукції й 

відповідного набору сервісного забезпечення (у тому числі актуалізація питання 

виконання індивідуальних замовлень). 

 

5. Наукова база логістичного менеджменту 

 

Формування і розвиток наукових знань у сфері логістичного менеджменту – 

це творчий акт, що тісно пов'язаний з рівнем інтелекту та активними діями 

дослідника-управлінця, аналізом ситуації, правильним вибором альтернативи та 

прийняттям найбільш ефективного рішення. Логістичний менеджмент 

знаходиться на стикові прикладних наук і практики виробничо-господарської 

діяльності суб'єктів ринкових відносин. У ньому проявляється новий ступінь 

розвитку корпоративного менеджменту, який базується на переведенні 

результатів прикладних наук у практичну площину – планування і управління 

доцільною сукупністю інтегрованих і адаптованих до змінюваних умов 

зовнішнього середовища взаємодоповнювальних внутрішніх і зовнішніх 

потокових процесів, їх взаємодіючих елементів і ресурсів. 

Як наукову базу логістичного менеджменту виділяють такий спектр 

дисциплін: математику, дослідження операцій, технічну та економічну 

кібернетику, економіку і менеджмент і т. д.  (рис..1). 



 

Рис. 1. Структурна схема наукової бази логістичного менеджменту 

 

Наукова база логістичного менеджменту виходить з таких 

складових: предмету й об'єкта науки, методів наукового пізнання та теорії. 

Предмет науки логістичного менеджменту – це конкретна сукупність 

знань про об'єктивні закономірності функціонування й розвитку процесів 

формування й розвитку організаційних утворень, що розглядаються як логістичні 

системи на мікро-, мезо чи макрорівні, а також система економічних відносин 

учасників доцільної сукупності взаємовизначених і взаємопов'язаних потокових 

процесів, що об'єктивно виникають на різних етапах суспільного відтворення благ 

матеріального і нематеріального характеру. 

У найбільш загальному вигляді пізнання предмету науки логістичного 

менеджменту здійснюється не відразу, а у процесі послідовного переходу від 

явищ і процесів, які емпірично спостерігаються, до теоретичних знань їх 

сутності: безпосереднє спостереження (дослідження реальної дійсності через збір 

та аналіз інформації) → абстрактне мислення (формулювання абстракцій як 

наукових узагальнень) → практична діяльність (перевірка гіпотез, ідей через 

встановлення причинно-наслідкових зв'язків між компонентами проблеми за 



даними спостереження) → результат діяльності (оцінка результату, перевірка 

правильності гіпотези, її коригування) → висновки та узагальнення. 

Об'єкт науки логістичного менеджменту – це сукупність потокових 

процесів, що вивчаються наукою логістичного менеджменту у ході пізнання свого 

предмету. 

Системне уявлення системи логістичного менеджменту має відображати 

три основні характеристики його взаємозв'язку з навколишнім 

середовищем:функціональні властивості (зміст системи); морфологію (складові 

частини системи і зв'язки між ними) й інформаційні властивості (оцінку точності 

опису та невизначеності системи). 

Тобто менеджер з логістики повинен, по-перше, описати систему 

логістичного менеджменту за трьома вищевизначеними характеристиками і вже 

потім, об'єднавши такі описи, починати її формування. 

а) Функціональні властивості системи логістичного 

менеджменту. Це прояв певних властивостей (функцій) взаємодії системи 

логістичного менеджменту із зовнішнім середовищем. 

Система логістичного менеджменту створюється для управління певними 

логістичними функціями / процесами, тобто вона складає функціональну систему 

підприємства як бізнес-системи. 

У найбільш загальному підході функція розглядається з точки зору 

наслідків (позитивних, негативних – дисфункціональних, нейтральних – 

афункціональ- них), що викликані зміною одного параметру в інших параметрах 

об'єкта (поняття функціональності), або з точки зору взаємозв'язку окремих 

частин у рамках деякого цілого (поняття функціонування). Сукупність функцій 

дозволяє уявити досліджуваний об'єкт як ієрархічно організовану систему. 

Функція задається системі логістичного менеджменту дослідником зовні і 

показує, яку роль вона має виконувати по відношенню до більш загальної системи 

управління підприємством (надсистеми), до якої вона включена як складова поряд 

з іншими системами (виробництва, маркетингу, фінансів і т. д.). Такі системи по 

відношенню до системи логістичного менеджменту розглядаються як зовнішнє 

середовище. Це визначається таким: 



1. Будь-яка зміна логістичної функції, що генерована зовнішнім 

середовищем, буде викликати зміну механізму логістичного управління. Це, у 

свою чергу, призведе до зміни структури системи логістичного управління 

зв'язків як у напряму її розвитку, так і регресу. 

2. З ускладненням логістичної функції у межах існуючої структури 

управління підприємством відбувається зміна такої функції. У майбутньому це 

може викликати виділення її нової частини, тобто розвиток (чи реорганізацію) 

системи логістичного менеджменту. Функція, визначаючи структуру, 

функціонування та розвиток системи, розглядається як її головний 

системоутворювальний фактор. 

Успіх функціонування системи логістичного менеджменту визначається її 

підпорядкованістю таким принципам: 

1). Принцип сумісності логістичних функцій. Усі елементи системи 

логістичного менеджменту повинні визначатися сукупністю головних (ключових) 

функцій, що забезпечує можливість взаємодії таких елементів. Таким чином, 

вести мову про цілісність системи логістичного менеджменту можна лише тоді, 

коли функції елементів системи відповідають умовам формування та розвитку 

системи у цілому. 

2). Принцип лабільності[2] логістичних функцій. Підвищення стійкості та 

збереженості системи відбувається шляхом укладення її структури. Системи 

логістичного менеджменту, які мають велику кількість елементів та 

взаємозв'язків, характеризуються значним різноманіттям функцій, а відповідно 

великими можливостями щодо збереження своєї стійкості і розвитку. 

Посилення стійкості системи логістичного менеджменту забезпечується не 

тільки ускладненням її структури, але і дублюванням функцій її елементів, що 

мають різну структуру. У такому випадку елементи повинні мати значно більшу 

кількість різноманітних функціональних властивостей. 

3). Принцип нейтралізації дисфункції. Для забезпечення збереженості чи 

розвитку системи логістичного менеджменту у ній повинні розгортатися чи 

передбачатися механізми нейтралізації процесу порушення функції, де 

досягається підтримкою стійкого функціонування системи за рахунок якісних 
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внутрішніх функціональних переходів, що, у свою чергу, забезпечує такій системі 

динамічну стійкість і стабільність. 

4). Принцип зосередження логістичних функцій. Існує ієрархія функцій 

елементів системи логістичного менеджменту. Тобто функції елементів нижчого 

рівня мають бути підпорядковані функціям елементів вищого рівня. 

 

б) Морфологія системи логістичного менеджменту - це виявлення 

складових частин системи та зв'язків між ними. 

Суттєвим фактором у представлені системи логістичного менеджменту є 

навколишнє середовище. Теоретично – це все, що залишається поза межами 

системи. Практично доводиться обмежуватися безпосереднім (реальним) 

середовищем, яке складається із систем, що включають хоча б однин елемент, 

"Вихід" який у той же час є "Входом" для деякого елемента системи, або ж 

навпаки. 

Морфологічний опис системи логістичного менеджменту представляють 

схемою (графом) чи операцією над множиною. При цьому проводять 

декомпозицію системи S. Бінарне відношення між розділеними елементами 

(функціональними підсистемами) представляють таким чином : 

S = S1 U S2,       (.1) 

де S1, S2 – відповідно перша і друга функціональна підсистеми. 

У свою чергу кожну таку підсистему можна розділити на наступні 

підсистеми. Так підсистеми S1 і S2 можна представити таким чином: 

      (2) 

де - функціональні підсистеми відповідно першої і другої 

функціональної логістичної підсистеми. 

Тоді система логістичного менеджменту у розгорнутому вигляді при 

визначеному рівні розділу буде представлена таким чином: 

    (3) 

На попередній стадії впровадження системи логістичного менеджменту її 

розділ як правило доводять до трьох рівнів, доходячи до підсистем, функцій та 



операцій. Такого опису буває достатньо для прийняття принципового рішення 

щодо об'єкта проектування. 

в) Інформаційні властивості системи логістичного 

менеджменту. Це оцінка точності, рівня невизначеності та керованості системи. 

Такий опис виходить з вивчення системи логістичного менеджменту як 

інформаційного процесу і становить одне із найбільш цікавих і важливих у 

теоретичному і практичному відношенні завдань дослідження логістики. 

Сутність інформаційного опису системи логістичного менеджменту 

визначається такими вихідними положеннями: 

1). Розвиток будь-якої системи логістичного менеджменту визначається 

постійним вдосконаленням комплексу логістичних знань з метою їх використання 

у сфері матеріальної (виробничо-технологічної) діяльності. Інакше кажучи, 

система логістичного менеджменту може бути представлена як потік унікальної 

інформації наукового, технічного та іншого характеру. Такий потік має 

послідовний та колективний характер: будь-яка наукова робота базується на 

певній множині раніше висловлених ідей. Нові наукові роботи у сфері логістики 

з'являються у результаті подальшого розвитку та переосмислення раніше 

виконаних робіт. За відсутності обмежувальних факторів швидкість зростання 

публікацій, як носіїв наукової інформації, повинна визначатися досягнутим 

рівнем розвитку науки. 

2). Кожна серйозна наукова концепція повинна викликати деяку кількість 

нових наукових робіт, які її розвивають чи спростовують  Отже система 

логістичного менеджменту може бути описана експоненціальною залежністю: 

      4) 

де у – обсяг логістичної інформації (наприклад, кількість публікацій з питань 

логістичного управління промисловим підприємством); 

k – константа, яка характеризує (в середньому) відгук на появу такої інформації; 

t – час, за який досліджується механізм росту обсягу такої інформації. 



На підставі рівняння (3.4) визначаємо, що швидкість зростання обсягу 

логістичної інформації  пропорційна досягнутому рівню, або відносна 

кількість зростання  залишається постійною величиною. 

При вирішенні рівняння (3.4) отримуємо рівняння експонента (рис. 2, 

крива а): 

 '       (5) 

3). Система логістичного менеджменту формується й розвивається на 

множині запропонованих наукових ідей, поданих у вигляді певних інформаційних 

потоків, які можуть бути як правильними, так і помилковими, не завжди 

зрозумілими для менеджерів. 

Це призводить до виникнення ситуації стримування проходження таких 

потоків: частина наукових результатів ("інформаційний шум") за певних причин 

не сприймається проектантами логістичних процесів, наприклад, через 

сумнівність чи неповноту представлених результатів. 

 

 

Рис. 2. Графічна інтерпретація інформаційного опису системи 

логістичного менеджменту 



 

За таких умов виникає ефект стримування інформаційного потоку, 

першопричиною якого стає дія низки інформаційних трансформаторів. їх основне 

призначення – перетворення наукових інформаційних потоків на технічні, що 

безпосередньо формують знання й досвід підприємства у сфері логістичної 

діяльності Тому ефективність системи логістичного менеджменту значною мірою 

визначається рівнем формування та трансформування наукових інформаційних 

потоків (вищі навчальні заклади, інститути перепідготовки фахівців, інформаційні 

центри інше) у прикладні інформаційні потоки логістичного спрямування. 

4). Механізм зростання обсягу логістичного іїіформації, заданий рівнянням 

(5) не може зберії'атися скільки завгодно довго. Поступово починають 

визначатися стримувальні фактори, у результаті чого відбувається порушення 

експоненціальної залежності проходження інформаційного потоку. У таких 

умовах формується новий механізм зростання обсягу логістичної інформації, який 

описується диференціальним рівнянням: 

       (6) 

Таке зростання обмежене, оскільки Ь є максимальним значенням величини 

у. Відносна швидкість зростання обсягу іїіформації складає: 

       (7) 

Вона вже не є постійною – вона стає лінійною функцією у. Чим вище стає 

досягнутий рівень досліджуваного показника, тим нижче виявляється швидкість 

зростання обсягу логістичної інформації. Рішення диференціального рівняння (7) 

має вид (рис, 2, крива б): 

       (8) 

При такому підході система логістичного менеджменту може розглядатися 

як складна самоорганізуюча система, стан якої визначається інформаційними 

потоками (потоками знань). Рівень розвитку такої системи буде оцінюватися 

швидкістю розвитку таких потоків.  



Якщо відсутні обмежувальні фактори (ідеальний випадок), то інформаційна 

модель системи логістичного менеджменту описується законом 

експоненціального зростання потоків інформації.  

Така залежність зберігається тільки до моменту, коли відчутно не зміняться 

зовнішні умови, у яких розвивається система. Ці зміни призводять до порушення 

експоненціального зростання інформаційного потоку. У такому разі можлива 

поява точки перетину – переходу у логістичну залежність. 

Зважаючи на вищенаведене, ефективність впровадження на підприємстві 

теоретичних здобутків у будь-якій сфері логістики у значній мірі визначається 

такими показниками організації інформаційного потоку, як динаміка зростання 

відповідних наукових публікацій, початком і результативністю його 

трансформації та практичного втілення теоретичних напрацювань. 

Трансформований науковий інформаційний потік сприймається вже таким, що 

безпосередньо формує практичний досвід. Іншим результатом інформаційного 

опису логістичної системи є те, що розвиток логістики як певного інформаційного 

потоку не має меж. Існують періоди прискореного зростання темпів логістичних 

досліджень та їх уповільнення, тобто чергуються періоди розвитку та 

функціонування логістичної системи.  

Відомо; що тривалість періодів уповільнених темпів у розвитку науки 

збільшується у два рази при переході від одного періоду до наступного. У свою 

чергу, періоди прискорених темпів скорочуються у два рази при переході до 

наступного періоду. 

 

6. Огляд оптимізаційних рішень  

в окремих функціональних областях логістики 

Логістична система досить складна структура, якій властиві 

багатокритеріальний характер більшості оптимізаційних задач, нелінійний 

характер взаємозв'язку використання різних ресурсів, складність формалізації і 

адекватного опису логістичних процесів і стахостичність їх характеру, високий 

рівень ризиків у системі, складність економіко-математичного моделювання 

структур і процесів. В цьому випадку далеко не завжди може бути вирішена 

задача загальної оптимізації логістичної системи. Вона розпадається на ряд 



локальних оптимізаційних рішень в окремих функціональних областях 

логістичного менеджменту (при цьому загальна мета відіграє роль головного 

параметричного обмеження), або вирішується субоптимізаційне завдання, коли 

відшукується оптимум за якимось одним критерієм з декількох векторної задачі 

оптимізації. 

Правильне визначення обмежувальних умов на кожному рівні ієрархії в 

кожному функціональному підрозділі логістичної системи дозволяє зробити 

приватне оптимізаційне рішення коректним в контексті загальних цілей і завдань 

системи. 

По суті, ухвалення кожного рішення в конкретній логістичній системі має 

оптимальний характер, так що загальна кількість оптимізаційних завдань у 

логістиці досить численне. Специфіка задач оптимізації багато в чому задається 

виходячи з ролі і місця тієї чи іншої функціональної підсистеми у виконанні 

повного логістичного циклу - циклу виконання замовлення.  

Огляд основних оптимізаційних рішень в окремих функціональних 

областях логістики . 

Управління замовленнями. Для цієї логістичної функції характерні 

наступні задачі оптимізації: детермінованого циклу виконання замовлення 

(прийом, передача, обробка, комплектація, доставка); вибір технічних засобів і 

технологічного процесу прийому, обробки і комплектації замовлення; організація 

документообігу та використання електронного документообігу при проходженні 

замовлення; оптимізація параметрів якості логістичного сервісу; оптимізація 

величини і характеру трансакційних витрат; оптимізація параметрів 

післяпродажного сервісу, пов'язаного з виконанням замовлення. 

Постачання, управління закупівлями. Тут слід назвати наступні 

завдання, що підлягають оптимізації: вирішення основного економічного 

завдання "зробити або купити"; вибір форми постачання підприємства; вибір 

постачальника; визначення потреби і нормування витрат матеріальних ресурсів; 

оптимізація операційних логістичних витрат; мінімізація втрат продукції в 

процесі доставки від постачальників; структуризація логістичних каналів 

доставки, оптимізація проміжних структур; доставка продукції від постачальників 

можливо великими відправками з максимальною вантажомісткістю транспортних 



засобів при мінімізації транспортних тарифів; вибір стратегії закупівель; 

оптимізація запасів закуповуваної продукції на всіх рівнях логістичної системи. 

Логістична підтримка виробництва. В цій функціональній області 

оптимізаційні процеси - одні з найбільш важливих, оскільки виробництво є 

виконавчим механізмом всього циклу замовлення. Вкажемо на такі завдання: 

оптимізація всіх рівнів запасів матеріальних ресурсів, незавершеного 

виробництва, готової продукції всередині виробничо-технологічного циклу і 

складської системи підприємства; вибір оптимального режиму роботи 

внутрішньовиробничого транспортно-складського комплексу; оптимізація часової 

структури виробничо-технологічного циклу; оптимізація операційних 

логістичних витрат у виробництві готової продукції; вибір внутрішньовиробничої 

інформаційної системи оптимізації ресурсів; вирішення проблеми відходів 

виробництва і ефективне використання вторинних матеріальних ресурсів і втрат 

від браку у виробництві. 

Фізичний розподіл. Дана функціональна сфера є фінальною в сенсі 

доведення готової продукції до споживачів, а тому її оптимізація відіграє 

особливу роль. Підлягають оптимізації завдання: формування організаційної 

структури логістичних каналів і розподільної мережі в цілому; задача про 

розташування регіональних розподільних центрів; вибір логістичних 

посередників (оптимізується їх кількість і рівень компетенції); організація 

процесу складування, зберігання і вантажопереробки готової продукції в ланках 

розподільної мережі; планування, контроль і регулювання рівнів запасів готової 

продукції в розподільної мережі, а також структуризація товарних потоків; 

координація та інтеграція взаємодії фірми з логістичними посередниками у 

фізичному розподілі; уніфікація і типізація розмірних рядів тари, упаковки і 

вантажомісткості транспортних засобів у логістичних каналах; оптимізація 

логістичних витрат і ризиків при виконанні функцій транспортування, 

складування і вантажопереробки; вибір системи моніторингу та інформаційно-

комп'ютерної підтримки логістичних рішень у фізичному розподілі; оптимізація 

параметрів фізичного розподілу товарних потоків в логістичних каналах. 

Транспортування. Оптимізації підлягають: вибір способу транспортування 

вантажів (унімодальний, мультимодальний, інтермодальний, змішаний, 



комбінований); вибір виду транспорту; вибір транспортних засобів; вибір 

перевізника і логістичних партнерів по транспортуванню; - оптимізація структури 

парку транспортних засобів; маршрутизація перевезень; розподіл рухомого 

складу та маршрутами; визначення параметрів і методу оцінки транспортного 

сервісу; диспетчеризація процесу транспортування; планування собівартості 

перевезень та визначення транспортних тарифів; розподіл прибутку, ризиків і 

відповідальності між учасниками транспортного процесу; планування потреби в 

матеріальних ресурсах для забезпечення експлуатації, ремонту і обслуговування 

рухомого складу транспорту і транспортної інфраструктури планування 

виробничої програми по обслуговуванню і ремонту рухомого складу; оперативне 

планування і диспетчеризація управління технічним обслуговуванням і ремонтом 

рухомого складу; планування інвестицій у виробничо-технічну базу транспорту; 

оптимізація ризиків у транспортуванні та визначення базових умов поставок; 

вибір системи фізичного супроводу та контролю місцезнаходження 

транспортного засобу та вантажу; детермінування трансакційних одиниць у 

транспортуванні (об'ємні модулі, упаковка, тара, вантажомісткість транспортних 

засобів); документообіг (електронний документообіг) при організації 

транспортування; вибір системи інформаційно - комп'ютерної підтримки 

транспортування. 

Управління запасами. Високий рівень формалізації управлінських 

процесів у цій сфері, репрезентативна теоретична підтримка, надійна статистична 

база припускають успішне вирішення наступних оптимізаційних задач: вибір 

інтегрованої структури управління запасами в функціональних областях логістики 

та логістичних системах в цілому; вибір критеріїв і стратегії управління запасами; 

вибір методів прогнозування попиту па продукцію та необхідні ресурси; вибір 

систем обліку, контролю і моніторингу логістичних витрат управління запасами; 

обґрунтування вибору систем контролю і управління запасами; визначення 

параметрів управління запасами (розмір замовлення, точка замовлення, інтервал 

часу між суміжними замовленнями та поставками, кількість замовлень за 

плановий період); нормування та визначення рівнів поточного, страхового, 

сезонного, підготовчого запасу; визначення оптимального розміру замовлення 

(fOQ-модель); встановлення засобів контролю та управління 



багатономенклатурними запасами на базі методів логістичного аналізу (ABC, 

XYZ); вибір систем інформаційно-комп'ютерної підтримки управління запасами. 

Управління якістю логістичного сервісу. Різний характер (при зміні рівня 

логістичного обслуговування) зростання логістичних витрат (експоненціальний) і 

збільшення обсягу реалізації товару (S-подібна логістична крива) дозволяють 

прийняти обґрунтоване рішення наступних оптимізаційних задач: вибір системи 

показників якості логістичного сервісу; вибір корпоративного управління якістю 

логістичного сервісу; вибір логістичних технологій, технічних засобів, систем і 

процедур забезпечення високої якості логістичного обслуговування; вибір методів 

і моделей оцінки параметрів якості логістичного сервісу; вибір логістичних 

посередників, що забезпечують необхідний рівень показників якості логістичного 

сервісу; вибір комплексних моделей оцінки якості сервісу в логістичних системах. 

Складування. Високий рівень формалізації технологічних процесів у сфері 

складування дозволяє на основі оптимізаційних процесів сформувати достовірну 

систему підтримки при прийнятті управлінських рішень у галузі наступних 

завдань: вибір системи складування; вибір форми власності, типу, кількості та 

потужності складів; дислокація складів у регіональному аспекті; визначення 

номенклатури та асортименту, що зберігається та обробляється на складі 

продукції; організація логістичного процесу на складі; обґрунтування прийняття 

об'ємно-планувальних та проектних рішень складу; вибір логістичних 

посередників у складуванні; обґрунтування складу логістичних послуг у 

складуванні та методів оцінки їх якості; визначення підйомно-транспортного і 

складського технологічного обладнання; встановлення параметрів транспортно-

складського процесу з приймання, вантажопереробки і відправлення вантажів; 

обґрунтування обсягу логістичних витрат складування; вибір складських 

інформаційно-комп'ютерних систем. 

Вантажопереробка. Перелік вирішуваних оптимізаційних задач: 

забезпечення максимальної ефективності операційної; алгоритм 

вантажопереробки при інтеграції з іншими логістичними функціями; визначення 

параметрів матеріальних потоків і якості логістичного сервісу в 

вантажопереробки; визначення операційних логістичних витрат; обґрунтування 

простору складування і переміщення вантажів; встановлення кількості, розміру 



або ваги оброблюваної партії вантажу і взаємовідносини цих характеристик; 

оптимізація рівня механізації і автоматизації операцій вантажопереробок; 

уніфікація технологій вантажопереробки і рішення про використання 

стандартизованого устаткування; планування профілактичного ремонту і 

забезпечення запасними частинами вантажопереробного обладнання; планування 

інвестицій для заміни морально і фізично застарілого обладнання. 

Тара та упаковка. Підлягають оптимізації задачі розмірні ряди тари та 

упаковки з технологічними параметрами складського і вантажопереробного 

обладнання, вантажомісткістю та вантажопідйомністю транспортних засобів в 

різних функціональних областях логістики; рішення про дизайн тари і упаковки 

відповідно до вимог логістичного менеджменту в процесі транспортування, 

складування і вантажопереробки; вибір тари і пакувальних матеріалів для різних 

класів вантажів; вибір тари, зовнішніх товароносіїв для забезпечення 

транспортування і вантажопереробки; рішення щодо маркування та штрихового 

кодування тари, упаковки і вантажних одиниць. 

 

7. Логістичний менеджмент у загальній структурі менеджменту фірми 

 

Сучасна концепція розвитку фірми і її ринкової поведінки отримала назву 

стратегічного управління (strategic management), основною функцією якого є не 

тільки чітко структуроване, формалізоване стратегічне планування, але і 

організація системи управління фірмою і механізму взаємодії її окремих ланок. 

При цьому необхідно забезпечити розробку довгострокової стратегії конкурентної 

боротьби, так і створення інструментів організації і керування для перетворення 

цієї стратегії в поточні виробничо-господарські плани, підлягають конкретної 

реалізації. 

Організація корпоративної логістичної системи має певну ієрархічну 

структуру (рис. 1). 



 

Рис. 1. Ієрархія логістичної системи фірми 

 

На верхньому рівні цієї ієрархії перебувають місія та корпоративна 

стратегія фірми, на основі яких послідовно формулюються логістична місія - 

стратегія - технологія - бізнес-процес і т. д. Корпоративна стратегія в залежності 

від функціональної спеціалізації підрозділяється на маркетингову, виробничу, 

фінансову та кадрову. 

Існує кілька класів корпоративних стратегій: стратегії зростання, стратегії 

"вичікування", стратегії "відходу" та ін Якщо компанія прагне до довгострокової 

присутності на ринку, то вона, як правило, використовує стратегію зростання, 

наприклад концентрованого зростання (розширення асортименту товарів і/або 

послуг і розширення географії продажів), інтегрованого зростання (кооперація і 

інтеграція з партнерами по бізнесу, створення холдингів, спілок, союзів тощо), 

стратегію диверсифікації і т. п. 

Логістична місія ґрунтується, з одного боку, на місії фірми, а з іншого - на 

керівній підході до логістики - логістичної концепції, яку фірма вибирає виходячи 

зі своїх стратегічних цілей та стану бізнесу. Найбільш сучасною і бурхливо 

прогресуючої є в даний час концепція інтегрованої логістики, що застосовується 

багатьма передовими компаніями світу. 



З числа інших логістичних концепцій можна вказати, наприклад, на 

маркетингову, інформаційну, концепції логістики доданої вартості, логістики в 

реальному часі і т. д. 

Фірми, що використовують логістику як основу корпоративної стратегії, 

багато роблять інакше. По-перше, вони прагнуть використовувати логістичну 

компетентність для одержання й утримання конкурентної переваги. По-друге, 

провідні компанії прагнуть оптимізувати додану вартість на продукт або послугу, 

використовуючи рентабельну систему логістики. І нарешті, ці фірми 

використовують всі засоби для досягнення мети, формують стратегічні альянси з 

постачальниками, споживачами і логістичними посередниками. Ці альянси 

допомагають фірмам добитися статусу привілейованих постачальників 

продуктів/послуг. 

Сучасна практика менеджменту характеризується інтенсивним переходом 

від управління окремими логістичними функціями або операціями до управління 

бізнес-процесами як найбільш адекватними об'єктами впровадження концепції 

інтегрованої логістики. 

Під логістичним бізнес-процесом розуміють взаємопов'язану сукупність 

операцій і функцій, трансформуючих ресурси компанії при управлінні товарними 

і супутніми потоками в результат, що задається логістичної стратегією фірми або 

споживачем. Цей результат зазвичай визначається ключовими факторами 

логістики: 

- загальними витратами; 

- логістичними витратами; 

- часом виконання замовлення; 

- якістю логістичного сервісу; 

- тривалістю логістичних циклів; 

- продуктивність; 

- ефективністю інвестиції в логістичну інфраструктуру. 

Нарешті, платформу ієрархічної структури логістичної компанії складають 

логістичні функції і операції, набір яких є достатньо великим і індивідуальним (в 

сенсі розстановки пріоритетів) для кожної фірми. Необхідно підкреслити, що 

будь-яка операція виділяється, а тим більш функція, повинна враховуватися і 



контролюватися в системі логістичного контролінгу фірми з позицій витрат, 

трудомісткості, часу виконання та закріплюватимуться за відповідним 

персоналом логістичного менеджменту компанії. 

 

8. Прийняття стратегічних рішень в логістичній діяльності 

організації. Стратегічний вибір логістичних критеріїв 

 

Призначення логістичної стратегії - підтримка корпоративної стратегії 

компанії при управлінні основними і супутніми потоками з оптимальними 

витратами ресурсів. Серед основних логістичних стратегій фірми можна вказати, 

наприклад, стратегію мінімізації загальних витрат на логістику, стратегію 

мінімізації інвестицій в логістичну інфраструктуру і стратегію максимізації рівня 

якості логістичного сервісу за обмежень на бюджет логістики. Обирана 

логістична стратегія повинна, з одного боку, відповідати корпоративної стратегії, 

з іншого - ґрунтуватися на певній концепції логістики. Наприклад, якщо компанія 

застосовує корпоративну стратегію концентрованого зростання за рахунок 

розширення географії ринків збуту, то в якості логістичної стратегії може бути 

обрана, наприклад, стратегія мінімізації інвестицій в логістичну інфраструктуру з 

децентралізацією розподілу товарних потоків і логістичного менеджменту. 

Основні напрями такої стратегії - використання логістичних посередників у 

дистрибуції, створення мережі регіональних розподільних центрів, 

децентралізоване управління логістикою у вибраних регіонах продажів і 

створення розподіленої інформаційної системи, що підтримує логістику. 

Якщо фірма використовує, наприклад, маркетингову стратегію мінімізації 

ціни товарів на конкретному сегменті ринку, то природним вибором для компанії 

буде стратегія мінімізації загальних логістичних витрат. 

Багато провідні світові компанії роблять акцент на стратегічної логістики, 

яка знаходиться за межами власне ділової структури, що дозволяє охопити 

постачальників, посередників і замовників. Стратегічна логістика визначається як 

використання логістичної компетентності та багатоканальних партнерських 

відносин для досягнення конкурентних переваг. Не просто встановити і 

підтримувати міжорганізаційні логістичні союзи, які являють собою межі ЛС. 



Фірма, що володіє стратегічною компетенцією, спочатку доручає виконання 

логістичних обов'язків контрагентам, а потім виконує власні дії з більшою 

точністю. Ефективна стратегічна логістика вимагає об'єднання дій компаній з 

ключовими постачальниками товарів і послуг в масштабі всієї галузі. 

Коли логістика піднялася на рівень стратегії корпорації, інтегральні 

логістичні менеджери стали витрачати менше часу на внутрішні операції і 

віддавати перевагу спілкуванню з постачальниками, замовниками і логістичними 

посередниками. 

Компанії, які володіють високим рівнем логістичної компетентності, 

використовують логістику як конкурентоспроможне зброя для завоювання і 

підтримки "прихильності" покупців (споживачів). Вони більш чутливі, гнучкі і 

віддані клієнтам, більше дбають про результати, працюють ближче до 

постачальників, більше використовують нові логістичні технології, більше 

залучені до стратегічне керівництво логістичними альянсами. 

Логістична стратегія фірми спрямована на оптимізацію ресурсів компанії 

при управлінні основними і супутніми потоками. Стратегічні цілі задаються за 

допомогою одного або декількох ключових комплексних показників ефективності 

логістики. Логістична стратегія може бути побудована на основі максимізації 

(мінімізації) одного або декількох (багатокритеріальна задача оптимізації) 

ключових показників. Логістичні стратегії побудовані на основі 

мінімізації/максимізації одного ключового показника, наприклад, загальних 

логістичних витрат, чистого прибутку та ін Однак при цьому необхідно ввести 

обмеження на інші, суттєві з точки зору стратегії фірми, показники. 

Для стратегії мінімізації загальних логістичних витрат таким показником 

(системою показників) буде якість логістичного сервісу. У загальному випадку, 

чим вище вимоги споживачів до якості логістичного сервісу, тим вище повинні 

бути логістичні витрати, що забезпечують цей рівень. Тому природним 

обмеженням, що задається корпоративною стратегією, є обмеження на базовий 

рівень якості споживчого сервісу. У ряді випадків стратегія мінімізації загальних 

логістичних витрат може бути трансформована в стратегію максимізації 

стосунки: рівень якості сервісу/загальні логістичні витрати. Реалізація стратегії 

мінімізації загальних логістичних витрат ускладнюється слабкою 



формализуемостью параметрів якості логістичного сервісу і суб'єктивною 

оцінкою якості сервісу з боку споживачів. Бажання врахувати більшість ключових 

факторів у логістичній стратегії, очевидно, призводить до необхідності 

застосувати методологію багатокритеріальної оптимізації. Однак застосування 

цього підходу дотепер стримується низкою причин, пов'язаних в основному з 

недостатньою розробленістю методів та інформаційно-програмної підтримки 

такої оптимізації, а також з високим рівнем невизначеності в ЛС і стохастичними 

властивостями її параметрів. 

У практичній діяльності перед підприємницькими структурами постають 

три типи цілей: 

- ідеали: цілі, які не вважаються досяжними, але допускають наближення до 

них як в плановому періоді, так і за його межами; 

- мети: проблеми, рішення яких недосяжно в рамках планового періоду, але 

можливо пізніше і наближення до яких передбачається в рамках даного періоду; 

- завдання: цілі, досягнення яких передбачається в рамках планованого 

періоду. 

У відповідності з цією ієрархією здійснюється формулювання загальних і 

приватних завдань логістики. 

1. Концептуальна ідея логістики: досягнення з найменшими можливими в 

даних умовах витратами максимальної пристосованості фірм до мінливої 

ринкової обстановці, розширення свого ринкового сегмента і одержання переваг 

перед конкурентами. 

2. Загальна мета логістики: створення ефективної інтегрованої системи 

функціонального менеджменту матеріальних, інформаційних, фінансових, 

кадрових та інших потоків, що забезпечує високу якість постачання продукції. 

3. Приватні завдання логістики: 

- забезпечення адекватності матеріального, інформаційного, фінансового, 

кадрового та інших потоків; 

- диспетчеризація матеріального потоку та забезпечення безперервної 

інформації про нього; 

- визначення стратегії і технології фізичного переміщення товарів; 

- розробка алгоритмів управління операціями руху товарів; 



- стандартизація тари і упаковки; 

- раціоналізація співвідношення виробництва, складування і 

транспортування; 

- оптимізація процесу управління виробничими запасами; 

- максимально можливе скорочення часу зберігання і транспортування 

вантажів. 

Для успішного виконання визначених функцій в системі управління цим 

функціям повинна відповідати певна структура. Отже, в управлінській ієрархії 

фірми треба передбачати логістичні підрозділи, очолювані керівником логістикою 

або директором з логістики. На ці логістичні структури покладаються наступні 

функції контролю і відповідальності: виробничі плани і запаси, транспорт та 

перевезення, складське господарство, продажу, виконання замовлень, складські 

операції на регіональних складах, дослідження в галузі логістики, удосконалення 

логістичної системи, постачання, господарські зв'язки, інформація. 

Необхідність пошуку нових джерел підвищення конкурентоспроможності 

фірм і відносна вичерпаність їх у межах самої фірми привели до розширення зони 

вишукування резервів, їх пошуку не тільки в підрозділах фірми (як виробничих, 

так і невиробничих), але і за її межами. Крім того, виникла ідея оптимізувати не 

окремі компоненти виробничо-комерційного процесу, а їх сукупність. 

Як відомо, потенціал розвитку фірми формують такі складові: 

- виробничий потенціал; 

- технічний потенціал; 

- технологічний потенціал; 

- просторово-організаційний потенціал; 

- ресурсний потенціал: 

- кадровий потенціал; 

- фінансовий потенціал; 

- комунікаційний потенціал; 

- організаційно-управлінський потенціал; 

- трансакційний потенціал; 

- організаційно-господарський потенціал; 

- організаційно-діловий потенціал. 



Мова йде про оптимальне використання всього потенціалу фірми, при 

цьому логістика, поряд з іншими видами функціонального менеджменту, бере 

участь у підвищенні ефективності використання виробничого потенціалу і 

безпосередньо спрямовує розвиток ресурсного і трансакційного потенціалів. 

Розвиток фірми в цілому складається з ресурсного і конкурентного 

розвитку. Логістика дозволяє економічним суб'єктам формувати стратегію 

ефективної політики щодо забезпечення своєї конкурентної переваги, виходячи не 

з абстрактної орієнтації на ринку, а на основі орієнтації на конкретного 

споживача. При цьому логічне мислення включає набагато ширше коло питань, 

ніж просто управління фізичним розподілом продукції. Для прийняття 

кваліфікованого рішення, що підвищує конкурентоспроможність фірми в умовах 

ринкового протистояння, необхідно на рівні дослідження операцій, 

представляють розрахунковий базис прийнятого рішення, формалізувати 

можливо більший масив інформації, адекватно описує як саму фірму, так і 

навколишнє її зовнішнє середовище. Досягненню цих цілей і служить логістика, 

яка знаменує собою перехід від описово-емпіричного до абстрактно-теоретичного 

рівня дослідження. 

 

9. Ключові фактори логістичного менеджменту 

 

Логістичний менеджмент є одним з найбільш капіталомістких видів 

функціонального менеджменту, у зв'язку з чим власники і топ-менеджери 

корпорації прагнуть абсолютно точно уявити собі, як протікає власне логістичний 

процес, як логістичний менеджмент впливає на кінцеві результати діяльності 

фірми і як позначається логістика фірми на процес ціноутворення бренду фірми. 

Впровадження логістики, проектування логістичної системи, адекватної цілям і 

завданням логістичного менеджменту повинні розглядатися як інвестиційний 

проект і мати попередню оцінку її фактичної або очікуваної ефективності. 

Оптимізаційна задача визначення необхідної та достатньої системи 

логістичних показників (мінімум - щоб зручно було працювати, максимум - щоб 

відобразити процес логістичного менеджменту з максимальною повнотою) 



передбачає їх обґрунтування і подальше використання логістичних плани на 

необхідних ієрархічних рівнях і в звітних документах корпорації. 

Таку систему називають ключовими показниками результативності 

логістичної діяльності (logistics key performance indicators - KPI), під якими 

розуміють необхідний і достатній ряд порівняно легко застосовних показників 

результативності (продуктивності), що дозволяють зв'язати виконання 

логістичного плану з основними функціями та результатами управління товарним 

потоком і таким чином визначити потребу в коригувальних діях. 

 

Рис. 1. Характер і результат взаємодії факторів макро- та мікросередовища 

В даний час сформувалася система показників, у загальному плані 

оцінюють ефективність і результативність логістичного менеджменту, до яких 

зазвичай відносяться: 

- споживчий сервіс; 

- повні логістичні витрати; 

- час виконання замовлення; 

- продуктивність; 

- повернення па інвестований в логістику капітал. Таким чином, ключові 

чинники (показники) логістичного менеджменту представляють основні 

вимірники ефективності використання ресурсів у компанії для сформованої 



логістичної системи, в комплексі оцінюють результативність логістики і є 

основою логістичного планування, обліку і контролю. 

Споживчий (логістичний) сервіс можна визначити як процес надання 

логістичних послуг внутрішнім і/або зовнішнім споживачам. 

Посередники, що діють у логістичних каналах і системах, є в основному 

логістичними провайдерами, послуги яких нерозривно пов'язані з продуктом, 

розподіляється, просуваються і реалізуються на різних ділянках логістичної 

мережі. До таких ланок відносяться транспортні компанії, експедитори, оптові та 

роздрібні торговці, склади, термінали, митні брокери, страхові компанії і т. п.; при 

цьому вартість логістичних послуг може значно перевершувати витрати 

безпосередньо па виробництво продукції. 

Незважаючи на важливість споживчого (логістичного) сервісу для реалізації 

корпоративної стратегії, ефективні, чітко детерміновані способи оцінки його 

якості в силу ряду причин створити важко. Це пояснюється особливостями 

характеристик сервісу в порівнянні з характеристиками продуктів: 

- складність специфицирования видів сервісу його постачальниками та 

адекватної оцінки покупцями; 

- безпосередня участь (у ряді випадків) покупця у процесі виробництва 

послуг; 

- одночасність виробництва і споживання послуги; 

- нездатність для покупця стати власником придбаної послуги; 

- неможливість тестування послуги покупцем до рє покупки. 

Важливо враховувати той факт, що якість сервісу в логістиці проявляється в 

той момент, коли зустрічаються постачальник сервісу і покупець. Вимірювання 

якості сервісу при аналізі і проектуванні логістичних систем повинне 

ґрунтуватися на критеріях, які використовуються покупцями логістичних послуг 

для цих цілей. Коли покупець оцінює якість логістичного сервісу, він порівнює 

деякі фактичні значення параметрів оцінки якості з очікуваними їм величинами 

цих параметрів, і якщо ці очікування співпадають, то якість визнається 

задовільним. 

Можливі такі ситуативні причини виникнення незадоволеності 

покупців в якості споживчого сервісу в логістичних системах: 



1) розбіжності між очікуваннями якості споживчого сервісу у споживача і 

сприйняттям цих очікувань топ-менеджментом департаменту логістики 

корпорації; 

2) розбіжність між сприйняттям очікувань споживачів сервісу та 

специфікаціями якості сервісу логістичної системи; 

3) розбіжність між специфікаціями якості сервісу логістичної системи і 

якістю наданих логістичних послуг; 

4) розбіжність між наданими послугами споживчого сервісу та зовнішніми 

повідомленнями споживачеві про надання сервісних послуг; 

5) розбіжність між очікуваннями покупців і отриманими споживчими 

сервісом. 

Найбільш важливі параметри вимірювання якості споживчого сервісу: 

- відчутність (фізичне середовище, у якій представлені сервіс, зручності, 

оргтехніка, устаткування, вигляд персоналу тощо); 

- надійність (виконання "точно в строк", надійність інформаційних і 

фінансових процедур, що супроводжують процес споживчого сервісу); 

- відповідальність (гарантії виконання специфікацій послуг споживчого 

сервісу); 

- закінченість (наявність необхідних навичок, компетентності, знань); 

- доступність (простота встановлення контактів з постачальниками сервісу, 

зручний для покупця час надання послуг споживчого сервісу); 

- безпека (відсутність небезпеки, ризику, збереження вантажу при 

транспортуванні); 

- бізнес-етикет (поведінка постачальника сервісу, коректність персоналу; 

комунікабельність взаєморозуміння з покупцем). 

Повні логістичні витрати - сумарні витрати, пов'язані з комплексом 

функціонального логістичного менеджменту і логістичним адмініструванням в 

логістичних системах. 

У складі загальних логістичних витрат можна виділити наступні основні 

групи витрат: 

- витрати на виконання логістичних функцій і операцій (операційні, 

трансакційні, експлуатаційні логістичні витрати); 



- збитки від логістичних ризиків; 

- витрати на логістичне адміністрування. 

Загальноприйнятими у світовому бізнесі є виділення і облік витрат на 

транспортування, складування, вантажопереробку, управління запасами, 

управління замовленнями, інформаційно-комп'ютерну підтримку і т. п. 

Часто для вирішення задач оптимізації структури управління в логістичних 

системах в складі повних логістичних витрат враховуються втрати прибутку від 

заморожування (іммобілізації) продукції в запасах, а також збиток від логістичних 

ризиків або низької якості логістичного сервісу. Цей збиток зазвичай оцінюється 

як можливе зменшення обсягу продажів, скорочення частки ринку, втрата 

прибутку і т. п. 

Час виконання замовлення - вимірюється тривалістю повного 

логістичного циклу (циклу виконання замовлення). Використання цього 

показника стає переважаючим, якщо фактор часу виступає лімітуючим фактором 

підвищення конкурентоспроможності в корпоративній стратегії корпорації. Це 

питання більш детально розглянуто при описі складових повного логістичного 

циклу товару (параграф 5.1). 

Продуктивність визначається обсягами логістичних робіт (послуг), 

виконаними технічними засобами, технологічним обладнанням та/або персоналом 

в логістичній системі в одиницю часу. Цей показник може також вимірюватися 

питомими витратами ресурсів у логістичній системі. 

У більшості зарубіжних фірм, що мають логістичні служби, складаються 

спеціальні звіти про їх продуктивності, в яких відбивається досить велика 

кількість показників: 

- число оброблених замовлень в одиницю часу; 

- вантажні відправлення на одиницю складських потужностей і 

вантажомісткості транспортних засобів; 

- відношення типу "вхід-вихід" для відображення динаміки випуску 

продукції та документообігу; 

- відношення операційних логістичних витрат на одиницю інвестованого 

капіталу; 

- ставлення логістичних витрат на одиницю виробленої продукції; 



- логістичні витрати в дистрибуції на одиницю обсягу продажів; 

- загальні логістичні витрати по відношенню до обсягу продажу; 

- функціональні складові логістичних витрат по відношенню до загальних 

логістичних витрат; 

- логістичні ресурси бюджету на поточний момент по відношенню до 

прогнозованих витрат. 

Якщо продуктивність вимірюється обсягом роботи персоналу або техніки в 

одиницю часу (або на питомі параметри технологічного обладнання, 

транспортних засобів, або на одиницю площі, об'єму тощо), то результативність 

характеризується в основному питомими витратами ресурсів у логістичній 

системі. Прийнятий в зарубіжній практиці показник "логістична 

результативність" за змістом більше відповідає прийнятому в нашій економіці 

показником "ресурсовіддача", характеризує питому витрату фінансових, 

матеріальних, енергетичних, трудових ресурсів по відношенню до об'ємним або 

іншим плановим показникам. 

Повернення на інвестований в логістику капітал має комплексний 

характер і характеризує ефективність капіталовкладень у підсистеми логістичної 

системи, до яких відносять: 

- складське господарство (склади різного виду і призначення, вантажні 

термінали і термінальні комплекси); 

- транспортні підрозділи різних видів транспорту; 

- транспортні комунікації (автомобільні і залізні дороги, залізничні під'їзні 

шляхи тощо); 

- ремонтні та допоміжні підрозділи, обслуговуючі транспортно-складське 

господарство; 

- телекомунікаційну систему; 

- корпоративну інформаційну систему. Повернення па інвестиції в 

перелічені об'єкти логістичної системи визначається у відповідності з діючими 

нормативно-методичними документами оцінки ефективності капіталовкладень. 

  



10. Логістична міжфункціональна і міжорганізаційна координація. 

Перехресні функції в системі логістичного менеджменту 

 

Оптимізація ресурсів, що представляє собою їх перерозподіл, згідно 

інтересам функціональних підрозділів фірми, спрямована на пошук 

екстремального значення поведінки логістичної системи (максимум з точки зору 

результатів, мінімальний - витрат), який оцінюється як кращий варіант з безлічі 

можливих. В процесі оптимізації з'ясовується, який стан логістичної системи буде 

найкращим з точки зору пропонованих до неї вимог. 

Традиційне організаційно-функціональне розділення бізнесу в компанії 

(виділення структурних підрозділів: виробництва, розподілу, продажу, 

маркетингу, закупівель, фінансів тощо) неминуче призводить до виникнення між 

структурними підрозділами конфліктних ситуацій по параметрах, що відносяться 

до логістики. Такими параметрами у більшості випадків є: обсяги закупівель 

продукції, обсяги запасів у складській мережі, тривалість складових циклу 

виконання замовлення, бюджет на виконання логістичних функцій і операцій, 

параметри систем управління запасами, асортимент (номенклатура) 

закуповуваної, збереженої і розподіляється продукції, показники якості 

споживчого сервісу (надійність поставки, точність виконання параметрів 

замовлення, доступність запасів) і т. п. 

Якщо в організаційній структурі фірми відсутній відділ логістики, то дозвіл 

конфліктних ситуацій здійснюється директивним шляхом (розпорядженням 

вищестоящого керівника, наприклад, директора або його заступника), або 

колегіально (па оперативних нарадах керівників підрозділів). При наявності 

відділу логістики дозвіл зазначених конфліктів може бути передана менеджерові-

логісту, відповідальної за міжфункциональну координацію. 

Перехід від управління окремими логістичними функціями до інтегрованого 

управління логістичним процесом компанії в цілому пов'язаний з переділом 

кордонів діяльності функціональних служб фірми, втручанням в раніше чітко 

розмежовані області, а тому загрожує виникненням серйозних організаційних 

конфліктів. Служба логістики компанії повинна ефективно управляти цими 



конфліктами, а також тими конфліктними ситуаціями, які виникають із-за різної 

спрямованості цілей і інтересів різних підрозділів компанії. 

Важливим для досягнення кінцевих результатів діяльності фірми є успішне 

взаємодія логістичного менеджменту з іншими видами функціонального 

менеджменту. В самому загальному вигляді характер цієї взаємодії представлений 

на рис. 1, де наведено управлінські функції, які реалізуються як в межах тільки 

одного з функціональних видів менеджменту (логістичного, виробничого, 

маркетингового, фінансового), так і перехресні функції, які реалізуються лише в 

результаті їх взаємодії. Межі між сферами компетенції окремих видів 

функціонального менеджменту вельми хиткі й непевні, їх взаємодії слід постійно 

приділяти найпильнішу увагу з тим, щоб ті чи інші бізнес-активності не 

залишилися нереалізованими ніким, що неминуче позначиться на конкурентному 

потенціалі фірми. 

Міжфункціональна логістична координація являє собою превентивний 

процес узгодження діяльності функціональних підрозділів фірми за параметрами 

конфліктів, що належать до логістичних або перехресним функцій, при 

плануванні і управлінні діяльності логістичної системи і фірми в цілому. 

Існує кілька варіантів стратегій поведінки суб'єктів конфлікту в ситуаціях, 

розглянутих вище: 

- конкуренція - зіткнення і використання силових методів вирішення 

конфлікту; 

- уникнення - відхід від боротьби, спроба представити конфлікт як 

неіснуючий; 

- пристосування - поразка у головної мети задля досягнення успіху в 

локальних (іноді особистих) цілях; 

- компроміс - обмін поступками для досягнення угоди прийнятного для всіх 

учасників конфлікту; 

- співпраця - спільна робота для обопільного задоволення інтересів всіх 

сторін (досягнення оптимальної ситуації за Парето). 

Залежно від організаційної структури управління логістикою компанії 

конфлікти можуть вирішуватися па горизонтальному рівні (колегіально) або 

шляхом використання владних повноважень (ієрархічним методом). 



 

Рис. 1. Логістичні і перехресні функції в системі логістичного 

менеджменту 

Перевагою колегіального вирішення конфліктів є прихильність сторін 

досягнутих компромісних рішень. Основним недоліком даного підходу є 

тривалий час, необхідне для усвідомлення сторонами необхідності ефективного, 

взаємовигідного вирішення конфлікту. Ієрархічний похід надає можливість 

оперативного вирішення конфліктів, але містить ймовірність паліативного 

вирішення конфлікту шляхом його придушення, і переведення на більш глибоку, 

латентну, деструктивну фазу. 

Оптимальним методом вирішення подібних конфліктів є досягнення 

економічних компромісів між підрозділами фірми допомогою здійснюється 

службою логістики міжфункціональної логістичної координацією. В табл. 1 

наведені типи можливих міжфункціональних конфліктів - об'єктів 

міжфункціональної логістичної координації. 

 



Таблиця 1. Типи міжфункціональних конфліктів - об'єктів 

міжфункціональної логістичної координації 

 

 

Якщо учасників конфлікту більш двох, це означає, що насправді існує не 

одна конфліктна ситуація, а кілька: конфлікт кожного учасника з кожним. 

Введення в число функціональних підрозділів служби логістики означає, що в разі 

її існування транспортна та складська служби функціонують не самостійно, а є її 

підрозділами. 

Розглянемо деякі способи вирішення конфліктів за параметрами логістики 

між структурними підрозділами господарюючого суб'єкта. 

1. Рівень складських запасів. Конфлікт вирішується службою логістики 

шляхом проектування системи управління запасами, розрахунку її параметрів, в 

тому числі оптимальних розмірів запасів. 



Для розрахунку оптимального рівня запасів використовується наступна 

інформація: 

- тривалість поставки; 

- максимально можлива затримка поставки продукції від постачальника; 

- очікуване денне споживання (прогноз величини товарного запасу); 

- можливі коливання попиту (низькочастотні - сезонні, високочастотні - 

ажіотажні); 

- статистика обсягів продажів за період; 

- споживчі переваги і відомості про товари-субститутах; 

- вартість товарів (у тому числі з урахуванням ефекту масштабу); 

- капітальні витрати; 

- витрати по поточному обслуговуванню запасів; 

- витрати на зберігання запасів; 

- вартість ризиків, пов'язаних із запасами. Результат вирішення конфлікту: 

оптимізація рівня складських запасів, мінімізація повних витрат, максимальна 

доступність запасів для покупців. 

2. Розмір закуповуваної партії. Конфлікт вирішується в процесі логістичної 

координації шляхом створення системи управління запасами та розрахунку 

оптимального розміру замовлення. Для визначення оптимального розміру 

замовлення необхідна наступна інформація: 

- планований обсяг продажів за період; 

- витрати на оформлення замовлення; 

- витрати зберігання запасів; 

- загальний обсяг поставок за бюджетний період; 

- витрати логістичних ризиків утримання запасів; 

- нормативний термін зберігання закуповуваної продукції та її вартість. 

Результат вирішення конфлікту: мінімізація загальних логістичних витрат, 

пов'язаних з видачею замовлення, зберіганням запасів, втратами продажу і 

дефіцитом. 

3. Періодичність здійснення закупівель. Визначення оптимальної 

періодичності поставок продукції від постачальників. Вихідна інформація для 

дозволу конфлікту: 



- потреба в замовленої продукції за період; 

- кількість робочих днів у році; 

- оптимальний розмір замовлення. 

Підсумок вирішення конфлікту - мінімізація загальних логістичних витрат, 

пов'язаних з видачею замовлення та зберіганням запасів. 

4. Тара і товароносій. В ході логістичної координації визначається 

оптимальна тара і товароносій з точки зору гармонізації їх параметрів. Для 

дозволу конфлікту використовується інформація: 

- оснащення вантажно-розвантажувального фронту складу підприємства 

оптової торгівлі; 

- місткість, вантажопідйомність використовуваних транспортних засобів; 

- розмір закуповуваних партій продуктів; 

- цінова політика і умови роботи з постачальниками. Результат логістичної 

координації - можливість механізувати розвантажувальні роботи, скоротити 

простій транспортних засобів під розвантаженням, скоротити число перевалок і 

число технологічних операцій, зменшити час складської вантажопереробки, 

оптимізувати завантаження транспортних засобів, а отже, знизити логістичні 

витрати. 

5. Тривалість циклу доставки. Служба логістики визначає оптимальний 

маршрут доставки вантажів від постачальника на склад і зі складу покупцям. 

Необхідна інформація: 

- територіальне розташування постачальників і покупців; 

- оптимізація тривалості поставки та тривалості повного циклу замовлення. 

Результат визначення оптимального маршруту - мінімізація витрат на 

транспортування за необхідної надійності доставки. 

6. Асортимент вантажної одиниці. Служба логістики на основі інформації 

про типовому асортименті замовлень визначає оптимальний асортиментний склад 

вантажної одиниці транспортної тари - модулів, що складають вантажну 

одиницю), що надходить від постачальників. Оптимізація асортименту вантажної 

одиниці дозволяє: 

- скоротити витрати на комплектацію замовлень; 



- мінімізувати витрати, пов'язані з сортуванням та формування складської 

вантажної одиниці, так як зовнішня вантажна одиниця, одержана від 

постачальника, відразу ж стає складської вантажної одиниці. 

7. Мінімальна величина реалізації товару. Конфлікт вирішується службою 

логістики шляхом знаходження такої оптимальної реалізації одиниці товару, яка 

дозволить при необхідному покупцем рівень обслуговування мінімізувати 

витрати на складську вантажопереробку. 

8. Набір надаваних послуг й якість сервісу. Відділи маркетингу і логістики 

спільно розробляють стандарт послуг і сервісну політику, що забезпечує гнучку 

диференційовану систему обслуговування споживачів. Скоординована робота 

служб маркетингу та логістики визначає збалансоване по витратах оптимальне 

якість диференційованого споживчого сервісу. 

Поряд з міжфункціональною існує міжорганізаційна логістична 

координація, питання про яку актуалізувалося на етапі інтегральної логістики і 

придбав особливий інтерес в рамках парадигми управління ланцюгами поставок. 

Необхідність логістичної координації цього виду викликана цілим рядом причин 

економічного (різнорідні цілі і пріоритети розвитку учасників ланцюга поставок, 

різні рівні конкурентного позиціонування), організаційного (різні структури 

управління, бази знань, інформаційних систем фірм), правового (різні форми 

власного суб'єктів ланцюгів поставок), технологічного (неоднорідність 

споживаних ресурсів), технічного (невідповідність технічних характеристик і 

параметрів транспортно-складських приміщень, технологічного обладнання для 

складування і вантажопереробки, транспортних засобів) характеру. 

У зв'язку з вищевикладеним міжорганізаційну логістичну координацію 

можна визначити як цілеспрямовану дію фокусної фірми в цілях ефективного 

функціонування ланцюга поставок (більш докладно про це - в параграфі 4.3). 

Типовими функціями подібних інтегральних логістичних менеджерів 

великих фірм є [38]: 

- встановлення перспективних цілей і завдань логістичного менеджменту; 

- узгодження логістичної, маркетингової та виробничої стратегій фірми; 

- розподіл повноважень з управління матеріальними і пов'язаними з ними 

інформаційними та фінансовими потоками; 



- узгодження інтересів постачальників матеріальних ресурсів, транспортних 

та інших логістичних посередників, що функціонують у логістичних системах 

фірми, усунення виникаючих конфліктів; 

- формулювання цілей і обмежень в управлінні запасами в логістичній 

фірмової мережі (при управлінні закупівлями, виробництвом, дистрибуцією); 

- визначення рівня інвестицій в систему контролю і управління запасами 

(інформаційну систему, складське господарство); 

- розробка стратегічного логістичного плану та узгодження його з 

виробничим розкладом; 

- визначення необхідних фінансових ресурсів і бюджету стратегічного 

логістичного плану; 

- формулювання політики управління персоналом логістичного 

менеджменту, програм навчання та підвищення кваліфікації персоналу; 

- перегляд стратегії управління запасами, складування у відповідності із 

змінами в маркетинговій і виробничій продуктових стратегіях фірми; 

- визначення напрямків оптимізації і зниження загальних логістичних 

витрат. 
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