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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У зв'язку зі зміною процесів зовнішнього середови�

ща функціонування підприємств необхідним стає за�
стосування та впровадження новітніх методів у їх уп�
равлінні. При цьому недостатньо, щоб ефективними
були окремі управлінські рішення, необхідно прагнути
до ефективності ведення господарської діяльності в
цілому. Це потребує поглибленого вивчення сучасних
методів управління, зокрема, логістики, яка базується
на традиційних підходах і є рушійним елементом управ�
ління виробництвом і процесами обігу ресурсів. Незва�
жаючи на значні успіхи, досягнуті у сфері логістики,
погляди вчених щодо тлумачення цього поняття досить
різняться, що й визначає актуальність цього досліджен�
ня. На сучасному етапі розвитку інформаційної еконо�
міки відбувається постійне ускладнення системи управ�
ління підприємством, що характеризується ущільненням
взаємозв'язків між всіма сферами управління. Саме тому
зараз набули актуальності процеси удосконалення ло�
гістичної діяльності.

Як засвідчує практика, підприємства, які викорис�
товують принципи логістичного управління, забезпечу�
ють високу конкурентоздатність своєї продукції і по�
слуг за рахунок оптимізації витрат, пов'язаних з вироб�
ництвом і реалізацією товарів, прискоренням оборот�
ності обігового капіталу, найбільш повного задоволен�
ня споживачів у якісних товарах та сервісі. Такий ефект
досягається шляхом значного скорочення запасів мате�
ріальних ресурсів і готової продукції у сферах вироб�
ництва, постачання і збуту, скорочення тривалості ви�
робничого циклу і циклу виконання замовлень клієнтів,
упровадження гнучких автоматизованих і роботизова�
них виробництв, що дозволяють швидко переходити на
випуск нових видів продукції, створення дистрибутив�
них каналів збуту тощо.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам застосування логістики та логістично�

го підходу щодо управління логістичною діяльністю
підприємств присвячені роботи багатьох вчених, серед
яких: Міротін Л.Б., Сергеєв В.І., Крикавський Є.В., Чух�
рай Н.І., Балабанова Л.В., Гаджинський А.М., Мізюк Б.М.,
Пономарьова Ю.В., Москвітіна Т.Д. та ін. Але зали�
шається чимало питань щодо формування логістичної
діяльності підприємства, які потребують подальших
дослідженнь.

ЦІЛЛІ СТАТТІ
Метою статті є визначення теоретичних аспектів

поняття "логістична діяльність" підприємства. У науко�
вих працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених
відсутнє чітке визначення поняття "логістична діяль�
ність" підприємства, тому це питання вимагає більш де�
тального аналізу. Логістична діяльність підприємства
охоплює три основних етапи: закупівля, виробництво та
збут. Також виявити недоліки у організації логістичної
діяльності підприємства та розробити заходи щодо її
удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Розвиток в Україні ринкових відносин потребує

корінних змін в управлінні виробничою діяльністю
підприємства. Для практичного втілення ринкових
відносин у життя традиційні системи організації й уп�
равління виробництвом, як показала практика, неефек�
тивні. Вихід з цього становища у теперішніх умовах —
переорієнтація підприємницької діяльності на задово�
лення попиту споживачів, тобто розвиток маркетин�
гу, як найефективнішого механізму ринкових відносин.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/2018112

Діяльність у сфері логістики різноманітна. Вона вклю�
чає в себе управління транспортом, складським госпо�
дарством, запасами, кадрами, організацію інформа�
ційних систем, комерційну діяльність та ін. Новизна ло�
гістичного підходу полягає у взаємозв'язку цих гармо�
нічно організованих, легко керованих та високоефек�
тивних сфер діяльності.

 Ефективність господарської діяльності торговель�
них підприємств залежить від усього спектру показників
логістики поставок: від надійності до ціни одиниці ма�
теріального ресурсу. Економічна ефективність оптово�
торгівельного підприємства залежить від управлінських
рішень у системі закупівля — транспортування — по�
ставки.

 Походження терміна "логістика" та його значення
не мають однозначного трактування у вітчизняній і за�
рубіжній літературі. Аналіз літературних джерел за�
свідчує щонайменше три основні напрями його викори�
стання: математика, військова справа, економіка.
Більшість дослідників сходиться на тому, що слово по�
ходить зі Стародавньої Греції, де логістика (від грец.
Logіstіke) — "рахункове мистецтво" або "мислення, роз�
рахунок, доцільність". Еволюцію поняття "логістика"
наведено на рисунку 1.

 Аналізуючи рисунок 1, можна стверджувати, що
трактування поняття "логістика" не має єдиного
підходу, що обумовлено такими причинами: історич�
но невеликим часовим періодом застосування логісти�
ки у сфері економіки; наявністю значної кількості
функціональних і ресурсних напрямів у логістиці;
міждисциплінарним характером логістики та по�
єднанням у ній економічних й інженерно�технічних
дисциплін; використання у професійній мові логісти�
ки великої кількості термінів з різних галузей знань;
нечітким розумінням і перекладом термінів логісти�
ки в різних країнах; існуванням у світі різних націо�
нальних шкіл і т.д.

Як зазначає І.М. Карп, "…логістика промислових
підприємств набула широкого розвитку в країнах з рин�
ковою економікою. Сьогодні вона є одним із дієвих та
ефективних інструментів підвищення конкурентоспро�
можності підприємств, оскільки дозволяє оптимізува�
ти матеріальні, фінансові та інформаційні потоки, вит�
рати на їх забезпечення" [10, с. 113].

До цілей логістики можуть бути віднесені такі:
— своєчасне постачання відповідної кількості,

якості, асортименту вантажів до місця їх споживання;
— управління запасами ресурсів;

Рис. 1. Еволюція поняття "логістика"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Рік Період Причина виникнення 

1971–1979 рр. зміни пріори- 
тетів 
концепції 
і

Критична ситуація із забезпеченням енергоносіями 
сприяла появі “ланцюгової реакції” усіляких 
дефіцитів, яка спричиняла стагфляції й 
безпрецедентно високий рівень безробіття. 
Економічна криза посилювалася екологічною кризою, 
у зв’язку з цим увага, керівників підприємств у сфері 
логістики змістилася, насамперед, на вирішення 
проблем скорочення втрат енергоносіїв при 
транспортуванні, зберіганні та постачанні. Стали 
розроблятися тільки оперативні плани закупівель для 
виробництва продукції, що усуває товарний дефіцит 

1980–1985 рр. значних техніко-
технологічних змін 

Автомобілізація й модернізація транспорту, поява персо-
нальних комп’ютерів, удосконалення засобів зв’язку 

1986 – тепе- 
рішній час 

подальшої інтеграції 
логістики 

Подальша інтеграція логістики пов’язана з тим, що: по-перше, 
логістичний процес сприяє автоматизації вантажно- 
розвантажувальних і транспортно-складських робіт; по-друге, 
логістична система має потужний потенціал субоптимізації 
матеріального потоку; по-третє, логістична система 
забезпечує надійний і однорідний контроль над кожною 
логістичною операцією з метою їх просторово-часової 
синхронізації; по-четверте, логістична система узгоджує 
інтереси постачальника й споживача; по-п’яте, логістична 
система дає змогу впроваджувати будь-які новаторські, 
нетрадиційні рішення 
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— узгодження політики розподілу з політикою ви�
робництва продукції;

— формування оптимальних розмірів партій поста�
вок та переробки;

— якісне виконання всіх замовлень у встановлені
строки тощо.

 Метою логістичної системи на підприємстві є забез�
печення наявності необхідного товару в необхідній
кількості і асортименті, заданої якості, в потрібному місці
й у потрібний час, у максимально можливому ступені
підготовлених до виробничого процесу або особистому
споживанню при заданому рівні логістичних витрат. Для
виявлення тісноти зв'язку між обсягом транспортних
перевезень підприємства та відібраних в результаті логі�
чного аналізу незалежних змінних скористаємося мето�
дом кореляційно�регресійного аналізу (далі — КРА).
Відібрані фактори: X1 — продуктивність праці робітників
транспортного господарства, Х2 — коефіцієнт вантажо�
підйомності; Х3 — витрати на 1 грн вантажоперевезень,
грн; Х4 — коефіцієнт використання робітників за квалі�
фікацією; Х5 — коефіцієнт випуску рухомого складу на
лінію; Х6 — коефіцієнт використання пробігу.

Як показує практика, в середньому, окупність про�
екту автоматизації по впровадженню системи "Галак�
тика ERP" на великому підприємстві відбувається за 12—
18 місяців, а на середньому — за 6—8 місяців. При цьо�
му головними критеріями успішності/неуспішності вва�
жаються автоматизація основних бізнес�процесів за�
мовника (досягнення поставлених цілей), виконання
запланованих термінів реалізації і бюджету проекту.
Так, 95%, реалізованих корпорацією "Галактика" або її
партнерами, відносяться до числа успішних: впровад�
ження системи було проведено у встановлений термін з
обговореним бюджетом. Впровадження ERP — систе�
ми "Галактика" на підприємствах дозволяє: скоротити
термін оборотності оборотних коштів на 12—25 %; зни�
зити рівень неліквідних запасів на складі на 20—40%;
знизити витрати на матеріали — у середньому на 5% і
більше; поліпшити якість сервісу продажів — у серед�
ньому на 35—40 % і більше; підвищити оперативність у
роботі бухгалтерсько�фінансових служб — у середнь�
ому знизити дебіторську заборгованість на 18% і більше;
загальне зниження витрат — до 20% від річного оборо�
ту підприємства.

Діяльність підприємства як логістичної системи, тоб�
то такої, що підлягає логістичному управлінню, може
бути подана за фазовим поділом трьома блоками [7]: ло�
гістика постачання, під якою розуміють комплексне пла�
нування, управління та фізичне опрацювання потоку ма�
теріалів, сировини, комплектуючих та відповідного
інформаційного потоку від їх переміщення від постачаль�
ників до початкового виробничого складування; логісти�
ка виробництва, яка містить управління процесами від
початку виробництва до передавання продукції у сферу
збуту; логістика збуту охоплює управління переміщен�
ням готових виробів до замовника. Відмінною рисою ло�
гістичного управління є системний, цілісний підхід до
організації та здійснення переміщень виробничого скла�
дування; логістика виробництва, яка містить управління
процесами від початку виробництва до передавання про�
дукції у сферу збуту; логістика збуту охоплює управлін�
ня переміщенням готових виробів до замовника. вироб�
ничого складування; логістика виробництва, яка містить
управління процесами від початку виробництва до пере�
давання продукції у сферу збуту; логістика збуту охоп�
лює управління переміщенням готових виробів до замов�
ника. Відмінною рисою логістичного управління є сис�
темний, цілісний підхід до організації та здійснення пе�
реміщень матеріалів і готових виробів на всьому шляху
від виготовлення до кінцевого споживання. Логістичний
підхід надає можливість розглядати рух вантажу від
постачальника до споживача як систему, що становить
поєднання взаємодіючих логістичних ланцюгів. Логістич�
не управління здійснюється на основі загальних прин�

ципів управління з урахуванням специфіки логістичної
діяльності. Серед принципів логістичного управління
можна виокремити такі [5]: системність і комплексність,
які полягають в управлінні всіма потоковими процесами
у взаємодії та узгодженні окремих етапів бізнес�процесів
з метою оптимізації всієї логістичної системи; узгоджен�
ня критеріїв оцінки ефективності функціонування окре�
мих ланок логістичного ланцюга на мікро� і макрологі�
стичному рівнях; організацію обліку витрат на управлін�
ня матеріальними й пов'язаними з ними інформаційни�
ми, фінансовими та сервісними потоками вздовж усього
логістичного ланцюга; активніше використання інформа�
ційних технологій та сучасних методів моделювання в
управлінні логістичними системами та ін.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене дослідження дозволяє

дійти висновку, що логістична діяльність підприємства
як діяльність, пов'язана з управлінням організацією про�
цесів матеріально�технічного постачання виробництва,
складування, транспортування та збуту сировини й го�
тової продукції займає одне з провідних місць у системі
внутрішніх чинників маркетингу, виступає об'єктом до�
слідження в структурі управління маркетингу, а також є
головною складовою удосконалення логістичної діяль�
ності на підприємства. Тому недосконала організація
логістичної діяльності може призвести не лише до про�
блем, пов'язаних з процесами постачання сировини та
збуту готової продукції, а й виконання плану маркетин�
гової діяльності підприємства в цілому. Запропоновані
авторами вектори посилення координації між виробни�
чими підрозділами, створення інформаційної інфраст�
руктури підприємства, упровадження загальних систем
контролю за логістичною діяльністю та використання
автоматизованих систем управління дозволять промис�
ловим підприємствам підвищити ефективність управ�
ління логістичною діяльністю та мінімізувати витрати.
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