
Метою викладання дисципліни "Логістика" є формування знань про 

головні завдання, напрямки та функції логістики в ринкових умовах. 

Основним завданням дисципліни "Логістика" є вивчення форм 

логістичних утворень, методів управління матеріальними потоками. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 

ЗНАТИ: 

 

- теоретико-методичні основи управління матеріальними потоками; 

- структуру, мету та завдання логістичних систем; 

- види логістичних операцій; 

- поняття і функції закупівельної, складської, внутрішньовиробничої, 

розподільчої логістики; 

- види та функції складування; 

- поняття та види матеріальних запасів; 

- сутність та завдання транспортно-експедиційних послуг; 

- сутність глобалізації процесів логістики; 

- сутність форм логістичних утворень в Україні і за кордоном; 

- принципи взаємодії та інтеграції логістики та маркетингу; 

- основні методи вирішення наукових та практичних завдань у сфері 

логістики. 

 

УМІТИ: 

 

- самостійно складати схему руху матеріального потоку; 

- аналізувати організаційні структури підприємства та відділи 

управління логістичними процесами; 

- розробляти стратегії у сфері логістики; 

- прогнозувати матеріальний потік та визначати основні показники 

функціональних сфер логістичної системи; 

- визначати ефективність використання ресурсів на підприємстві за 

допомогою нормативного методу; 

- виконувати прогнозні розрахунки потреби підприємства в основних 

видах ресурсів методом екстраполяції; 

- визначати кількість необхідного обладнання для зберігання сировини 

та матеріалів; 

- організовувати транспортно-складський матеріальний потік; 

- проводити розрахунки основних показників складу; 

-  розробляти маршрути руху транспортних засобів; 

- уміти теоретично грамотно і послідовно виявляти проблему, ставити 

завдання, виділяти суттєві недоліки управління логістичними процесами на 

підприємстві, опрацьовувати основні пропозицію щодо поліпшення цієї 

діяльності; 

- вивчати та використовувати сучасні методи аналітичної та проектної 

роботи у сфері логістичних систем. 



ТЕМА 1 ЛОГІСТИКА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

1 Поняття та генезис розвитку логістики. 

2 Концепція логістики. 

3 Мета, завдання та функції логістики. 

4 Значення логістики. 

  

Поняття та генезис розвитку логістики. 

  

Поняття “логістика” походить від грецького слова logistike, що означає 

мистецтво обрахунків, обмірковування. 

Подробиці 

Історія виникнення та розвитку практичної логістики походить з 

далекого минулого. Професор Гамбурзького університету Г. Павеллек 

зазначає, що ще в період Римської імперії існували слуги, які носили титул 

“логісти”, або “логістики”; вони займалися розподілом продуктів харчування. 

За свідченнями Архімеда, у IV ст. до н.е. – період найвищої могутності Афін, 

найбільшої демократизації суспільного ладу й розквіту культури – у Давній 

Греції налічувалося 10 логістів. 

У Стародавньому Римі під логістикою розуміли розподіл продуктів. У 

Візантії логістика визначалася як мистецтво постачання армії та управління її 

пересуваннями з урахуванням кількості солдат, завдань їх розподілу та 

розміщення залежно від особливостей місцевості, озброєння та кількості 

солдат в армії ворога. У першому тисячолітті нашої ери у воєнному 

лексиконі деяких країн із логістикою пов’язували діяльність із забезпечення 

збройних сил матеріальними ресурсами та утримання запасів. Так, у часи 

візантійського царя Леона IV (865–912 p.p. н.е.) вважалося, що завданнями 

логістики є своєчасне і належне озброєння армії, постачання її військовим 

майном та повною мірою піклування про її потреби у кожному акті 

військового походу. 

Німецький філософ, математик, фізик Готфрід Лейбніц (XVII–XVIII 

ст.) називав логістикою математичну логіку, формальну логіку. Цей термін за 

математичною логікою був офіційно закріплений у вересні 1904 р. на 

філософській конференції в Женеві (Економічна, 2001). 

Згідно з думками багатьох західних вчених, логістика стала наукою 

завдяки військовій справі. Основоположником перших наукових праць з 

логістики вважають французького швейцарського барона, французького 

генерала (пізніше російський генерал-лейтенант), військового теоретика 

початку 19 ст. Антуана Анрі Жоміні (1779–1869). У своїй праці “Трактат про 

мистецтво воєн” (1837) він трактував логістику як практичне мистецтво 

управління, перевезення, планування, організації постачання військ і тилове 

забезпечення фронту, успіх якого обумовлений ступенем взаємодії 

різноманітних, причетних до руху підрозділів (Окландер, 1996). У наступних 

десятиліттях термін “логістика” вживався лише у військовій літературі в 



США (1882, 1917), Англії (1879, 1917), Італії (1898, 1903), Німеччині (1922) 

(Економічна, 2001). 

У Росії в середині XIX століття за “Військовим енциклопедичним 

лексиконом”, виданим у Санкт-Петербурзі в 1850 p., під логістикою 

розумілося мистецтво управління пересуванням військ як на далеку відстань 

від ворога, так і на близьку, організація їх тилового забезпечення. 

У роки Другої світової війни американська армія широко застосовувала 

логістичні підходи при організації взаємодії між підприємствами військово-

промислового комплексу, транспортом і постачанням армії. Зазначена 

взаємодія дозволила своєчасно та систематично забезпечувати американську 

армію поставками зброї, паливно-мастильних матеріалів і продуктами 

харчування в необхідній кількості. 

Ось чому в багатьох західних країнах логістика використовувалася для 

забезпечення ефективного управління матеріальними потоками в економіці. 

Як і інші методи прикладної математики (дослідження операцій, 

математична оптимізація, моделі мережі та ін.), логістика поступово 

переходила з військової сфери у сферу господарської практики. Насамперед 

вона сформувалася як новий вид теорії про реалізацію управління рухом 

товарно-матеріальних ресурсів у сфері обігу, а потім і виробництва. 

В Україні термін “логістика” вперше вжив видатний український 

економіст-математик Є. Слуцький у контексті розгляду праксеології в праці 

“Етюд до проблеми побудови формально-праксеологічних засад економіки” 

(1926), підкреслюючи, що логістика стосується логіки такою мірою, як 

праксеологія формальної економіки (Економічна, 2001). 

Отже, ідеї інтеграції постачальних, внутрішньовиробничих і 

розподільчих систем, у яких би поєдналися функції постачання матеріалами 

та сировиною, виробництва продукції, її зберігання та процес розподілу, що 

виникли в ринковій економіці ще на початку та в період економічної кризи 

30-х pp. ХХ ст. (“дологістичний” період), трансформувалися в самостійний 

науковий напрям досліджень і форму господарської практики — логістику. 

Саме із середини 50-х років ХХ ст. (період “класичної логістики”) 

поняття логістики ввійшло в економічну термінологію США як логістика 

підприємства. У 1951 році американський спеціаліст із системного аналізу 

професор О. Моргенштерн уперше вказав на можливість використання 

логістичного підходу у сфері економіки. Так, у своїй праці “Note of the 

Formulation of the Study of Logistics” він розглядає логістику як частину 

вчення про організацію та економіку виробництва, яка охоплює заготівельну, 

внутрішньовиробничу та збутову логістику (Крикавський, 1996). Зокрема, він 

писав: “... існує абсолютна подібність між підходом до управління і методами 

забезпечення військ та проблемами з управління матеріалами, які 

вирішуються в промисловості” (Окландер, 1996). 

Наприкінці 70-х років ХХ ст., у завершальний період “класичної 

логістики”, відбулися концептуальні зміни в логістичній науці. Якщо раніше 

акцент робився на компромісах між функціями застосування логістики в 

межах однієї фірми, то надалі він змістився в бік компромісів між фірмами. 



На початку 80-х років ХХ ст. зміни в розвитку логістики викликали 

появу “неологістики”, або логістики другого покоління, яка 

характеризувалася розширенням сфери дії і виходом за межі традиційних 

логістичних функцій. Необхідність такого процесу пояснювалася тим, що 

жоден із структурних підрозділів фірми традиційно не мав достатніх 

можливостей та ресурсів для того, щоб самостійно належним чином 

реагувати на зміни зовнішніх умов та ефективно працювати. Необхідна була 

спільна, злагоджена робота всієї фірми чи підприємства. Тому велика увага 

стала приділятися міжфункціональним компромісам. 

Із середини 80-х pp. ХХ ст. у західних країнах спостерігається новий 

підхід до розвитку логістики, що отримав назву концепції “загальної 

відповідальності”, який можна охарактеризувати в цілому як логістичне та 

природне продовження вищезазначеного комплексного підходу. Його 

особливість – вихід логістичної системи за межі економічного середовища та 

врахування соціальних, екологічних і політичних аспектів; критерій – 

максимальне співвідношення вигод і витрат. 

З початку 90-х рр. ХХ ст. логістику визначають як новий напрям у 

науці – теорію та практику управління матеріальним і відповідним 

інформаційним потоком, тобто в комплексі питань, пов’язаних із процесами 

обігу сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, 

запасних частин, готової продукції, їх доставки від постачальника до заводу-

виробника і від заводу-виробника до кінцевого споживача відповідно до його 

вимог та інтересів. 

Примітка 

Розвиток теорії логістики в США, Німеччині збагатив її такими 

категоріями, як фізичний розподіл, фізичне постачання, маркетинг-логістика, 

бізнес-логістика, промислова логістика, логістичний менеджмент, 

менеджмент матеріалів, управління ланцюгом поставок.  

У сучасних європейських мовах слово “логістика” вживають у двох 

значеннях: 

1) математична логіка; 

2) техніка і технологія транспортно-складських робіт у військовій та 

цивільній сферах (в іспанській, італійській, англійській – лише в другому 

значенні) (Економічна, 2001). 

У російському термінологічному словнику (1995) «логістика» 

подається як наука про планування, контроль та управління 

транспортуванням, складуванням та ін. матеріальними і нематеріальними 

операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини та матеріалів до 

виробничого підприємства, внутрішньозаводської обробки сировини, 

матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача 

відповідно до інтересів та вимог останнього, а також передачі, збереження та 

обробки відповідної інформації. 

Аналізуючи різноманітність трактувань про логістику, неважко 

помітити низку аспектів, через призму яких розглядається наука. 



Найбільшого поширення отримали управлінські, економічні, оперативно-

фінансові аспекти. 

Так, професор Г. Павеллек та його колеги з Національної ради США з 

управління матеріальним розподілом, визначаючи сутність логістики, 

акцентують увагу на управлінському аспекті. Логістика — це планування, 

управління та контроль потоку матеріальної продукції, яка надходить на 

підприємство, відповідного йому інформаційного потоку, що обробляється 

там і залишає його. 

Багато спеціалістів досліджуваної галузі, у тому числі французькі, 

надають перевагу економічній стороні логістики та трактують її так: 

Логістика – це сукупність різноманітних видів діяльності з метою 

отримання з найменшими затратами необхідної кількості продукції у 

встановлений час та у встановленому місці, де існує конкретна потреба в 

даній продукції (Гаджинский, 1995). 

У довіднику однієї з великих німецьких транспортно-експедиційних 

фірм, опублікованому компанією “Данзас”, логістика визначається як „деяка 

система, вироблена для кожного підприємства з метою оптимального з точки 

зору отримання прибутку прискорення руху матеріальних ресурсів і товарів 

усередині та за межами підприємства, починаючи із закупівлі сировини та 

матеріалів, їх проходження через виробництво та закінчуючи постачанням 

готових виробів споживачам, включаючи забезпечувальну та інформаційну 

системи”. 

У деяких визначеннях логістики підкреслюється її оперативно-

фінансовий аспект. Згідно з цим трактування логістики виходить від моменту 

розрахунку партнерів по справі, що пов’язана з рухом та зберіганням 

сировини, напівфабрикатів і готових виробів у господарському обороті, 

оплати грошей постачальнику до моменту отримання грошей за поставку 

кінцевої продукції споживачу. 

Практичний потенціал логістики першими передбачили американські 

спеціалісти Пол Конверс і Пітер Друкер. Вони визначили її потенційні 

можливості як “останню межу економічних затрат” і “необізнаний материк 

економіки” (Гаджинский, 1996). 

У подальшому їх точку зору поділяли багато теоретиків логістики. Такі 

американські науковці, як М. Портер, Д. Сток та ін., вважають, що логістика 

вийшла за межі її традиційного вузького визначення і має велике значення у 

стратегічному управлінні та плануванні фірми. 

В інших визначеннях логістики знаходять відображення погляди 

спеціалістів, які акцентують увагу на окремих функціях. Так, із різних 

позицій логістика розглядається як дефініція, що (Економічна, 2001): 

1) орієнтує на переміщення (дії); 

2) передбачає орієнтацію на цикл споживання; 

3) орієнтує на послуги. 

До першого підходу щодо визначення логістики можна віднести ряд 

визначень. 



Логістика – це переміщення або дії, завдяки яким відбувається 

планування, управління, реалізація та контроль просторово-часової 

трансформації товарів і пов’язані з цим кількісно-асортиментно-якісні зміни, 

маніпуляційні зміни та зміни в логістичному сервісі. 

Логістика – це процес планування, реалізації та контролю за 

ефективним, економним переміщенням і складуванням сировини, 

напівфабрикатів і готових виробів та пов’язаної з цим інформації з пункту 

надходження до пункту споживання відповідно до вимог клієнта[1]. 

Логістика – поняття, що охоплює організацію, планування, контроль і 

реалізацію переміщення товарів від їх проходження (створення, придбання) 

через виробництво і дистрибуцію до кінцевого споживача з метою 

задоволення вимог ринку за мінімальних витрат і мінімальних 

капіталовкладень[2]. 

Другий підхід подано таким визначенням. 

Логістика – допоміжне управління плануванням, контролем і 

регулюванням, яке в період споживання продукції гарантує ефективне 

використання засобів і адекватне ефективності логістичних елементів під час 

усіх фаз періоду споживання (ініціювання, планування, реалізації, 

експлуатації та ліквідації)[3]. 

Третій підхід визначає логістику як процес координації нематеріальних 

дій, до яких слід удатися для ефективного надання послуг щодо витрат і 

згідно з вимогами клієнта. 

Існує також думка про те що, слід розрізняти логістику як: 

а) господарський процес; 

б) функцію управління; 

в) науку. 

Таким чином, формування загального визначення логістики 

відбувалось у взаємозв’язку з теоретичними проблемами, що виникали, з 

часом інтегруючись у системоохоплюючий механізм, який можна трактувати 

як досягнення компромісу (узгодження) між виконанням зобов’язань і 

необхідними для цього витратами у сфері виробництва, транспортно-

складського забезпечення, у процесі отримання необхідних товарів або 

послуг у потрібному місці, у потрібний час, у необхідній кількості з 

мінімальними загальними витратами та високою якістю обслуговування 

споживача. 

 

Концепція логістики. 

  

Багатогранність визначень логістики зумовлює розвиток і збагачення її 

концепції, складовими трансформації якої є мислення (Економічна, 2001): 

1) спрямоване на вартість і корисність логістики завдяки створенню 

нею нових потенціалів, додаткових корисностей і вартостей (вартості місця, 

вартості часу, вартості інформації про товар); 

2) системними категоріями, що базується на взаємозалежності засобів 

та процесів; 



3) категоріями загальних або повних витрат, що складаються з 

логістичних витрат (витрат на транспортування, складування, пакування, 

управління запасами і т.д.), витрат закупівлі і витрат обслуговування 

споживача. Тут слід зауважити, що структуризація повних витрат варіативна, 

оскільки зумовлена можливістю генерації конфліктів витрат конфліктами 

цілей (з одного боку, наприклад, витрати, пов’язані з пакуванням, можна 

віднести як до безпосередніх логістичних витрат, так і до витрат 

логістичного обслуговування споживачів; з іншого – існує взаємозалежність 

логістичних витрат, пов’язана з тим, що логістичні рішення та обсяг витрат, 

наприклад, щодо закупівлі, впливають на витрати на замовлення, транспортні 

витрати, витрати утримання запасів та виробничі витрати); 

4) категоріями обслуговування (цикл замовлення, надійність, якість та 

еластичність виконання замовлення); 

5) категоріями ефективності. 

Такий структурований підхід до концепції логістики має низку 

наслідків і визначає її принципи: 

1) функціональні – становлення логістики як пронизуючої функції 

(поряд із персоналом, фінансами, інформацією), яка охоплює у формі 

матеріального потоку всі складові виробничо-збутового процесу, починаючи 

(у широкому значенні) від створення ідеї і закінчуючи виходом товару з 

ринку, у більш вузькому – від первинного джерела, тобто виробника 

сировини до кінцевого споживача; 

2) інституціональні – зміна організаційних структур управління з 

локалізацією суб’єктів логістичного управління. Тобто застосування 

організаційно-управлінських механізмів координації, що дають можливість 

досягти ефекту завдяки чіткій узгодженості в діях спеціалістів різноманітних 

служб, які беруть участь в управлінні матеріальним потоком. Результат є 

наслідком того, наскільки успішно буде пов’язано в систему комплекс 

заходів, що стосуються раціоналізації тари, уніфікації вантажних одиниць, 

удосконалення складування, оптимізації розміру замовлень і рівня запасів, 

вибору найвигідніших маршрутів переміщення тощо; 

3) інструментальні – становлення теорії логістики як інструменту 

планування, управління та контролю за переміщенням товарів, інформації, 

фінансів, використанням техніки та технології логістичних процесів, яка 

потребує системного підходу. 

Таким чином, сучасна концепція логістики ґрунтується на 

взаємозалежних, тісних зв’язках у сфері функціональних, інституціональних 

та інструментальних аспектів процесу фізичного обігу товарів (Економічна, 

2001). 

Концепція логістики передбачає такі напрями: 

 - формування господарських зв’язків; 

·- визначення потреби в обсягах і напрямах перевезень продукції; 

 - визначення послідовності проходження продукції через пункти 

складування; 

 - оперативне регулювання поставок та перевезень; 



·- формування та управління запасами; 

·- розвиток складського господарства; 

·- надання комерційних та транспортно-експедиційних послуг. 

Наведемо основні положення логістики: 

1. Реалізація принципу системного підходу, тобто оптимізація 

матеріального потоку може здійснюватися як у межах усього підприємства, 

так і його окремих підрозділів. 

2. Комплексність у досягненні поставлених цілей. 

3. Динамічність, тобто в цілому логістика, повинна бути рухливою, 

спрямованою на вдосконалення та як форма руху об’єднувати виробничі, 

закупівельні та збутові операції. 

4. Гнучкість та маневреність окремих елементів логістики з 

урахуванням змін завдань і функцій. 

5. Ритмічність і безперервність в організації логістичних процесів, 

тобто гармонізація всіх логістичних процесів та ефективне використання 

матеріальних ресурсів. 

6. Відмова від випуску універсального технологічного та підйомно-

транспортного устаткування та використання обладнання, яке відповідало б 

конкретним завданням та умовам. 

7. Гуманізація технологічних процесів, створення належних умов праці. 

8. Підрахунок логістичних витрат протягом усього логістичного 

ланцюга. 

9. Розвиток сервісу на сучасному рівні. На сьогодні можливості різкого 

підвищення якості для більшості виробників продукції об’єктивно обмежені. 

Тому зростає кількість підприємств, які звертаються до логістичного сервісу 

як засобу підвищення своєї конкурентоспроможності. Коли на ринку є кілька 

постачальників ідентичного товару приблизно однакової якості, перевага 

буде надана тому з них, хто спроможний забезпечити більш високий рівень 

сервісу. 

10. Здатність логістичних систем до адаптації в умовах ринку. Поява 

великої кількості різноманітних товарів та послуг призводить до 

невизначеності попиту на них, зумовлює різкі коливання якісних і кількісних 

характеристик матеріальних потоків, що проходять крізь логістичні системи. 

У цих умовах спроможність логістичних систем до адаптації, викликаної 

змінами, що відбуваються в зовнішньому середовищі, є важливим фактором 

стабільного положення на ринку. 

Таким чином, логістична концепція управління є найбільш 

комплексною та системною і спирається на реалії, продиктовані ринком, 

тобто основою та передумовою всіх (тактичних, операційних та 

стратегічних) дій, а також рішень у сфері логістики, враховуючи вимоги 

споживачів, діяльність основних конкурентів, постачальників. 

 

Мета, завдання та функції логістики 

Логістика зорієнтована на використання синергічних залежностей та 

ефектів, передбачає оптимізацію роботи системи, спрямована на мінімізацію 



сукупних витрат у процесі руху матеріальних та інформаційних ресурсів, 

починаючи з вибору постачальника і закінчуючи доставкою та 

післяпродажним обслуговуванням. 

Відповідно до цього розрізняють загальні і підпорядковані їм локальні 

завдання логістики. 

Головним загальним завданням є досягнення з найменшими витратами 

максимальної пристосованості фірм до мінливої ринкової ситуації, 

підвищення на ринку власної частки та одержання переваг перед 

конкурентами. Одне із загальних завдань логістики полягає також у 

створенні інтегрованої ефективної системи регулювання й контролю за 

матеріальними та інформаційними потоками, які забезпечували б високу 

якість постачання продукції. 

Примітка 

Із цим завданням тісно пов’язані такі проблеми, як забезпечення 

взаємної відповідності матеріальних та інформаційних потоків, 

контролювання матеріального потоку та передача даних до єдиного центру, 

визначення стратегії і технології фізичного переміщення товарів та 

коригування стратегій розвитку підприємств на необхідність їх 

функціонування як ланок логістичних ланцюгів, розроблення способів 

управління рухом товарів, установлення форм стандартизації 

напівфабрикатів та пакування, визначення обсягів виробництва, 

транспортування і складування, уникнення розбіжностей між потребами та 

можливими закупівлями і виробництвом, підпорядкування дій, пов’язаних з 

логістичними процесами, вимогам забезпечення пропозиції споживачам 

оптимального рівня та якості обслуговування. 

Прикладами локальних завдань логістики є: оптимізація виробничих 

запасів та максимальне скорочення часу на зберігання та транспортування 

вантажів; своєчасне забезпечення підприємства сировиною, енергоносіями, 

допоміжними матеріалами; забезпечення цілеспрямованого та своєчасного 

просування товарів усередині та за межами підприємства з оптимальними 

витратами. 

Відсутність тісного зв’язку логістики з активною ринковою стратегією 

часто призводить до того, що сама по собі закупівля сировини, 

напівфабрикатів, комплектуючих стає мотивом для випуску тієї чи іншої 

продукції без належного попиту на неї, що в нинішній ринковій ситуації 

може спричинити банкрутство фірми.   

Цілями сучасної логістики є: 

 - своєчасне постачання відповідної кількості, якості та асортименту 

всіх матеріалів до місця їх споживання; 

 - зміна запасів матеріалів згідно з інформацією про наявну можливість 

їх швидкого придбання; 

 - узгодження політики продажу товарів із політикою їх виробництва; 

 - зниження оптимального розміру партії постачань та обробки; 

 - виконання всіх замовлень з найвищою якістю та в стислі терміни. 



Сукупність цих цілей є ідеалом, прагненням досягти стратегічної мети, 

яка отримала назву "Шість правил логістики", а саме: 

1.  Товар – за потребою. 

2.  Якість товару – висока.  

3.  Кількість – достатня. 

4.  Час доставки – найзручніший.  

5.  Місце доставки – куди потрібно. 

6.  Витрати – мінімальні. 

Мета логістичної діяльності досягається тоді, коли додержуються ці 

шість правил, тобто коли потрібний товар високої якості, необхідної 

кількості, у найзручніший для замовника час буде доставлено у зазначене 

ним місце з мінімальними витратами. 

У досягненні логістичних цілей провідну роль відіграє розроблення 

стратегії логістики в таких сферах, як проектування виробу, технологічних 

процесів, проектування управління виробництвом, організацією та 

інформаційною системою (Гончаров, 1997). 

Основними функціями логістики є: 

1) інтеграційна, що передбачає створення інтегрованих організаційних 

та інформаційно-регуляційних систем, які гарантують і стимулюють 

реалізацію намічених цілей, згладжування поєднання логістичних дій з 

іншими функціями підприємства у внутрішніх сферах діяльності 

підприємства (у субсистемах постачання, виробництва, збуту), на рівні 

суміжних логістичних субсистем (постачання і виробництва, виробництва і 

збуту, збуту і постачання), у межах логістичних процесів і сфер на рівні 

підприємства, в ієрархічному виконанні (формування логістичного 

менеджменту), між підприємствами у формі інтегрованих систем 

постачальників і отримувачів (формування комерційних зв’язків 

підприємства з постачальниками та клієнтами), ланцюгів поставок на мета- і 

макроекономічному рівнях; 

2) координаційна, яка передбачає узгодження діяльності різних ланок 

виробничого і збутового процесів; 

3) регулююча, яка передбачає управління запасами, складськими 

процесами, оперативне управління виробництвом і т.д.; 

4) контролююча, пов’язана зі збиранням, обробкою, вивченням та 

оцінюванням інформації про дотримання вимог програм, планів, договорів, 

угод із постачальниками матеріальних ресурсів і потреб кінцевих 

споживачів; 

5) плануюча, яка спрямована на розроблення взаємопов’язаних планів 

обробки матеріальних потоків усередині підприємства та за його межами, 

визначення обсягів і напрямків матеріальних потоків, прогноз потреб у 

матеріальних ресурсах, перевезеннях і т.п.; 

6) обслуговуюча, яка передбачає визначення номенклатури послуг, їх 

обсягів, оцінку якості наданих послуг тощо. 



Примітка. У даному випадку термін “ресурси” трактується в 

широкому розумінні цього слова, тобто це матеріали, готові вироби, енергія 

та робоча сила. 

Значення логістики 

 

Концепція логістики разом із концепцією маркетингу стає все більш 

вагомою для керівників підприємств як засіб забезпечення порівняно 

стійкого економічного становища та досягнення успіху в конкурентній 

боротьбі за ринок. 

Приклад 

За даними (Смехов, 1990), реалізація теоретичних положень логістики 

у середньому дає можливість скоротити витрати на транспортування і 

зберігання на 15–20%, зменшити рівень запасів на 50%, знизити тривалість 

виробничого циклу на 50–70%. Зокрема, на підприємствах “Форд” це 

дозволило зменшити рівень запасів на 40%. Такий самий відсоток 

скорочення “непрацюючих ресурсів” спостерігався в корпорації “Дженерал 

Моторс”, яка планувала в перспективі довести значення цього показника до 

60%. Разом зі зменшенням витрат практичне використання логістичних 

підходів управління забезпечує 100% виконання договірних зобов’язань та 

високий рівень сервісу (Окландер, 1996). 

Зокрема, значення логістики полягає в тому, що вона (Економічна, 

2001): 

1) підтримує ринкову орієнтацію підприємства, спрямовує на 

пропозицію покупцям оптимального сервісу (рівня та якості 

обслуговування), сприяє збільшенню прозорості ринку, а також еластичності 

й здатності підприємств пристосовуватися до мінливих ситуацій на ринку; 

2) орієнтує на стимулювання продажу та сервісу за одночасної 

раціоналізації структури логістичних витрат загалом, тобто посилює 

усвідомлення значення співвідношення “витрати – корисність” в усіх сферах 

підприємства і фазах логістичного процесу; 

3) спрямовує на використання синергічних залежностей і ефектів; 

4) дає можливість вирішувати проблеми, які виникають на стиках 

(з’єднаннях) переміщень товарів та інформації з іншими сферами на 

підприємстві (маркетингом, виробництвом, фінансами, персоналом та ін.); 

5) породжує і стимулює тенденції до інтеграції та ієрархізації цілей на 

підприємстві й у зв’язках із його партнерами, підтримує заходи і компоненти 

управління, а також довготривалу маркетингову стратегію, детермінуючи їх 

результативність; 

6) орієнтує на раціоналізацію організаційної системи підприємств і 

змісту товарних переміщень загалом; 

7) стимулює зростання загальної ефективності господарювання. 

Таким чином, логістику потрібно розглядати в контексті маркетингу, 

вона є частиною маркетингу, бо реалізує основний зміст сформульованої Ф. 

Котлером концепції маркетингу: “Виробляти те, що продається, а не 

продавати те, що виробляється” (Котлер, 1990). 



Тема 2 

Характеристика основних елементів логістики 
  

1 Логістичний потік і запас. 

2 Логістичні процеси, операції, функції, системи та ланцюги. 

3 Логістичні витрати. 

4 Логістичний сервіс. 

  

До основних елементів логістики відносять потік і запас, крім того, не 

менш важливими є логістична операція, функція, система, ланка логістичної 

системи, логістичний ланцюг, логістичний процес, логістичні витрати, 

логістичний сервіс. 

  

Логістичний потік і запас 

  
Отже, базовими елементами логістики є потік і запас. Потік – це 

сукупність об'єктів, яка сприймається як єдине ціле, що існує як процес на 

деякому тимчасовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за 

певний період часу. Параметри потоку – це параметри, що характеризують 

кількість об'єктів,  які є в наявності в конкретний момент часу і вимірюється 

в абсолютних одиницях. Так, до  основних параметрів, що характеризують 

потік, належать: 

- початковий і кінцевий пункти; 

- геометрія шляху (траєкторія); 

- довжина шляху; 

- швидкість руху; 

- проміжні пункти; 

- інтенсивність. 

Усі економічні процеси можна умовно класифікувати на потокові та 

непотокові. Непотокові процеси –  це будь-яка одномоментна дискретна 

зміна в часі. На відміну від непотокових процесів потокові мають часовий 

вимір, оскільки сам потік існує тільки в часі (Лопатников, 1990). З позицій 

логістики потік – це послідовна зміна станів економічного потокового 

процесу в межах однієї форми потоку чи при переході з однієї форми потоку 

в іншу (більш детально див. п. 4). 

Традиційний підхід до управління запасами в логістиці 

розглядає запас як кількість матеріальних цінностей, необхідну для 

забезпечення безперервності процесу виконання певних господарських 

операцій. 

При логістичному підході до управління запасами інструментарій 

роботи з ними залишається тим самим, але принципово міняється погляд на 

сам запас, який як форма існування матеріального потоку не може 

розглядатися ізольовано в межах окремої ланки (більш детально див. п. 

8).  Запаси, так само, як і потоки, що взаємодіють з ними, у логістичних 

системах поділяються на матеріальні, інформаційні, фінансові та ін. Проте в 



практиці управління логістичним бізнес-процесом переважно має місце 

управління матеріальними запасами. 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Модель формування запасу в ланцюгу поставок (Дыбская, 

2008) 

  

Отже, підсумовуючи наведені характеристики даних елементів 

логістики, слід зазначити, що між статистичними величинами запасів і 

динамічними характеристиками потоків існує тісний взаємозв'язок: потік 

характеризує процес зміни запасу, тоді як запас відображає результат зміни і 

накопичення потоку. 

 

Логістичні процеси, операції, функції, системи та ланцюги 

 

Логістичний процес – це процес руху сукупності потоків ресурсів, що 

являє собою взаємообумовлений рух та трансформацію матеріальних і 

нематеріальних ресурсів у процесі задоволення платоспроможного попиту на 

готову продукцію. 

Логістична операція – це самостійна частина логістичного процесу, 

що являє собою відособлену сукупність дій, спрямованих на генерування, 

перетворення або поглинання основного – матеріального та супутніх – 

інформаційного, фінансового, сервісного, кадрового потоків. 

  
Таблиця 2.1 – Класифікація логістичних операцій 

  

Ознака класифікації Вид логістичної операції 

Перехід права власності 
Односторонні (без переходу), двосторонні (з 

переходом) 

Природа потоку Матеріальні, нематеріальні 

Спрямованість логістичних функцій, що 

реалізуються 

Зовнішні (постачання, дистрибуція), внутрішні 

(виробництво) 

Вид логістичних функцій, що реалізуються Базисні, ключові, підтримуючі 

Зміна споживчих властивостей З доданою вартість, без доданої вартості 
  

До логістичних операцій з матеріальним потоком відносять 

розфасування, завантаження, транспортування, розвантаження, 

розпаковування, комплектацію, сортування, складування, пакування й ін. 

(Алесинская, 2005). 

Логістичні операції з матеріальними потоками у сфері обігу є 

операціями вантаження, розвантаження, транспортування, комплектації, 

складування, розподілу, затарювання.  



Логістичні операції з матеріальними потоками у сфері 

виробництва зводяться до розміщення замовлень, управління складуванням, 

вибору устаткування, продуцентів і постачальників, планування виробничого 

процесу, обліку й управління запасами. 

Логістичні операції з інформаційними потоками передбачають 

створення інформаційних систем і здійснення в межах цих систем дій зі 

збирання, зберігання, обробки і передачі інформації, що є супутньою з 

матеріальними потоками, ініціює їх та керує ними.  

Логістичні операції з фінансовими потоками охоплюють проведення 

вартісного аналізу на всіх етапах економічної діяльності, складання бюджетів 

для всієї програми і для її окремих операцій з матеріальними та 

інформаційними потоками, а також контроль витрат і запасів, виражених у 

грошовій формі.  

Логістична функція – це сукупність логістичних операцій, 

спрямованих на досягнення цілей, поставлених перед логістичною системою 

або її елементами (ланками). Більшість учених і фахівців з логістики до 

основних (базисних) логістичних функцій відносять постачання, 

виробництво і збут (розподіл). Загальний перелік логістичних функцій досить 

широкий: управління замовленнями, управління запасами, транспортування, 

зберігання, вантажопереробка, пакетування, сервісне обслуговування тощо. 

Логістична система – це сукупність елементів логістики, 

взаємопов’язаних між собою, що створюють певну цілісність, призначену 

для управління матеріальними і нематеріальними потоками (більш докладно 

див. у п.5). 

Ланка логістичної системи – функціонально відособлений об'єкт, що 

не підлягає подальшій декомпозиції в межах побудови логістичної системи, 

виконує свою локальну мету, пов'язану з певними логістичними функціями й 

операціями. 

Ланки логістичної системи можуть бути трьох основних типів: 

1) ті, що генерують; 

2) ті, що перетворюють; 

3) ті, що поглинають матеріальні та супутні їм потоки. 

Примітка. Часто мають місце змішані ланки логістичної системи, у 

яких перелічені три основні типи ланок комбінуються в різних поєднаннях. У 

ланках логістичної системи логістичні потоки можуть сходитися, 

розгалужуватися, дробитися, змінювати свій вміст, параметри, інтенсивність 

тощо. 

Ланками логістичної системи можуть бути підприємства-

постачальники матеріальних ресурсів, виробничі підприємства і їх 

підрозділи, збутові, торговельні, посередницькі організації різного рівня, 

транспортні й експедиційні підприємства, біржі, банки й інші фінансові 

установи, підприємства інформаційно-комп'ютерного сервісу та зв'язку і т.д. 

Кожна ланка логістичної системи містить свої елементи, які разом 

утворюють матеріальну основу логістики. До них належать: 

§ транспортні засоби і їх облаштування; 



§ складське господарство; 

§ засоби зв'язку; 

§ засоби  управління. 

  Логістична система охоплює і кадри, тобто тих працівників, які 

виконують всі послідовні операції і здійснюють керівництво системою в 

цілому.  

Примітка. Формування логістичного ланцюга може здійснюватися 

цілеспрямовано шляхом юридичного злиття і поглинання фірм. Формування 

такого ланцюга може також відбуватися шляхом добровільної співпраці 

різних служб, підрозділів і фірм, що відповідним чином юридично і 

організаційно оформляється. 

У логістичній системі виділяють такі основні компоненти: 

1) зовнішню логістику (постачання, розподіл); 

2) внутрішню (внутрішньовиробнича) логістику; 

3) сервісне обслуговування споживачів або замовників. 

Логістичний ланцюг є впорядкованою та взаємодіючою множиною 

фізичних і юридичних осіб, що здійснюють логістичні операції, спрямовані 

на доведення матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої та 

до кінцевого споживача. Це також послідовність технологічних і логістичних 

операцій в будь-якому виробництві, що перебуває під єдиним контролем 

(більш детально дивись п.3). 

Логістичні витрати 

  
 Логістичні витрати – це сукупність витрат на управління та 

реалізацію логістичних процесів у визначених межах переміщення 

матеріальних потоків (Крикавський, 2004). 

Базова класифікація логістичних витрат наведена в табл. 2.2. 

  

Таблиця  2.2 - Класифікація логістичних витрат 

Ознака класифікації Вид логістичних витрат 

За ступенем створення 

доданої вартості 

  

продуктивні – витрати на створення споживчої цінності; 

витрати на підтримку логістичного бізнесу – самі по собі не створюють цінності, 

але є необхідними (на транспортування, оформлення замовлень, ведення обліку 

продукції); 

збиткові – витрати на роботи, які не можуть дати результатів (на простій 

устаткування); 

витрати на контроль – витрати на заходи для запобігання небажаним результатам 

обслуговування споживачів 

За механізмом 

віднесення на носій 

прямі – витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного носія 

(продукт, групу виробів, замовлення); 

непрямі – витрати, які можуть бути віднесені до носія лише за допомогою 

виконання допоміжних розрахунків 

 

За зв'язком з обсягом 

виробництва 

  

змінні – витрати, що залежать від обсягу виробництва (на переналагодження, 

розміщення замовлення, зберігання або складування запасів у часі); 

постійні – витрати, що не залежать від зміни обсягу виконуваних замовлень 

внутрішніх і зовнішніх споживачів; 

повні – віднесена на певний об'єкт (продукт, групу продуктів, замовлення, місце 

виникнення витрат, сферу виробництва) загальна сума витрат, що залежать або не 

залежать від обсягу виконуваних замовлень; 



часткові – віднесені на певний об'єкт частини витрат, виділені за конкретною 

ознакою. Ці витрати, як правило, залежать від обсягу виконуваних замовлень; 

фактичні – витрати, що дійсно віднесені на певний об'єкт, у даному періоді при 

фактичному обсязі виконуваних замовлень споживачів і дорівнюють обсягу 

спожитих ресурсів, помноженому на діючі ціни на ресурси; 

нормальні – середні витрати, що віднесені на певний об'єкт у даному періоді при 

фактичному обсязі обслуговування. Ці витрати дорівнюють фактичному обсягу 

спожитих ресурсів, помноженому на їх середні ціни; 

планові – витрати, розраховані для певного логістичного об'єкта і певного періоду за 

умови визначених програми обслуговування, обсягу замовлень споживачів і 

технології. Ці витрати дорівнюють запланованому обсягу використання ресурсів, 

помноженому на їх планові ціни; 

витрати упущених можливостей –  характеризують упущену вигоду. Вона пов'язана 

з тим, що обмежений обсяг ресурсів може бути використаний лише певним чином, 

що виключає використання іншого можливого варіанта, що забезпечує отримання 

прибутку 

За формами та місцем 

виникнення 

витрати в постачанні; 

витрати у виробництві; 

витрати в дистрибуції 

За логістичними 

функціями 

витрати обслуговування замовлення; 

витрати транспортування; 

витрати складування; 

витрати управління запасами; 

витрати пакування; 

витрати обслуговування споживачів 

За сферами 

переміщення 

матеріального потоку 

витрати фізичного потоку; 

витрати запасів; 

витрати інформаційних процесів 

За джерелом 

переміщення 

власні витрати; 

витрати логістичного аутсорсингу 

  

Методи розподілу логістичних витрат (Харрисон и др., 2007): 

- за продуктами (DPP – direct product profitability). Метою таких 

методів є надання більш повної інформації про базис витрат на логістичні 

операції; DPP дозволяє розподілити логістичні витрати за продуктами більш 

детально, ураховуючи, яким чином ці продукти використовують основні 

засоби; 

- за видами діяльності (ABC – activity-based costing). АВС дозволяє 

виявити фактори, що є драйверами витрат, і те, яким чином розподіляються 

витрати в логістичному процесі, що впливають на діяльність організації та 

ланцюга у цілому; 

- використовуючи портфоліо збалансованих критеріїв вимірювання, що 

поширюється і на логістичний ланцюг (SCOR – supply chain operations 

reference model). 

Логістичний сервіс 

Логістичний сервіс – це сукупність нематеріальних логістичних 

операцій, що забезпечують максимальне задоволення попиту споживачів у 

процесі управління матеріальними, фінансовими та інформаційними 

потоками найбільш оптимальним, з точки зору витрат, способом (Логистика, 

2002). 

Головною метою логістичного сервісу є забезпечення необхідного 

рівня задоволення вимог клієнта за якнайнижчих сукупних витрат, що 



передбачає гарантоване отримання ним продукту відповідної якості, 

кількості та асортименту у визначеному місці, у визначений час та за 

визначеною ціною (Економічна, 2001). 

Об’єктом логістичного сервісу, з одного боку, є сам товар у своїй 

фізичній формі, з іншого – різні споживачі матеріального потоку. 

Залежно від етапу обслуговування виділяють такі види логістичних 

послуг (Економічна, 2001): 

- передпродажні (допродажні) логістичні послуги – передбачають 

визначення та планування політики виробника товарів у сфері формування 

системи логістичного сервісу; 

- логістичні послуги під час продажу товарів – передбачають наявність 

товарних запасів на складі, виконання замовлень (у тому числі підбір 

асортименту, пакування, формування вантажних одиниць та інші операції), 

забезпечення надійності доставки, надання інформації про пересування 

вантажів; 

- післяпродажні логістичні послуги – охоплюють гарантійне 

обслуговування, зобов’язання розглянути претензії покупців, проведення 

ремонтних робіт, підготовку ремонтного персоналу, постачання запасних 

частин, інфраструктуру сервісу, утилізацію старої продукції. 

За сферою використання виділяють також (Логистика, 2002): 

 - сервіс споживчого попиту, який передбачає послуги, що надаються 

на всіх етапах і визначають термін поставки, комплектність, якість, обсяг, 

готовність і частоту поставки, вантаження і розвантаження, безвідмовність та 

своєчасність, спосіб замовлення; 

 - виробничий сервіс, який передбачає надання послуг, спрямованих на 

ефективне використання продукції та виявлення її можливостей (доробка та 

модифікація, усунення помилок, випробування, монтаж і налагодження, 

організація експлуатації, навчання персоналу); 

 - сервіс інформаційного обслуговування, який визначається обсягом і 

різноманітністю інформації, що надається потенційному споживачу, про 

продукцію фірми та її сервісне обслуговування (рекламна діяльність, 

каталоги та прейскуранти, технічна документація, правила гарантії, 

експлуатаційна документація); 

 - фінансово-кредитний сервіс – надання покупцю різноманітних 

варіантів оплати товару (оплата за фактом, у розстрочку, варіантність 

системи знижок і пільг, можливість банківських, комерційних, товарних та 

інших форм кредиту). 

Класифікація логістичних послуг здійснюється і за функціональними 

ознаками: транспортними, експедиційними, пакувальними та ін. 

У загальному вигляді організація логістичного сервісу – це комплекс 

організаційно-економічних заходів, які забезпечують надання логістичних 

послуг. На Заході в цьому контексті використовують поняття логістика 

сервісного відгуку (service response logistic - SRL), що означає процес 

координації логістичних операцій, які необхідні для надання послуг 

найбільш ефективним способом з точки зору витрат та задоволення запитів 



споживачів. Основним елементом цього підходу є прийняття замовлень на 

послуги і моніторинг надання послуг. До SR-дій відносять (Логистика, 2002): 

·- прогнозування обсягу послуг; 

 - збирання інформації про запропоновані послуги; 

 - вибір каналу просування послуг; 

 - наймання персоналу служби сервісу і ротацію кадрів; 

 - навчання персоналу служби сервісу; 

 - розклад роботи персоналу та сервісного обладнання; 

 - управління потужностями сервісного обладнання; 

 - реєстрацію клієнтів та ведення електронних баз даних; 

 - оцінку потреб клієнтів та взаємодію з ними; 

 - моніторинг доведення послуг до споживача; 

 - організацію виставок; 

 - планування та контроль сервісної мережі; 

· - контроль комунікацій; 

 - передачу інформації про послуги і т.п. 

Таким чином, зіставлення дій з управління матеріальними потоками в 

логістичному ланцюгу (SC-дій) та дій з управління сервісними потоками  

(SR-дій) дає підстави зробити висновок, що менеджерам з логістики в 

компаніях, які надають послуги, доречно використовувати принципи та 

методи управління матеріальними потоками, звертаючи увагу лише на 

комплексний характер процедур замовлень та моніторингу послуг. 

Організація логістичного сервісу перш за все пов’язана з визначенням 

обсягу витрат на логістичний сервіс. Сучасний підхід до оцінки логістичних 

витрат ґрунтується на концепції загальних витрат логістики (Логистика, 

2002), згідно з  якою враховуються всі витрати, необхідні для забезпечення 

потреб логістики. Тому витрати на логістичне обслуговування – це витрати, 

пов’язані з наданням споживачу комплексу послуг, пов’язаних із 

допродажним та післяпродажним обслуговуванням, а також безпосередньо 

під час продажу продукції. До них належать витрати на доставку продукції, 

пакування, обробку замовлень, інформаційну систему і т.п. 

Якість логістичного обслуговування визначається розміром розриву 

(розбіжності) між очікуваними та фактичними параметрами обслуговування. 

Так, якщо фактичні параметри логістичного обслуговування перевищують 

очікувані, то дана логістична система сприяє формуванню додаткових 

конкурентних переваг компанії, і, навпаки, якщо очікувані параметри 

перевищують фактичні, то виникає загроза втрати фактичних і потенційних 

споживачів, конкурентних позицій компанії, що насамкінець призведе до 

втрати частки ринку і прибутків.  

Оцінка якості обслуговування в логістиці базується на достатньо 

широкому колі показників, які відображають як локальні, так і комплексні 

характеристики. 

До показників, що локально характеризують систему логістичного 

обслуговування, можна віднести: 

 - з огляду на задоволення споживацького попиту: 



 - рівень надійності поставок, що визначається як частка своєчасно 

поставлених партій товарів; 

- кількість відмов з розрахунку на весь обсяг продаж та за кожним 

видом номенклатури через відсутність виробничих ресурсів і неефективність 

їх використання за конкретний період; 

- кількість відмов з боку споживачів через відхилення цін від 

середньоринкових; 

- імовірність безвідмовного виконання прийнятого замовлення за 

критерієм часу та якості; 

 - з огляду на зіставлення послуг компанії з  конкурентами або станом 

на ринку: 

- кількість послуг та можливі обсяги їх забезпечення порівняно з 

аналогічними показниками конкурентів; 

- якість логістичних послуг порівняно із середньоринковим рівнем 

якості; 

- час поставок відносно середньоринкового часу поставок за кожним 

видом продукції; 

- час надання послуг порівняно із середньоринковим; 

- ціна послуг порівняно із середньоринковою. 

Важливим критерієм, який дозволяє комплексно оцінити якість 

обслуговування як з позицій постачальника, так і з позицій одержувача 

послуг, є рівень сервісу (або рівень логістичного обслуговування). Даний 

показник можна обчислювати шляхом зіставлення: 

1) фактичного та теоретично можливого обсягів логістичних послуг: 
 

,                                                                        (2.1) 
  

де РС – рівень сервісу, %; 

     V факт – кількісна оцінка фактично наданого обсягу логістичних послуг, 

грн; 

 V теор – кількісна оцінка теоретично можливого обсягу логістичних послуг, 

грн; 

2) часу, фактично витраченого у процесі надання логістичних послуг, і часу, 

який необхідно було б витратити в разі надання всього комплексу можливих 

логістичних послуг: 

,                                                                                     (2.2) 
  

де n – фактичний обсяг наданих послуг, найменувань; 

    N – обсяг послуг, які теоретично можуть бути надані, найменувань; 

  – сумарний час, фактично витрачений для надання послуг, год; 



– сумарний час, що може бути теоретично витрачений для виконання 

всього комплексу послуг, год. 

Для оцінки рівня логістичного сервісу вибирають найбільш впливові 

види послуг, тобто ті, надання яких вимагає значних витрат, а ненадання 

пов’язане з суттєвими втратами на ринку, бо неврахування вимог ринку 

призводить до збитків. 

Фірма, у принципі, може досягти будь-якого рівня сервісу. Однак 

надзвичайно високий рівень сервісу вимагає значних витрат, тому менеджери 

з логістики повинні намагатися забезпечувати баланс між якістю 

обслуговування споживачів та витратами для цього. 

 

  



ТЕМА 3 КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ЛОГІСТИЧНИХ УТВОРЕНЬ 

  

1 Поняття про логістичні ланцюги. 

2 Товарорух: сутність, елементи та основні форми. 

  

Поняття про логістичні ланцюги 

В англо-американській економічній літературі умовними синонімами 

терміна "логістичний ланцюг" (logistical chain) вважаються поняття: 

"логістичний канал" (logistical channel), "канал розподілу" (distribution 

channel) та ін. У Німеччині дуже поширеним є поняття "логістичний 

ланцюжок" (die logistische Kette), що знайшло відображення в одному з 

національних стандартів. 

Логістичний ланцюг – це складна система, що формується 

впорядкованою і взаємодіючою сукупністю фізичних чи юридичних осіб на 

ринку виробництва і постачання матеріальних ресурсів, виробництва та 

розподілу продукції, які виконують логістичні операції, спрямовані на 

доведення матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої та до 

кінцевого споживача. 

Взаємовідносини в такому ланцюзі формуються на підставі замовлень і 

пропозицій на ринку виробництва сировини (зі своїми постачальниками, 

посередниками, споживачами), виробництва і споживання продукції 

відповідного асортименту і якості, виконання роботи, надання послуги (рис. 

3.1). 

 
огістичний ланцюг має такі характеристики: логістичний канал, 

логістичний цикл та логістичний центр. 

Часто логістичний канал ототожнюють з каналом товароруху, каналом 

збуту, каналом розподілу. Але визначення всіх цих понять потребує певної 

субординації та уточнення. Так, логістичний канал є більш широким 

поняттям, ніж усі інші. Логістичний канал – це  шлях, що формується 

частково впорядкованою сукупністю юридичних або фізичних осіб 

(постачальників, виробника і посередників), що об’єднані для досягнення 

спільної мети і забезпечують створення та доведення матеріального потоку 

від однієї логістичної системи до іншої та до кінцевого споживача. У 

маркетингу синонімічними поняттями можуть бути канал розподілу і 

дистрибуційний канал. Логістичний канал складається з каналу постачання 

та каналу товароруху. 

Канал постачання – частково впорядкована сукупність юридичних або 

фізичних осіб – постачальників сировини, матеріалів, напівфабрикатів, 

комплектуючих тощо, які забезпечують початкове створення матеріального 

потоку. 

Канал товароруху – це частково впорядкована сукупність посередників 

(роздрібних та оптових, транспортно-експедиційних компаній) для доведення 



товарів від конкретного виробника до його кінцевих споживачів. Іншими 

словами, це система, де продукція і відповідальність за неї або власність на 

неї передаються від рівня до рівня (від посередника до посередника), у 

результаті досягаючи споживача. 

У маркетингу синонімом каналу товароруху може бути маркетинговий 

канал. 

Тут має значення час з моменту оформлення замовлення на постачання 

продукції до її доставки кінцевому споживачу, який і визначає логістичний 

цикл. 

Канал збуту – це шлях від виробника товару безпосередньо до 

кінцевого споживача без посередників. 

Канали товароруху можна класифікувати за багатьма ознаками      (рис. 

3.2) (Маркетинг, 2007). 

 
 

Рисунок 3.2 - Класифікація каналів товароруху 

  

1 За кількістю учасників або рівнів. 

Рівень маркетингового каналу – посередник, який виконує функцію 

доведення товару й права власності на нього до споживача. За цією ознакою 

виділяють такі їх види (рис. 3.3): 

а) без участі посередників: 



– маркетинговий канал нульового рівня (або канал збуту, канал прямого 

маркетингу чи прямий канал), який складається з виробника, який реалізує товар 

безпосередньо споживачам, минаючи проміжні зупинки та зміни права власності. 

Наприклад, збутові філії, магазини, які належать виробнику; 

б) за участю посередників (непрямий канал): 

– короткий – між виробником і кінцевими споживачами (по вертикалі) існує 

один або два посередники: 

– однорівневий канал, який містить одного посередника (на ринках 

споживчих товарів – роздрібний торговець, на ринках товарів промислового 

призначення – агент із збуту або брокер). 

– дворівневий канал, який передбачає наявність двох посередників, 

представлених на ринку споживчих товарів підприємствами оптової та роздрібної 

торгівлі, на ринку товарів виробничого призначення – промисловими 

дистриб’юторами та дилерами; 

– довгий – більше двох посередників, які купують товар один в одного: 

– трирівневий канал – охоплює трьох посередників; 

–багаторівневий канал, який характеризується наявністю великої кількості 

посередників. 

 
Рисунок 3.3 – Класифікація маркетингових каналів за рівнями: а)для 

споживчих товарів; б) для товарів виробничого призначення 

 Таким чином, викладені підходи визначають довжину каналу. Крім того, на 

одному рівні маркетинговий канал може мати одного учасника (вузький канал) 

або декілька (широкий канал). Вузький та широкий канали для однорівневого 

каналу зображені на рис. 3.4. 

 



 
Рисунок 3.4 – Однорівневий маркетинговий канал (Маркетинг, 2004): а) 

вузький; б) широкий 

Переваги та недоліки маркетингових каналів за кількістю учасників 

наведені в табл. 3.1 (Маркетинг, 2004). 

2 За напрямами руху товарів розрізняють такі канали (рис. 3.5): 

– канали прямого зв’язку, для яких характерним є рух товарів в одному 

напрямку – від виробника до споживача; 

– канали зворотного зв’язку, які передбачають існування двох потоків – 

товарів від виробника до споживача та вторинної сировини від споживача до 

товаровиробника. Їх складають приймальні пункти, громадські групи з 

проведення днів чистоти, посередники з торгівлі безалкогольними напоями, 

спеціалісти із збирання сміття, центри з вторинної переробки сміття (відходів), 

брокери з торгівлі сміттям для переробки, централізовані склади-підприємства з 

перероблення відходів. 

3. За місцем формування маркетингові канали поділяються на: 

– зовнішні канали, що утворюються між різними підприємствами і 

формуються за межами підприємства, бувають: 

 - довгострокові - за наявності довгострокових контрактів між 

підприємствами (більше 3 років); 

·- середньострокові - за наявності контрактів між підприємствами (від 1 до 

3); 

 - короткострокові  - за наявності короткострокових контрактів між 

підприємствами (до одного року); 

– внутрішні канали - між ділянками самого підприємства, як правило, 

циклічні і такі, що періодично поновлюються. 

 

 
Рисунок 3.5 – Прямі та зворотні канали 



4. Залежно від характеру взаємозв'язку канали поділяються на: 

–  прямі, коли товарний і супроводжуючі потоки досягають споживача без 

участі посередників на основі безпосередніх господарських зв’язків (канал 

нульового рівня або канал збуту) (рис. 3.6); 

– гнучкі, якщо доведення товарного і супроводжуючого потоків до 

споживача здійснюється як за допомогою безпосередніх зв’язків, так і за участі 

посередників (рис. 3.7); 

– ешелоновані, коли товарний і супроводжуючий потоки на шляху від 

виробника до споживача проходять принаймні через одного посередника (рис. 

3.8). 

 
Рисунок 3.6 – Канали з прямими зв’язками 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Гнучкі канали 

 

Таблиця 3.1 – Переваги і недоліки деяких маркетингових каналів 
 

Тип каналів Переваги Недоліки 

1 Прямий збут моделі 
“виробник –кінцевий 
споживач” 
  
  

 
 

 

1) високий контроль над цінами, можливість 
їх диференціації за регіонами; 
2) управління усім процесом товароруху; 
3) доступ до інформації про ринок і 
споживача; 
4) відсутність націнки, що виникає за 
наявності посередників; 
5) можливість формування стійкої групи 
клієнтів і швидка реакція на зміну вимог 
покупця 

1) високі витрати на реалізацію, 
транспортування й організацію 
складського господарства; 
2) є нерентабельним, якщо у країні є 
багато малих споживачів, 
розкиданих по всій території 

 
2 Продаж через 
посередника 

1) помірні витрати на реалізацію; 
2) підвищення професійності у розфасуванні і 
сортуванні; 
3) надання фірмам-виробникам гарантій у 
доведенні їх продукції до роздрібної мережі 
завдяки своїм зв'язкам, досвіду і спеціалізації 

1) високі націнки посередника і, як 
наслідок, відносно високі ціни для 
покупця, що стримує попит; 
2) обмеженість контролю над 
територіальним охопленням 

 
3 Продаж через 
багаторівневу систему 
посередників 

1) порівняно низькі витрати; 
2) відсутність необхідності дослідження і 
прогнозування ринку; 
3) відсутність необхідності вирішувати 
завдання логістики (складування, 
транспортування і т.д.) 

1) низький рівень контролю над 
цінами; 
2) відірваність від споживача і 
нестача інформації про нього; 
3) необхідність встановлення тісних 
контактів з посередниками; 
4)необхідність організації їх 
інформування і навчання 

 



 
Рисунок 3.8 – Ешелоновані канали 

5. За часом дії маркетингові канали можуть бути: 

– постійні або довготривалі; 

– періодичні; 

– разові. 

6. За ринками обслуговування канали поділяються на: 

– глобальні; 

– регіональні; 

– локальні. 

7. За розподілом функціональних обов’язків та повноважень виділяють такі 

маркетингові канали: 

– традиційні; 

– горизонтальні; 

– вертикальні; 

– комбіновані. 

Схема побудови традиційного та вертикального маркетингових каналів 

наведена на рис. 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Схема традиційного та вертикального маркетингових 

каналів продукції: а) традиційний; б) вертикальний 

Традиційний маркетинговий канал продукції являє собою сукупність 

окремих незалежних юридичних та/або фізичних осіб, які беруть на себе або 

допомагають передати третім особам право власності на конкретний товар 

або послугу на їх шляху від виробника до споживача, тобто вони 



складаються з незалежного виробника й одного або декількох незалежних 

посередників. 

        Горизонтальній системі товароруху (часто називають 

горизонтальною маркетинговою системою (ГМС)) притаманне об’єднання 

зусиль компаній одного рівня для освоєння нових маркетингових 

можливостей. Співробітництво здійснюється на тимчасовій чи постійній 

основі або створюється окрема спільна компанія. При цьому існують різні 

критерії щодо визначення форм такого співробітництва: 

–     умови конкурентних позицій (об’єднання фірм-конкурентів або 

незалежних суб’єктів господарювання); 

–     термін співробітництва (коротко- та довгострокові (постійні) 

об’єднання). 

Вертикальний маркетинговий канал (часто називають вертикальною 

системою товароруху (ВМС)) – сукупність незалежних юридичних та/або 

фізичних осіб, які беруть на себе або допомагають передати третій особі 

право власності на конкретний товар або послугу на їх шляху від виробника 

до споживача та діють як єдина система, забезпечуючи ефективний контроль 

над роботою всього каналу та управління конфліктами (див. приклад). Тобто 

такий канал складається з виробника, оптових та роздрібних торгівців, які 

діють як єдина система. При цьому один з учасників каналу є або власником 

інших учасників каналу, або надає їм торговельні привілеї, або забезпечує їх 

тісне співробітництво. 

Приклад 

 У роздрібній мережі Wal-Mart (США) або 7-Eleven (Японія) при 

купівлі товару інформація у реальному часі спрямовується на завод 

виробника і враховується при складанні виробничих планів, графіків 

поповнення товарно-виробничих запасів і вказівки із здійснення поставок. Це 

дозволяє знизити роздрібні ціни на 20-30%, а раніше ці цифри являли собою 

вартість доставки товарів виробником до підприємств роздрібної торгівлі. У 

той самий час японська роздрібна мережа 7-Eleven скоротила кількість 

оптовиків у каналах товароруху на 5-6 одиниць (Штерн, 2002). 

ВМС можна визначити як мережу підприємств, що професійно 

управляється та планується з центру, спрямовану на досягнення 

максимального прибутку. 

Мета створення ВМС — контроль за діяльністю маркетингових каналів 

та запобігання можливим конфліктам між окремими учасниками розподілу, 

які ставлять певні цілі. 

Причиною виникнення ВМС є, як правило, могутність одного з 

учасників маркетингового каналу; при чому здебільшого такими є виробники 

з відомою товарною маркою, які не спроможні налагодити тісні зв'язки з 

продавцем своїх товарів і координацію в організації експозицій, виділенні 

торговельних площ, вжиття заходів стимулювання продажу та формуванні 

певної політики цін. 

Розрізняють такі типи вертикальної системи товароруху: 

–      корпоративну; 



–      договірну; 

–      керовану. 

 Особливість вертикальної корпоративної системи полягає в тому, що 

всі рівні маркетингового каналу належать одному власнику і збільшується 

роль фінансової, а не соціологічної інтеграції. 

Вертикальна договірна система – це сукупність незалежних компаній, 

що здійснюють діяльність з виробництва та товароруху, об’єднаних шляхом 

укладання відповідних угод з метою досягнення кращих результатів 

господарювання (збільшення обсягів продаж або економії ресурсів), яких 

неможливо досягти, діючи окремо. Існує три основних типи договірних 

вертикальних систем товароруху: 

1)       добровільні об’єднання роздрібних торговців, що фінансуються 

за рахунок оптових торговельних підприємств, які створюються з метою 

сприяння роздрібним торговцям у їх конкурентній боротьбі з розвиненою 

мережею магазинів великих організації шляхом розроблення оптовими 

підприємствами для підлеглих організацій спеціальних програм 

стандартизації методів роздрібних продаж та схем закупок товарів. 

Наприклад, Independent Grocers Alliance (IGA – Асоціація незалежних 

торговців бакалійними товарами), у сфері торгівлі апаратним забезпеченням  

- компанії Pro, Liberty та Sentry (Штерн, 2002); 

2)       добровільні об’єднання, що фінансуються роздрібними 

торговцями – об’єднання роздрібних торговців, які створюють спільні 

підприємства з метою здійснення оптових закупок (рекламної діяльності), а 

іноді й виробництва товару. При цьому прибуток розподіляється прямо 

пропорційно обсягам закупок, здійснених кожним з учасників. Наприклад, 

Topco Assosiates – кооператив, що складається з мережі супермаркетів та 

оптових торговців бакалійними товарами і містить такі марки, як Top Frost, 

Top Сrest, Top Care та Food Club та ін. (Штерн, 2002); 

3)       франчайзингові організації, які передбачають контрактне 

партнерство між франчайзером (ним може бути виробник, оптовик чи 

організація з надання послуг) та франчайзі (незалежні підприємці, які 

купують право володіти та управляти одним чи більше об'єктами роздрібної 

торгівлі в такій системі). Як правило, діяльність франчайзингової організації 

базується на певному унікальному продукті, послузі, способі ведення 

бізнесу, на торговій марці чи патенті або ж на діловій репутації франчайзера 

і є з’єднувальним елементом між декількома етапами процесу виробництва 

та товароруху. Виділяють три основні форми франчайзингу: 

–     систему роздрібних франчайзі під егідою виробника – передбачає 

функціонування дилерів, якими є незалежні підприємства, та дотримання 

ними певних умов щодо торгівлі та сервісного обслуговування продукції 

товаровиробника (найбільш поширена в автомобільній промисловості); 

–     систему оптових франчайзі під егідою виробника – застосовується 

при торгівлі безалкогольними напоями (наприклад, компанія "Coca-Сola"); 

–     систему роздрібних франчайзі під егідою компанії сфери послуг, 

яка передбачає створення мережі ліцензованих роздрібних торговців для 



надання своїх послуг споживачам. Прикладами є підприємства з прокату 

автомобілів, підприємства швидкого харчування (McDonald’s, Burger King) 

та готелі (Армстронг, 2000). 

Керована вертикальна маркетингова система координує послідовні 

етапи виробництва та реалізації продукції шляхом щільної співпраці з 

роздрібними торговцями завдяки розмірам та ринковій владі одного з 

учасників системи, а не за допомогою прав власності одного з учасників над 

усіма учасниками системи товароруху або договірних відносин. 

Маркетингові канали дуже гнучкі, швидко пристосовуються до змін у 

всіх сферах суспільного виробництва, зазнають частих організаційних 

перебудов. Системи збуту різняться залежно від галузей та неоднакові 

всередині кожної з них. Відмінність у каналах реалізації виникає навіть 

усередині одного підприємства за окремими товарами, що пояснюється 

специфікою продукції (Інфраструктура, 2002). 

Останнім часом набувають розвитку комбіновані маркетингові канали 

продукції, де окремі функції раціонально розподіляються між 

товаровиробником та його посередниками-партнерами (рис. 3.10). 

 
Рисунок 3.10 – Комбінований маркетинговий канал (Войчак, 2000) 

  

Всі учасники комбінованого каналу повинні належним чином 

виконувати свої функції, не ухилятися від обов’язків, сподіваючись на 

зусилля інших. Як правило, товаровиробник контролює та в разі необхідності 

компенсує недоліки в діяльності партнерів. Таким чином, для великих фірм-

виробників необхідно використовувати оптимальне поєднання 

різноманітних маркетингових каналів. 

Порівняльний аналіз маркетингових каналів за розподілом 

функціональних обов’язків та повноважень зображено у табл. 3.2. 

Концепція маркетингових каналів не обмежується розподілом 

матеріальних благ. Проблеми доведення товару до кінцевих користувачів 

щодня вирішують і виробники послуг (наприклад, навчальні заклади 

створюють «системи поширення знань», заклади охорони здоров'я – 

«системи здорового способу життя»). Для того щоб максимально широко 

охопити цільову аудиторію, сервісні центри, в дрібних деталях продумують 

характер і принципи розміщення своїх агенцій, щоб здійснювати постійну 

присутність серед споживачів. 

  Логістичний канал має свої межі: географічні (сфера ринку), 

економічні (можливість контролювати продаж визначеного обсягу товарів 

або послуг) і соціальні (можливість взаємодіяти). Крім того, канал, як і інша 



система, є складовою частиною більш крупної системи, що забезпечує його 

факторами виробництва і обмежує його діяльність. 

Логістичний канал існує як частина структури розподілу всієї 

економіки країни, що охоплює інші канали. При цьому структура розподілу є 

підсистемою загальнонаціонального бізнес-середовища, яка, у свою чергу, є 

підсистемою міжнародного середовища (рис. 3.11) (Штерн, 2002). 

Таким чином, логістичний канал має охоплювати не тільки сферу 

виробництва (її функціонування і внутрішній транспорт), але й інші ланки 

ланцюга, зокрема, постачальників різних компонентів виробу й остаточний 

розподіл (рис. 3.12). З іншого боку, будь-яка організація може бути 

одночасно частиною кількох логістичних каналів, а це означає появу 

конкуренції логістичних ланцюгів, а не окремих, наприклад виробників 

(Крикавський, 2004). 

До початку виробництва функція, яку виконує канал, полягає в 

передачі товару вперед одним або декількома паралельними потоками або в 

об’єднанні необхідних до певного моменту компонентів. Ця частина потоку 

має властивість концентрування на відміну від частини потоку, що діє після 

закінчення виробництва і має властивість розсіювання (рис. 3.13) 

(Крикавський, 2004). 

Таблиця 3.2 – Порівняльний аналіз маркетингових каналів за 

розподілом функціональних обов’язків та повноважень 

  

Канал

и 

Характе-

ристика 
Особливості 

Підстави для 

створення 
Переваги Недоліки 

1 2 3 4 5 6 

Т 

Р 

А 

Д 

И 

Ц 

І 

Й 

Н 

І 

Складаютьс

я з одного 

чи 

декількох 

каналів, 

учасники 

яких є 

відносно 

незалежни-

ми один від 

одного 

  

1)входження нових 

організацій до структури 

каналу, як правило, не 

викликає ускладнень; 

2)регулювання 

здійснюється, як правило, 

об’єктивним впливом цін і 

відповідними ринковими 

механізмами; 

3)мотивація 

учасників каналу є 

короткостроковою і 

прив’язаною до обсягів 

виробництва та продажу; 

4) основні кошти 

для реалізації продукції 

визначаються 

законодавчою системою, 

конкурентною боротьбою 

та окупністю інвестицій 

Невеликі 

розміри 

підприємства, 

включаючи 

товарообіг і 

чисельність 

робітників 

1) незалежна 

підприємницька 

діяльність кожної 

господарської 

складової каналу; 

2) можливість 

перетворення 

постійних витрат у 

змінні витрати; 

3) зниження потреби 

у 

капіталовкладеннях; 

підвищення якості і 

результативності 

роботи учасників 

каналу та ін. 

1)невідповідність мети 

всієї системи 

товароруху та окремих 

її суб’єктів; 

2) відсутність 

скоординованих дій 

між учасниками; 

3) відсутність 

повноважень між 

учасниками щодо 

товароруху функції та 

обов’язків, а також 

вирішення конфліктів; 

4)відсутність повного 

або достатнього 

контролю між 

учасниками; 

5)значні витрати і 

ризики, пов’язані з 

укладанням угод на 

ринку та ін. 

В 

Е 

Р 

Т 

И 

К 

Один з 

учасників каналу 

є власником або 

співвлас-ником 

інших – жорстка 

вертикальна 

1)  один 

учасник каналу 

контролює 

діяльність 

інших; 

2) один учасник 

1)кількість 

“аутсайдерів”, тобто 

підрядчиків, здатних 

задовільно виконувати 

певні види робіт, є 

невеликою; 

1) економічність за 

рахунок спільної 

діяльності, 

внутрішнього 

контролю і 

координації, 

1) збільшення частки 

постійних витрат у 

повній собівартості; 

2) зниження 

можливості змінити 

партнерів; 



А 

Л 

Ь 

Н 

І 

  

інтеграція; 

укладає з 

іншими 

учасниками 

угоди – гнучка 

вертикальна 

інтеграція 

(частіше всього 

це виробник або 

оптовий 

торговець) має 

достатній вплив 

для об’єднання 

всіх учасників 

2) взаємовідносини з 

існуючими та новими 

партнерами, пов’язані 

зі значними витратами 

часу та грошей; 

3) умови, технології і 

продукція компанії є 

унікальними і 

потребують зусиль, 

коштів на підготовку 

“аутсайдера” для 

роботи на належному 

рівні; 

4) процес ухвалення 

рішення про 

придбання є складним 

і вимагає участі 

багатьох підрозділів 

фірми; 

5) тісна координація є 

обов’язковою умовою 

успішної 

маркетингової 

діяльності компанії; 

6) у споживачів 

формуються явні 

переваги до продавців, 

а не до компаній; 

7) зовнішнє 

середовище 

характеризується 

високою 

невизначеністю; 

8) діяльність 

“аутсайдерів” 

практично неможливо 

проконтролювати; 

9) окремі учасники 

каналу можуть легко 

скористатися благами, 

що забезпечують інші 

учасники; 

10) трансакції 

здійснюються доволі 

часто і , як правило, 

великі за обсягом; 

11) товар знаходиться 

на початковій стадії 

життєвого циклу; 

12) споживачі 

вимагають високого 

рівня обслуговування; 

13) товар тісно 

пов’язаний з основною 

діяльністю компанії 

швидкого отримання 

інформації, 

уникнення 

укладання угод на 

ринку, стійких 

взаємовідносин; 

2) виключення 

дублювання членами 

каналу виконуваних 

функцій і 

підвищення їх 

ефективності за 

рахунок позитивної 

дії ефекту масштабу; 

3) забезпечення 

єдності системи та 

мети; 

4) можливість 

гарантувати 

відповідне надання 

послуг, що 

потребують 

споживачі; 

5) високий рівень 

контролю та ін. 

3) потреби у значних 

інвестиціях; 

4) підвищен-ня 

бар’єрів для виходу з 

ринку; 

5) зниження рівня 

мотивації; 

6) розрізнення у 

вимогах керівників; 

7) зниження гнучкості 

та ін. 

Г 

О 

Р 

И 

З 

О 

Н 

Об’єднують 

декількох 

учасників одного 

рівня 

Компанії 

можуть 

об’єднуватися 

як зі своїми 

конкурентами, 

так і з фірмами, 

що не є 

1) підприємство є 

лідером на ринку; 

2) ефективно 

працюють, якщо 

носять глобальний 

характер; 

3) для досягнення 

1)поєднання 

капіталів, 

виробничих 

потужностей та 

маркетингових 

ресурсів, що 

покращує показ-

1) низька лояльність 

учасників каналу 

одного рівня; 

2) незначна системна 

орієнтація учасників 

каналу та ін. 



Т 

А 

Л 

Ь 

Н 

І 

конкурентами, 

можуть 

працювати як 

на 

короткостроков

ій або постійній 

основі, можуть 

створити 

окреме 

підприємство 

завдання надати 

можливість вибирати, 

який з каналів 

використовувати з 

більшою вигодою для 

себе 

ники виробничо-

госпо-дарської 

діяльності; 

2) регулювання 

потреби у робочій 

силі; 

3) прискорення 

розроб-лення та 

виведення нових 

товарів на ринок та 

ін. 

К 

О 

М 

Б 

І 

Н 

О 

В 

А 

Н 

І 

Горизон

тальний розподіл 

функцій між 

товаровиробнико

м та його 

посередниками-

партнерами 

1)найбільш 

поширені у 

міжнародній 

торгівлі; 

2) складаються 

з власних 

збутових 

відділів і 

незалежних 

збутових фірм; 

3) створюють 

переважно 

лідери галузей 

Компанія 

використовує декілька 

маркетингових каналів 

з метою охоплення 

декількох сегментів 

ринку 

1) обслуговування 

великих та складних 

ринків; 

2) можливість 

адаптувати свої 

товари та послуги до 

специфічних вимог 

різних сегментів 

ринку та ін. 

1) складність 

управління; 

2) збільшення 

ймовірності 

виникнення 

конфліктів та ін. 

 

 
Рисунок 3.11 - Логістичний канал як технологічна підсистема бізнес-

середовища 

 
Рисунок 3.12 - Логістичний канал ланцюга (Крикавський, 2004) 

  

Схематично логістичний канал з відповідними логістичними потоками 

наведено на рис. 3.14. 



На практиці запропонована схема трансформується в різні форми з 

урахуванням схем організації вантажопотоків та кількості посередників. 

Принципово важливі схеми організації вантажопотоків зображено на рис. 

3.15. 

 
Рисунок 3.13 - Матеріальний потік, що проходить через елементи 

логістичного каналу (Крикавський, 2004) 

 
Рисунок 3.14 – Принципова схема логістичного каналу в розрізі 

взаємодії логістичних потоків 

1 – зворотний інформаційний потік; 2 – матеріальний потік; 3 – 

супровідний інформаційний потік, що включає транспортні документи, потік 

послуг; 4 – підтвердження прибуття вантажів; взаємні розрахунки 

(фінансовий потік) 

Останні досягнення теорії та практики логістики зумовили формування 

так званих логістичних центрів. Логістичний центр – одна юридична особа, 

яка бере на себе виконання значної частини логістичних операцій 

(транспортування, складування, пакування, комплектація тощо) з 

централізацією на одному підприємстві (наприклад, транспортно-

експедиційній організації) і наданню нових, раніше нехарактерних 

логістичних функцій (Крикавський, 2004). 

Таким чином, логістичний ланцюг значно складніший порівняно з 

логістичним каналом і формується на засадах взаємодії з метою спільної 

координації діяльності в координатах "простір-час" (Економічна, 2001): 

1) постачальників сировини, матеріалів, купованих частин і т.д.; 

2) перевізників; 

3) складських підприємств; 

4) посередників на етапі постачання; 

5) виробників; 

6) виробників-субпідрядників; 

7) підприємств і організацій дистрибуційної мережі; 

8) споживачів. 

 

 



Товарорух: сутність, елементи та основні форми 

Керівники з маркетингу мають різні думки стосовно того, про що 

насправді йдеться, коли вживається термін "товарорух". Деякі уявляють 

товарорух як потік готової продукції до споживача, тоді як інші відносять до 

нього ті види діяльності, які здійснюються на більш ранніх етапах, зокрема 

придбання та переміщення сировини. Таким чином, товарорух – це система, 

яка має забезпечувати доставку товарів до місць продажу (товарів 

виробничого призначення, як правило, – до місць установлення 

(споживання)) у точно визначений час з максимально високим рівнем 

обслуговування покупця (Маркетинговий, 2004). 

Системи товароруху створюють канали, види яких відповідають видам 

каналів товароруху. 

Метою товароруху є забезпечення постачання потрібних товарів у 

певне місце у визначений час з мінімальними витратами. 

Розрізняють дві форми товароруху (Голошубова, 2004): 

1) складську, при якій переміщення товарів переривається через 

завезення їх на проміжний склад (склади); 

2) транзитну – без перерви в їх русі від місця виробництва 

(промислових або сільськогосподарських підприємств) до місця продажу 

кінцевому споживачеві. За характером розрахунків розрізняють транзитний 

товарорух за участю і без участі в розрахунках. Під час транзитного 

товароруху за участю в розрахунках посередник, організовуючи транзитний 

рух, сам веде розрахунки з підприємством-постачальником за відвантажені 

товари і, у свою чергу, стягує їх вартість (разом з надбавкою) з покупців-

одержувачів. Тобто посередник у цьому разі є кредитором роздрібних 

торговельних підприємств, що дуже вигідно останнім в умовах обмеження 

обігових коштів. Під час транзитного товароруху без участі в розрахунках 

роль посередника зводиться до організації товаропросування. 

Таблиця 3.3 - Умови доцільності застосування форм товароруху  

Параметр Транзитна форма товароруху Складська форма товароруху 

Товари 
простого асортименту1, які не потребують 
додаткового підсортування, фасування тощо і такі, 
що потребують високоспеціалізованого сервісу 

складного асортименту2, що потребують 
комплектування, підсортування, 
формування широкого та глибокого 
асортименту 

Обсяги поставок 
достатні для покриття витрат на прямий збут і 
заповнення однієї одиниці транспортної тари 

великі партії товарів від різних спеціалі-
зованих виробничих підприємств 

Терміни 
реалізації 

обмежені (молочні продукти, ковбасні вироби, хліб 
тощо) 

подовжені (мінеральна вода, соки тощо) 

Виробництво і 
споживання 
товарів 

сезонне несезонне 

Джерела товаро-
постачання 

місцеві іногородні 

Роздрібні торговці нечисленні і зосереджені на обмеженій території 
невеликі магазини і дрібнороздрібні 
торговці, розгалужена мережа 

Оптові торговці 
володіють достатньою мережею власних складів і 
приміщень для зберігання товарів 

не мають власних складів і приміщень 
для зберігання товарів 

Ціни на товари 
швидко коливаються і потребують негайного 
узгодження з роздрібним торговцем 

відносно постійні 

 



Примітки: 

1- використання транзитної форми товароруху для  товарів складного 

асортименту доцільно у разі їх виробництва в районах споживання (при 

цьому товари завозяться автомобільним транспортом без зайвих робіт із 

перевалювання вантажів) чи для завезення в роздрібну торговельну мережу 

товарів, які потребують значних затрат праці під час завантажувально-

розвантажувальних робіт (наприклад, меблі, нефасована плодоовочева 

продукція та ін.); 

2 - використання складської форми товароруху для товарів простого 

асортименту рекомендується за недостатності обсягів роздрібного 

товарообігу окремих магазинів для отримання товарів безпосередньо від їх 

виробників у кількостях, що відповідають мінімальним нормам 

відвантажування. 3 цієї самої причини складська форма часто є найбільш 

прийнятною і при постачанні невеликих, неспеціалізованих магазинів 

товарами складного асортименту 

При виборі форм товароруху аналізують два показники – швидкість 

доставки і витрати обігу. Ці показники тісно взаємопов’язані. Виграш на 

швидкості доставки товарів іноді супроводжується зростанням витрат обігу 

внаслідок того, що партія товару, завезена без підсортування, буде довго 

продаватися в магазині, з’являться додаткові витрати на зберігання товарів, 

збільшиться розмір їх втрат тощо. Отже, майже зникне економія від 

швидкості доставки товару. Тільки на основі всебічного аналізу цих 

показників у сукупності в ланках оптової та роздрібної торгівлі можна більш 

правильно розв’язати питання щодо вибору форм товароруху. 

  



Тема 4 Технологічні процеси й управління матеріальними 

потоками в логістиці 

  

1 Економічна сутність та види матеріальних потоків. 

2 Показники матеріальних потоків. 

3 Загальна характеристика технологічних процесів у логістиці. 

 

Економічна сутність та види матеріальних потоків 

Фактором, що дає можливість інтегрувати всі елементи логістичної 

системи в чітко функціонуючий механізм, є матеріальний потік. 

Під матеріальним потоком розуміють сукупність сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів, які у вигляді предметів праці надходять від постачальників 

до виробничих підрозділів і, перетворюючись там на готові продукти праці, 

через канали розподілу доводяться до споживачів (Окландер, 1996). 

Із позиції розгляду логістичних принципів матеріальний потік 

визначається також як взаємозв’язки всіх процесів й операцій, пов’язаних із 

добуванням, обробкою, переробкою, складуванням, транспортуванням, 

розподілом вантажів у сфері матеріального виробництва, на промислових 

підприємствах, у цехах та на виробничих дільницях (Новиков, Семененко, 

1993). 

Матеріальним потоком також називають вантажі, деталі, товарно-

матеріальні цінності і т.д., що розглядаються в процесі застосування до них 

різних логістичних операцій та віднесення до часового інтервалу 

(Гаджинский, 1995). 

Основними характеристиками матеріального потоку на промисловому 

підприємстві є: 

циклічність – надходження матеріальних ресурсів, їх переміщення до 

цеху, всередині цеху, між цехами, потім у формі готових виробів за межі 

підприємства до сфери їх реалізації та споживання і знову все спочатку; 

взаємозалежність – матеріальні ресурси пов’язані у єдиному 

технологічному процесі, а витрати на них економічно залежні, що обумовлює 

вплив одних видів логістичної діяльності на інші, тому спроби 

невиправданого зниження окремих витрат можуть призвести до більш 

високих загальних витрат; 

неперервність – протягом усього технологічного конвеєра 

продуктозабезпечення кожен із учасників повинен виконувати свої обов’язки 

і постачати товари споживачам вчасно. 

Матеріальні потоки поділяють за різними класифікаційними ознаками 

(Логистика, 2002): 

1) відносно системи, що розглядається, – зовнішні та внутрішні, вхідні і 

вихідні матеріальні потоки. Зовнішні – циркулюють у зовнішньому 

середовищі, тобто за межами певної логістичної системи, внутрішні – 

утворюються та функціонують усередині відповідної логістичної системи; 

вхідні – потрапляють до логістичної системи із зовнішнього середовища 

(сировина, матеріали, напівфабрикати та ін.), а вихідні – пересуваються із 



логістичної системи у зовнішнє середовище (готова продукція, відходи 

виробництва, тара та ін.) 

2) за ступенем неперервності – неперервні та дискретні потоки. 

Відповідно перші характеризуються тим, що в кожний момент часу 

траєкторією потоку пересувається визначена кількість об’єктів, а інші – 

утворюються об’єктами, що пересуваються з інтервалами; 

3) за ступенем регулярності – детерміновані (характеризуються 

визначеністю параметрів у кожний момент часу)  та схоластичні матеріальні 

потоки, що характеризуються випадковим характером параметрів, які в 

кожний момент часу набувають певної величини з відомим ступенем 

ймовірності; 

4) за ступенем стабільності – стабільні потоки, що характеризуються 

постійністю значень параметрів протягом визначеного проміжку часу, та 

нестабільні, для яких характерні флуктуаційні зміни потоку; 

5) за ступенем змінюваності – стаціонарні (їх інтенсивність є 

величиною постійною, характерні для сталого процесу) та нестаціонарні 

(інтенсивність їх змінюється протягом визначеного проміжку часу, 

характерні для несталого процесу); 

6) за характером пересування елементів потоку – рівномірні та 

нерівномірні потоки. Перші характеризуються постійною швидкістю 

пересування об’єктів, тобто за однакові проміжки часу об’єкти проходять 

однаковий шлях, інтервали початку та завершення руху об’єктів також рівні, 

а інші – характеризуються змінами швидкості пересування, можливістю 

прискорення, уповільнення, зупинки, зміни інтервалів відправлення й 

прибуття; 

7) за ступенем періодичності – періодичні, для яких характерна 

постійність параметрів або постійність характеру їх зміни через визначений 

період часу, й неперіодичні, які характеризуються відсутністю 

закономірності зміни параметрів потоку; 

8) за ступенем складності – прості, або диференційовані потоки 

(складаються з об’єктів одного виду), та складні, або інтегровані (об’єднують 

різнорідні об’єкти); 

9) за ступенем  відповідності зміни параметрів потоку раніше заданому 

ритму – ритмічні, що повністю відповідають раніше заданому ритму, й 

неритмічні матеріальні потоки, що не  відповідають раніше заданому ритму; 

10) за ступенем упорядкованості елементів потоку – ламінарні 

(характерна відсутність взаємного пересування складових елементів 

матеріального потоку, або це пересування має цілеспрямований, регулярний  

характер, ним можна управляти, воно здатне змінюватися у часі лише при 

зміні зовнішніх умов або впливу з боку управління) й турбулентні 

(характеризуються хаотичним взаємним пересуванням елементів потоку, що 

викликає флуктуаційні зміни практично всіх показників потоку та суттєво 

ускладнює процес управління матеріальним потоком); 



11) за ступенем управління – керовані (якими можна управляти на рівні 

центру відповідальності), некеровані (матеріальні потоки регулюються або 

на рівні підприємства, або в зовнішній ланці логістичного ланцюга). 

Примітка. Матеріальний потік утворюється в результаті сукупності 

певних дій з матеріальними об’єктами. Ці дії називаються логістичними 

операціями. 

Для управління матеріальним потоком необхідно приймати, обробляти 

та передавати інформацію, що відповідає цьому потокові; для забезпечення 

руху матеріального потоку потрібні фінансові ресурси; для ефективного 

просування товару і забезпечення взаємодії між виробником і споживачем 

використовують різноманітні послуги. Тому в логістиці, крім матеріального 

потоку, розглядають поняття інформаційного, фінансового потоку та потоку 

послуг, що супроводжують матеріальний потік. 

Інформаційний потік – упорядкована сукупність повідомлень, що 

циркулюють у логістичній системі, між логістичною системою та зовнішнім 

середовищем, необхідна для управління потоковим процесом. Існує в різних 

формах (мовній, на паперових або магнітних носіях і т.д.) 

Фінансовий потік – це спрямований рух фінансових коштів, що 

циркулюють у логістичній системі, а також між логістичною системою та 

зовнішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективного руху 

матеріального (товарного) потоку. 

Потік послуг – особливий вид діяльності, який задовольняє суспільні та 

особисті потреби (транспортні послуги, оптово-роздрібні, консультаційні і 

т.п.). Послуги можуть надаватися людьми та обладнанням, у присутності 

клієнтів та за їх відсутності, бути спрямованими на задоволення особистих 

потреб або потреб організації (Логистика, 2002). 

 

Показники матеріальних потоків 

Матеріальні потоки характеризуються кількісними і якісними 

показниками. Основними з них є напруженість і потужність матеріального 

потоку. Між цими показниками, як правило, спостерігається протилежна 

залежність. На них прямо впливають: 

- об'єми (маса); 

- час постачань; 

- форми постачань. 

Крім перелічених, на потужність і напруженість впливає низка інших 

чинників. Так, у сфері виробництва ці показники залежать від: 

форми виробництва – дрібносерійне, масове, індивідуальне; 

технології виконання логістичних операцій; 

рівня механізації і автоматизації робіт; 

стану інфраструктури суб'єкта господарювання; 

стратегії підприємства; 

вигляду продукції; 

Примітка. Постачання металургійним заводам сировини (залізняку, 

вугілля, що коксується, шихти) або електростанціям вугілля, газу, мазуту 



буде потребувати створення матеріального потоку значно вищої потужності і 

напруги, ніж при організації матеріального потоку штучної продукції. 

призначення продукції; 

Примітка. Для продукції виробничого призначення матеріальні потоки 

будуть, як правило, потужнішими за обсягами, але менш напруженими за 

формою постачань. Якщо йдеться про споживче призначення, то, навпаки, 

менш потужним, але більш напруженим. 

вибору транспортних засобів, відстані транспортування та ін. 

Таким чином, можна констатувати, що напруженість матеріального 

потоку – це інтенсивність переміщення матеріальних ресурсів, 

напівфабрикатів і готової продукції, а потужність матеріального потоку – це 

обсяги продукції, переміщувані за одиницю часу (доба, місяць, рік). 

Виділяють проектну, ефективну та фактичну потужності. 

У логістиці для управління матеріальними потоками розуміють 

здійснення таких основних функцій (Кальченко, 2000): 

1) планування; 

2) оперативне регулювання; 

3) облік; 

4) контроль; 

5) аналіз. 

Кожна функція поділяється на завдання, а останні – на операції. 

Номенклатура завдань та їх склад для кожної функції управління також 

визначаються сутністю керованих потоків. 

Подробиці 

Ураховуючи взаємозв’язки між функціями, що становлять 

матеріальний потік виробничого підприємства, міжфункціональний характер 

цього потоку, а також беручи до уваги цільову спрямованість управління, 

логістика передбачає використання організаційно-управлінських механізмів 

координації логістичних систем, що пов’язані з досягненням необхідного 

рівня інтеграції шляхом організаційних перетворень у структурі управління 

підприємством. Це може бути форма об’єднання, коли в одному відділі 

підприємства розв’язуються завдання координації дій багатьох 

функціональних служб. 

Організаційна побудова може бути різною і залежить від характеру 

продукції, що випускається, кількості її споживачів, обсягу 

матеріаломісткості, розміру підприємства та ін. факторів. Управлінський 

механізм пов’язаний з упровадженням спеціально розроблених 

управлінських процедур, основою яких є планування виробництва, збуту, 

постачання, зберігання і транспортування як єдиного матеріального потоку. 

Поряд із поняттям управління матеріальним потоком закордонні 

спеціалісти виокремлюють ще два терміни (Кальченко, 2000): управління 

матеріалами та управління розподілом. 

У межах відділу управління матеріалами (підрозділ першої 

модифікації) поєднуються функції, пов’язані з рухом, що відбувається в 

“економічному просторі” між постачальниками виробничого підприємства та 



кінцевим результатом виробничого процесу – постачанням готової продукції 

(рис.4.1). 

 
 

Рисунок 4.1 - Структура відділу управління матеріалами 

Така структура характерна для матеріаломістких виробництв 

здебільшого машинобудівного профілю, що пояснюється нерозвиненістю 

власної збутової мережі багатьох підприємств машинобудування, величина 

збутових витрат яких відносно мала (Окландер, 1996).   

У межах відділу управління розподілом (підрозділ другої модифікації) 

поєднуються функції, пов’язані з переміщеннями, що відбуваються в 

“економічному просторі” між граничною межею виробничого процесу, 

тобто відвантаженням готової продукції з розташованих на території 

підприємства складів збуту, і сферою споживання продукції, що їм 

постачається (рис. 4.2). 

Така структура характерна для промислових підприємств, що 

випускають широкий асортимент продукції, обслуговують значну кількість 

територіально відокремлених споживачів і мають розвинену розподільну 

мережу (Окландер, 1996). 

 
Рисунок 4.2 - Структура відділу управління розподілом 

У межах відділу управління матеріальним потоком (підрозділ третьої 

модифікації) поєднуються функції, пов’язані з рухом товарно-матеріальних 

цінностей, що відбуваються в “економічному просторі” між 



постачальниками виробничого підприємства і сферою споживання продукції, 

яка постачається (рис.4.3). 

Структура відділу управління матеріальним потоком ефективно 

функціонує на промислових підприємствах, які незалежно від виробничої 

діяльності зіштовхуються з безліччю взаємопов’язаних і одночасно 

різнотипних проблем, що потребують координації дій спеціалістів тих служб, 

через які проходить матеріальний потік. 

 
 

Рисунок 4.3 - Структура відділу управління матеріальним потоком 

Таким чином, відділ управління матеріалами – це організаційний 

механізм зниження витрат, що виникають в основному на етапах 

забезпечення й виробництва, а відділ управління розподілом є аналогічним 

механізмом зниження витрат, але вже у сфері збутових відносин, а відділ 

управління матеріальним потоком є механізмом зниження витрат як у сфері 

забезпечення й виробництва, так і у сфері збуту. 

Примітка. Організаційні форми, що розглядалися, успішно 

зарекомендували себе в промислових корпораціях США, Японії, ряді країн 

Західної Європи. Тому перехід до ринкової економіки та об’єктивні потреби 

промислового виробництва в Україні зумовлюють створення аналогічних 

інтегрованих підрозділів на вітчизняних підприємствах. 

Загальна характеристика технологічних процесів у логістиці 

  

Технологічний процес – це сукупність послідовних робіт та операцій і 

методів та умов їх виконання, які забезпечують безперервність і ритмічність 

технології основного виробництва. 

Подробиці 

На основі технологічного процесу здійснюється рух матеріального 

потоку. Для того щоб реалізувати основоположний принцип логістики – 

доставку вантажів "точно у строк", згідно з яким перевага надається 

споживачу, і повною мірою досягається високоефективна система, має бути 



розроблений і впроваджений єдиний технологічний процес усієї виробничо-

транспортної системи на основі інтеграції виробництва, транспортування та 

споживання. 

Єдиний технологічний процес у логістиці визначається певними 

техніко-організаційними вимогами. До них, зокрема, належать: 

1  Транспортні вимоги, які обумовлюють оптимальність видів і типів 

транспортних засобів, вид і характер вантажів, що перевозяться, їх кількість 

та відстань перевезень, використання прогресивних засобів перевезень 

вантажів пакетами, контейнерами, на піддонах і, виходячи з цього, 

застосування комплексної механізації та автоматизації вантажно-

розвантажувальних робіт, що забезпечують мінімальну кількість 

перевантажень і збереження кількості та якості матеріалів,  що  перевозяться,  

синхронність  виробничих  ритмів, пов’язаних із забезпеченням цехів 

сировиною та матеріалами. 

2 Складські вимоги, спрямовані на спрощення і здешевлення 

складських операцій шляхом ефективного використання складських площ, 

обладнання та робочої сили. Успішне використання всіх складських 

операцій потребує не тільки високої організації складського господарства, а 

й раціонального налагодження технологічного процесу. 

При розробленні технологічних процесів щодо конкретних умов 

перелік необхідних операцій уточнюється залежно від характеру вантажів. 

Технологічні процеси оформлюються у вигляді технологічних схем, 

інструкцій, технологічних карт, графіків роботи механізмів та підйомно-

транспортного устаткування. 

Технологічна схема визначає напрями переміщення матеріалів, 

кількість технологічних операцій та характер механізації кожної з них, 

зазначаються типи і види машин та обладнання, які використовуються під 

час виконання тих чи інших операцій. 

На основі технологічних схем розробляються технологічні карти, які 

дають можливість організувати технологічний процес на відміну від 

технологічних схем карти, крім послідовності виконання технологічних 

операцій, містять і стислий опис (характеристику) обладнання, норми часу на 

кожну операцію, застереження з техніки безпеки. 

Одним із основних документів є планкарта розміщення матеріалів. На 

окремі роботи, що відрізняють своєю специфікою та особливою складністю, 

розробляються технологічні інструкції. Зокрема, це стосується таких видів 

вантажів, як вогненебезпечні та отруйні. Технологічні інструкції містять 

більш детальний опис змісту технологічних операцій, ніж технологічні 

карти і схеми. 

Замість технологічних інструкцій можуть бути використані посібники 

зі складування та зберігання окремих видів матеріалів, у яких наводяться 

вимоги до виробництва, вантажно-розвантажувальних робіт, а також 

галузеві стандарти, що дає можливість підвищити рівень організації 

виконання складських робіт. 



Після розроблення технологічних схем і технологічних карт 

розробляють графік роботи механізмів та обладнання. Конкретизація 

розрахунків і належна організація процесу досягаються шляхом розроблення 

і використання контактних графіків. Побудовані за шкалою з погодинною 

градацією, вони дають уяву про взаємні контакти за годинами різних 

транспортних, вантажно-розвантажувальних і технологічних засобів, а 

також про динаміку зміни залишків матеріалів. 

Графік розробляють на основі виявлених обсягів вантажно-

розвантажувальних та внутрішньоскладських робіт, що їх необхідно 

виконати за добу чи зміну в цілому і щодо кожного підрозділу окремо, а 

також з урахуванням годинної продуктивності. Графік обумовлює 

продуктивність кожного виду обладнання, його завантаженість на різних 

дільницях та операціях. У ньому відображаються процеси надходження та 

відправлення вантажів, їх розміщення на місцях зберігання. 

Контроль за виконанням технологічних процесів передбачає 

врахування таких основних складових: 

1) чіткий розподіл обов’язків між працівниками; 

2) суворе дотримання норм внутрішнього розподілу і виробничо-

господарського режиму; 

3) чітке виконання змісту й послідовності робіт обладнання, 

механізмів, автотранспорту, передбачених графіками, схемами, картами; 

4) своєчасне планування і забезпечення інформацією про потреби в 

транспортних засобах, які мають бути поданими на склад під вантажно-

розвантажувальні роботи, а також приймання зі складу транспортних 

засобів, чітке дотримання строків і порядку оформлення необхідних 

документів. 

  



Актуальность использования логистики совершенствовании 

хозяйственной деятельности предприятий Украины 

 

Тенденции мирового экономического развития приводят к росту 

требований к эффективности деятельности предприятий, связанных с 

активизацией их ассортиментной политики, сокращением жизненный цикл 

товаров, усложнением прогнозирования спроса, увеличением складских и 

транспортных расходов. Поэтому все более актуальным становится 

рациональное планирование производства и сбыта, ориентированные на 

удовлетворение спроса с минимальными затратами, усиление координации 

между взаимосвязанными видами деятельности. Решение этих задач требует 

развитой логистики, наличия компетентного логистического менеджмента. 

Логистический подход к управлению бизнесом становится главной 

составляющей его конкурентоспособности. Западные специалисты в области 

логистики считают, что компании, которые достигли в логистике мировых 

стандартов, способны получать конкурентные преимущества за счет 

постоянного совершенствования качества обслуживания клиентов. Это путь, 

по которому идут все развитые страны и ведущие компании мира. 

Логистика способствует эффективному развитию предприятия 

благодаря выбору соответствующей логистической стратегии; 

формированию адекватной логистической системы; рациональной 

организации логистического процесса на предприятии; решению проблем 

межфункционального и межорганизационный координации и интеграции. 

Эффективность логистики ярко иллюстрирует классический пример. 

Строительная техника сложно транспортировать, оно больших размеров и не 

помещается в контейнеры. Это существенно увеличивает стоимость 

транспортировки. Фирма-производитель оборудования, применяя 

интегрированный логистический подход к управлению, решила проблему 

сокращения расходов на транспортировку своей продукции путем 

координации деятельности и согласования интересов исполнителей на 

разных стадиях прохождения продукта. На этапе проектирования 

строительное оборудование было сконструировано так, что некоторые его 

детали можно было снять и уложить так, чтобы получился идеальный 

прямоугольник, который легко помещается в контейнер и штабелюеться. 

Уже практически доказано [35; 78], что экономический эффект от 

применения логистического подхода к управлению потоками ресурсов 

содержит следующие составляющие: 

- Сокращение запасов на всем пути логистического потока (от 30 до 

70%) за счет высокой степени согласованности действий участников 

логистических процессов, повышение надежности поставок, рациональности 

распределения запасов и т.д.; 

- Сокращение времени прохождения товаров по логистической цепи. 

Так в западных странах непосредственно на производство товара расходуется 

только от 2% до 5% суммарного времени, более 95% времени используется 

на прохождение его каналами поставки (транспортировки и хранения). 



Сокращение этой составляющей позволит ускорить оборачиваемость 

капитала, улучшить обслуживание потребителей; 

- Снижение транспортных расходов (на 30-50%) путем оптимизации 

маршрутов и графиков движения транспорта; 

- Сокращение затрат ручного труда на операции с грузом благодаря 

применению однотипных средств механизации, одинаковой тары, 

аналогичных технологических приемов грузопереработки во всех звеньях 

логистической цепи. 

Совокупный экономический эффект от использования логистики, как 

правило, превышает сумму эффектов от улучшения перечисленных 

показателей благодаря интегративным свойствам логистических систем. 

Об эффективности применения логистики показывает зарубежный 

опыт. По данным Европейской логистической ассоциации и Национального 

совета по управлению физическим распределением США внедрения 

логистического подхода позволяет на 10-30% снизить себестоимость 

продукции и на 30-70% сократить объемы материально-технических запасов. 

В частности, на предприятиях "Форд", "Дженерал Моторз" внедрение 

логистического подхода позволило уменьшить уровень запасов на 40%, в 

фирме "Ксерокс" - в два раза. По опыту ведущих западных компаний 

известно, что сокращение на 1% затрат на выполнение логистических 

функций эквивалентно 10% -му росту объемов продаж [60]. В отдельных 

зарубежных фирмах затраты на логистику обычно колеблются в пределах 5-

35% от объема продаж в зависимости от типа бизнеса, географического 

масштаба деятельности и соотношение весовых и ценовых характеристик 

материалов и продукции [24]. Затраты на логистику, как правило, составляют 

одну из самых весомых статей расходов, связанных с ведением бизнеса. 

Концепция логистики приобретает все более широкого использования 

в высших эшелонах управления компаниями, полагается в основу деловой 

стратегии фирм и используется как орудие в конкурентной борьбе. Сегодня 

сложно представить полноценное производство или маркетинг без 

логистической поддержки. Большинство потребителей в развитых странах 

мира уже давно воспринимают высокое качество логистики как должное. 

Рассмотрим состояние развития логистической деятельности и 

логистического обеспечения в Украине. Считается, что в Украине концепция 

логистики получила распространение с 1990-х годов. В 2006 году в Киеве 

состоялся 1-й Международный форум "Логистика в Украине", на котором 

выступали логисты-практики с предприятий "Сармат", "Чумак", "УВК", 

"Киевстар", "Крафт фудс Украина", "Тетра пак "," АВК "и другие. Издается 

ряд специализированных журналов. На организацию логистического 

процесса на отечественных промышленных предприятиях ежегодно тратится 

от 10 млрд. Долл. США. По подсчетам Украинской логистической 

ассоциации, в Украине на перевозку, хранение продукции и сырья 

предприятия тратят 15% ВВП (для сравнения - в ЕС и США логистические 

затраты составляют 12-16%, в Китае - 26%, в Японии - 6%). По данным 

экспертных оценок, в Украине 70% логистических затрат приходится на 



транспорт (7 млрд. Долл. США), 25% - складское хранение (2500000000. 

Долл. США), около 5% - управление логистическими потоками (0,5 млрд. 

долл. США). Экспертами Украинской логистической ассоциации был 

проведен опрос среди логистических операторов относительно способов 

организации логистики на украинских предприятиях [154]. Результаты 

опроса представлены на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Способы организации логистической деятельности на 

предприятиях Украины 

В мировой практике существует четыре подхода к организации 

логистической деятельности предприятия. Первый - предприятие 

самостоятельно создает отдел логистики, функции которого заключаются в 

осуществлении всех процессов логистической деятельности от закупки сырья 

/ материалов к сбыту продукции. При использовании этого подхода строятся 

склады предприятия, создается автопарк, формируется большой штат 

работников, то есть речь идет о вполне автономный подход к осуществлению 

логистической деятельности (на языке специалистов - 1Р1). Второй подход 

предполагает передачу выполнения части логистических функций сторонним 

компаниям. Например, складское хранение или отдельные виды перевозки 

(2р1). Третий подход - аутсорсинг всех логистических функций, в частности 

управление поставками сырья и отгрузки продукции (3р1). Четвертый подход 

- тесное сотрудничество с логистическим провайдером, который не только 

обеспечивает доставку, отгрузку и координации, но и продвигает товар в 

розничной сети (4р1). 

Западные компании в основном используют два последних способа 

организации логистики. По данным экспертов в Европе и США уже более 

60% производителей прибегают к услугам специализированных 

логистических фирм, работая с ними по подходам 3р1 и 4р1. Около 40% 

компаний передают лишь часть логистических функций аутсорсинговым 

фирмам по подходу 2р1. Собственный логистический отдел и использования 

подхода 1Р1 используют только крупные компании [184]. 

 

Способы организации логистической деятельности на 

предприятиях Украины 

 

Ситуация в Украине отличается от западных предприятий. На 

украинском рынке по принципу автономной логистики работает около 10% 

предприятий. В основном это компании, владеющие складами и автопарком. 

Даже крупные международные компании, которые вышли на украинский 

рынок в 1990-х годах, еще до недавнего времени пытались самостоятельно 



осуществлять логистическое управление деятельностью, поскольку 

существовал целый ряд объективных причин: отсутствие логистических 

операторов, складских помещений классов А и В, неразвитый рынок 

автоперевозок. Со временем ситуация на украинском рынке начала меняться, 

и большинство иностранных предприятий постепенно начали передавать 

часть логистических функций на аутсорсинг. 

Почти 90% украинских производителей работают по схеме 2p. 

Предприятий, отдали полностью логистическое обеспечение на аутсорсинг, в 

Украине не более I% По проведенным исследованиям логистических 

компаний Украины, оказывающих комплекс консалтинговых услуг по 

поддержке бизнес-процессов в сфере стратегического и операционного 

менеджмента, информационных технологий, транспортировки, 

складирования и т.п., определены основные предприятия-клиенты различных 

отраслей экономики, а именно: предприятия тяжелой промышленности 

(I5%), предприятия энергетики (20%), предприятия финансового сектора 

(I0%), предприятия машиностроительной отрасли (I0%), на торговлю и 

строительство приходится по 7%, меньше на сельское хозяйство - I% [I84]. 

На современном этапе в логистической деятельности украинских 

предприятий аутсорсинг занимает достаточно весомую долю. Наблюдается 

также стабильное обогащения спектра предоставляемого сервиса 

поставщиками логистических услуг. 

Логистический аутсорсинг деятельности машиностроительных 

предприятий представлен в Украине около 50 профессиональными 

логистическими операторами, в частности такими компаниями как: "Группа 

Берег", "Карго-серво», «Кладовая С", "УВК", "ТБН Логистик", "Фордон", 

"УЛС "," ЕВ-РОСИБ-Логистика "," Укрпродукт-Логистик "," Ост-Вест 

Экспресс "," Ин-Тайм ". С вхождением Украины в ВТО на украинский рынок 

началась экспансия международных логистических компаний, которые 

активно развивают свою деятельность, среда которых: "ASTRA", "DHL", 

"FedEx", "Fiege", "Ups", "Kuehne & Nagel", "Raben" , "Schenker Ukraine", 

"Maersk Logistics Украина", "FM Logistic», «Revival Express». 70-80% этих 

логистических компаний - это узкоспециализированные посредники, 

занимающиеся транспортировкой, экспедицией, складированием, 

таможенным оформлением, грузопереработкой и др. В течение последних 

трех лет в Украине начал формироваться и рынок комплексной логистики. 

По итогам национального рейтинга "Logistics Award Ukraine - 20II" 

были признаны следующие компании победители различных логистических 

номинаций: в номинации "Лучший логистический провайдер" - TOB "Рабен 

Украина", TOB "Комора-С"; в номинации "Лучший поставщик ИТ-решений в 

управлении цепями поставок" - ООО "Украинская интеллектуальные 

технологии"; в номинации "Лучшее IT-решение для склада» - TOB "Квантум 

Интернешенел"; в номинации "Лучшая консалтинговая компания" - TOB 

"КТС Плюс"; в номинации "Лучший логистический оператор контейнерных 

перевозок" - "Uni Laman Group"; в номинации "Лучший складской оператор" 

- TOB "Комора-С"; в номинации "Лучшая транспортно-экспедиционная 



компания" - TOB "Рабен Украина", AT "ДПД Украина"; в номинации 

"Лучший производитель складского и специализированного оборудования" - 

"Schoeller Arca Systems"; в номинации "Лучший персонал в логистике» - AT 

"ДЦЦ Украина". 

Структура рынка логистического аутсорсинга Украины имеет 

следующий вид (рис. 1.2) [184]. 

 
Рис. 1.2. Структура рынка логистического аутсорсинга Украины 

 

В Украине аутсорсинг развивается не так активно как за рубежом, что 

объясняется целым рядом причин, наиболее распространенными из которых 

являются несоблюдение принятых обязательств по уровню обслуживания; 

отсутствие стратегического видения среди управленческого персонала; 

сложность в достижении снижения затрат; рост цен после установления 

сотрудничества; снижение возможности влияния и контроля относительно 

функций, которые передаются логистической провайдеру; отсутствие 

консультативных возможностей, которые опираются на знания, и тому 

подобное. 

Однако, можно отметить и примеры эффективного использования 

аутсорсинга в сфере логистики на украинском рынке. В Украине 

наблюдается тенденция к созданию мощных компаний, 

специализирующихся на предоставлении услуг в сфере хранения и 

переработки грузов (таможенные и складские терминалы). В Европе такая 

услуга существует на достаточно высоком уровне: в целом существует много 

мощных складских терминалов вместимостью 50-60 тыс. Палето-мест. В 

Украине в подобных услугах заинтересованы предприятия таких городов как 

Киев, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Львов, а также морские 

порты. В то же время, предложение логистических услуг по сохранению и 

переработке грузов недостаточно. 

  



Структура рынка логистического аутсорсинга Украины 

 

Стоит отметить значительный потенциал отечественного рынка 

логистических услуг. Особенно актуальное значение приобретает 

практическое внедрение процессов логистизации на машиностроительных 

предприятиях, обеспечит снижение затрат производственного, складского, 

транспортно-экспедиторского и сбытового характера. 

Промышленные предприятия Украины больше используют складские и 

транспортно-экспедиторские аутсорсинговые логистические услуги. 

Складская система выступает интегрированной частью любой логистической 

системы, а склады - основным звеном между производителями и 

потребителями. На сегодня украинский рынок складской недвижимости, по 

оценкам консультантов и девелоперов, является одним из самых 

перспективных направлений развития рынка недвижимости. Спрос на 

качественные складские помещения значительно превышает предложение на 

рынке. 

По данным исследования рынка складской недвижимости Украины 

проведенного международной консалтинговой компанией в сфере 

коммерческой недвижимости Collers International [184], на сегодня структура 

имеет вид (рис. 1.3). 

 
 

Рис. 1.3. Структура рынка складской недвижимости Украины 

 

Из рис. 1.3 видно, что наибольшую долю рынка складской 

недвижимости на сегодня занимают низкокачественные помещения классов 

"С" и "Б", которые не соответствуют требованиям международной 

логистической деятельности (о делении на классы складов см. П.10.1). 

Наблюдается и такая негативная тенденция на этом рынке, как 

превышение спроса на складские современные помещения класса "А" и "В" 

за их предложением на рынке. Поэтому, отечественным риелторам 

приходится удовлетворять значительный спрос на складские помещения 

класса "А" и "В" за счет складской недвижимости низшего уровня. 

Функционирование рынка складской недвижимости тесно связано с 

динамичным развитием сферы торговли, рынка логистики и дистрибуции и, 

опосредованно, с транспортно-экспедиторским рынком. На сегодня 

структура рынка экспедирование по видам транспорта [185] имеет 

следующий вид (рис. 1.4). 



 
Рис. 1.4. Структура рынка экспедиторских услуг по видам транспорта 

 

Наибольшая доля в структуре рынка экспедирования Украины 

принадлежит перевозкой железнодорожным транспортом. Железнодорожный 

транспорт является наиболее развитым в Украине. По грузообороту он 

выполняет основные объемы перевозок - 56,7%. Однако, если речь будет 

идти о предоставлении транспортно-экспедиторских услуг 

специализированными транспортными организациями, то лидером выступит 

рынок автотранспорта, доля которого составляет 18,8%. 

По данным сравнительного анализа, проведенного Международным 

банком развития и реконструкции и Международной финансовой 

корпорацией [57], выявлено, что по качеству транспортной системы и 

эффективностью логистического обеспечения среди 155 стран Украина 

занимает 102 место с индексом логистической эффективности 2,57 (для 

сравнения: Россия - 94, Сербия - 83, Латвия - 37, Израиль - 31, Швеция - 3, 

Сингапур - 2 и Германия - 1 место с индексом 4,19). Этот анализ показывает, 

что от других государств Украина отстает, особенно в сферах таможенного 

прохождения, качества транспортной инфраструктуры, удобства перевозок и 

их маршрутов, а также качества логистических услуг (рис.1.5). 

Подтверждением актуальности внедрения логистического подхода на 

украинских предприятиях могут быть тенденции, которые прослеживаются в 

результате анализа официальных статистических данных: 

- Уменьшение прибыльности отечественных предприятий и высокий 

удельный вес убыточных предприятий; 

- Уменьшение прибыли через содержание избыточных материальных 

запасов. 

Потенциал логистики позволит любому предприятию достичь 

существенного сокращения расходов ввиду того, что по оценкам 

специалистов, удельный вес логистических затрат в себестоимости 

продукции в Украине составляет около 40%. Однако есть ряд проблем, 

мешающих развитию логистики в Украине: 

- Недостаток организованных оптовых товарных рынков; 

- Недостаточный уровень развития систем связи и телекоммуникаций; 

- Нехватка специалистов соответствующей квалификации; 

- Плохое состояние автомобильных дорог; 

- Недостаточное количество грузовых терминалов, а также их низкий 

технико-технологический уровень; 



- Высокая степень физического и морального износа подвижного 

состава транспорта; 

- Слабый уровень механизации и автоматизации складских работ; 

- Недостаточное производство современной тары и упаковки и т. 

Благоприятными факторами развития логистики в Украине выступают: 

- Выгодное географическое положение Украины; 

- Рост объемов розничной и оптовой торговли; 

- Превышение спроса над предложением логистических услуг; 

- Большая емкость рынка логистических услуг; 

- Выход на рынок Украины международных торговых операторов, 

использующих логистические услуги; 

- Низкие затраты строительства складских помещений по сравнению с 

других объектов недвижимости и тому подобное. 

По индексу эффективности логистики LPI-2012 (Logistics Performance 

Index) Украина находилась в рейтинге 2012 года на 66 месте среди 155 стран 

[186]. 

Таким образом, эффективность функционирования отечественной 

экономики в значительной степени зависит от уровня развития 

логистической инфраструктуры, логистического аутсорсинга и степени 

соответствия выполняемых логистических функций и операций 

международным стандартам и нормам. Соответствие выполняемых 

логистических функций международным стандартам будет способствовать 

повышению конкурентоспособности украинской продукции, созданию 

благоприятных условий для ее экспорта, интеграции отечественных 

предприятий в мировой рынок и т. 

  



Тема 5 Фактори формування логістичних систем 
  

1 Логістична система: поняття, фактори формування, мета, основні 

завдання та функції. 

2 Види логістичних систем. 

  

Логістична система: поняття, фактори формування, мета, основні 

завдання та функції 

  

Система – це сукупність функціонально віднесених елементів, що 

перебувають у відносинах і зв’язках один з одним, утворюють певну 

цілісність, єдність і визначають її призначення. Тому логістична система має 

низку властивостей, що забезпечують створення необхідної основи для її 

функціонування: 

інтегративність; 

адаптивність; 

цілісність і єдність; 

наявність як прямих, так і зворотних зв’язків; 

упорядкованість та структурованість внутрішніх зв’язків; 

розвиненість зв’язків із зовнішнім середовищем. 

При формуванні логістичних систем мають бути враховані такі 

принципи системного підходу: 

- принцип цілісності – принципова неможливість зведення 

властивостей системи до суми властивостей її елементів; залежність кожного 

елемента, властивості і відношення системи від його місця, функцій 

усередині цілого; 

- принцип послідовного просування етапами створення системи. 

Дотримання цього принципу означає, що система спочатку має бути 

досліджена на макрорівні, тобто у форматі відносин із навколишнім світом, а 

вже після того – на мікрорівні, тобто всередині організаційної структури 

підприємства; 

- принцип узгодженості інформаційних, якісних, ресурсних та інших 

характеристик проектованих систем; 

- принцип відсутності конфліктів між ланцюгами окремих підсистем 

усієї системи; 

- множинність описів кожної системи – через принципову складність 

кожної з них адекватне їх пізнання вимагає побудови множини моделей, що 

описують визначені аспекти системи. 

Факторами формування логістичної системи на макрорівні є: 

- політичні (визначають рішення з питань розвитку бізнесу в країні; 

інвестиційний, фінансовий клімат тощо); 

- законодавчі  (формують нормативно-правові документи, що 

регулюють діяльність фірми); 

- технічні та технологічні (визначають рівень розвитку транспортних, 

інформаційно-комп’ютерних систем, виробничих технологій тощо); 



- економічні (впливають на рівень інфляції, валютний курс, темпи 

розвитку різних галузей, ринків праці, капіталу, попиту та пропозиції тощо); 

- соціальні (демографічна ситуація, соціальні потреби, міграція, 

культурні запити тощо); 

- екологічні (вимоги до технологій). 

Примітка. Якщо на фактори зовнішнього середовища підприємство 

впливати не може, проте має пристосовуватись до нього, діючи на ринку як 

самостійна логістична система, воно обов’язково вступає в рівноправні 

взаємовідносини з іншими суб’єктами: постачальниками, споживачами, 

логістичними посередниками.  

Факторами формування логістичної системи на мікрорівні є: 

- організаційна структура управління логістики (лінійна, 

функціональна, лінійно-функціональна, дивізійна, матрична); 

- зміст логістичної стратегії (конфігурація логістичної мережі, 

встановлення та утримання стандартів логістичного сервісу, проектування 

логістичної інформаційної системи тощо); 

- наявність (відсутність) складськго комплексу; 

- наявність (відсутність) власного автопарку; 

- географічне розташування об’єктів управління; 

- фінансовий та кадровий потенціал тощо. 

Специфічними ознаками логістичної системи є: наявність потокового 

процесу (матеріального, інформаційного, фінансового та ін.) при розподілі та 

матеріально-технічному постачанні; здійснення синергічного ефекту, що 

проявляється в загальному прискоренні матеріального потоку, яке викликає 

підвищення реакції на бажання клієнтів, зменшення сукупних витрат шляхом 

усунення конфліктів часткових витрат, підвищення рівня логістичного 

сервісу, що викликає збільшення додаткової вартості (корисності) для 

клієнта і формування додаткових конкурентних переваг. 

Таким чином, логістична система – цільова інтеграція логістичних 

елементів у межах певної економічної системи з метою оптимізації процесів 

трансформації матеріального потоку (Економічна, 2001). 

У широкому розумінні логістична система являє собою складно-

організовану, завершену (структуровану) мікро-, мезо- або макроекономічну 

систему, що складається із взаємопов’язаних в єдиному процесі управління 

матеріальними та супутніми потоками ланок, сукупність яких, межі та 

завдання функціонування об’єднані загальними цілями. 

У вузькому розумінні логістична система – це відносно стійка 

сукупність структурованих (функціональних) підрозділів компаній, а також 

постачальників, споживачів, логістичних посередників, взаємопов’язаних за 

основними та/або супутніми потоками та об’єднаних єдиним управлінням 

для реалізації стратегічного (тактичного) логістичного плану. 

Примітка. Логістична система складається, як правило, з кількох 

підсистем, у тому числі функціональних та тих, що її забезпечують 

(інформаційна, правова, кадрова та ін.); охоплює матеріальні засоби, що 

забезпечують рух товарів логістичним ланцюгом (склади, вантажно-



розвантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі запаси та 

засоби управління всіма ланками згаданого ланцюга; виконує ті чи інші 

логістичні функції та операції. 

Мета логістичної системи – доставка в потрібне місце необхідної 

кількості та певного асортименту товарів і виробів, максимально 

підготовлених до виробничого або особистого споживання при заданому 

рівні витрат. Інакше кажучи, мета логістики – доставка вантажів "just in time" 

(точно в строк) при мінімальних витратах трудових та матеріальних ресурсів. 

Схематично функції логістичної системи можна зобразити так (рис. 

5.1): 

 
Рисунок 5.1 - Функції логістичної системи у сукупності завдань фірми 

  

Узгодження цілей і знаходження компромісу між елементами 

логістичної системи відбувається на (Економічна, 2001): 

внутрішньовиробничому рівні – між постачанням, виробництвом, 

збутом, транспортуванням, переробкою та утилізацією відходів, підготовкою 

виробництва, виготовленням виробу щодо цілей підприємства; 

мікрорівні – між виробником (надавачем послуг), його структурними 

підрозділами та споживачем (замовником і користувачем послуг); 

метарівні – між суб’єктами логістичного ланцюга (постачальником, 

виробником, посередником, споживачем); 

мезо- або макроекономічному рівні – між суб’єктами логістичної 

мережі в міжвиробничій кооперації виробників, постачальників, 

дистриб’юторів, фінансових організацій, виконавців НДДКР, організацій 

логістичної та торговельної інфраструктури і регіоном або країною (низкою 

країн) загалом щодо формування їх економічного потенціалу, параметрів 

економічного зростання, впливу на навколишнє середовище, соціальну, 

політичну сферу та ін. 



Перелік функціональних завдань логістичної системи (за умов ринкової 

економіки) наведено на рис.5.2 (Кальченко, 2000). 

 
Рисунок 5.2 -  Основні завдання логістичних систем 

 

Слід зазначити, що комплексного, глобального узгодження цільових 

орієнтирів та знаходження компромісів на всіх ієрархічних рівнях практично 

досягти неможливо, можна тільки знайти компроміс, який певною мірою 

погоджує відносини між декількома сторонами. 

Види логістичних систем 

Логістичні системи за інституціональною ознакою поділяють на макро- 

та мікрологістичні системи. 

Макрологістична система – це велика система управління 

матеріальними потоками, що охоплює споживачів, промислові, 

посередницькі, торговельні, транспортні підприємства та організації різних 

відомств, розміщених у різних регіонах країни або в різних країнах. 

Макрологістична система є певною інфраструктурою економіки регіону, 

країни або групи країн. 

Прикладами макрологістичних систем можуть бути об’єднання 

транспортних перевезень різних країн з метою оптимізації логістичних 

витрат, часу та безпеки вантажів – мультимодальні системи (інтермодальні), 

термінальні та ін. 

Макрологістичні системи, у свою чергу, класифікують за трьома 

ознаками (Логистика, 2002): 

1) за ступенем глобалізації: 

державні; 

міждержавні; 

трансконтинентальні; 

2) за адміністративно-територіальним розподілом: 

районні; 

міжрайонні; 

міські; 

регіональні; 

обласні; 

міжрегіональні; 

республіканські; 

міжреспубліканські; 



3) за об’єктно-функціональною ознакою: 

групи підприємств; 

відомчі; 

галузеві; 

міжгалузеві; 

торгові; 

військові; 

інституційні; 

транспортні та ін. 

Завданнями макрологістики, як правило, є: 

- формування міжгалузевих матеріальних балансів; 

- оптимізація адміністративно-територіальних розподільних систем для 

багатоасортиментних матеріальних потоків; 

- розміщення на заданих територіях складських комплексів загального 

користування, вантажних терміналів, диспетчерських центрів; 

- організація транспортування та координація роботи різних видів 

транспорту в транспортних вузлах та ін. 

Мікрологістична система є підсистемою, структурною складовою 

макрологістичних систем. До таких систем належать різні виробничі та 

торговельні підприємства, територіально-виробничі комплекси. 

Мікрологістичні системи є класом внутрішньовиробничих логістичних 

систем, до складу яких входять технологічно пов’язані виробництва, 

об’єднані єдиною інфраструктурою. 

Розрізняють три види мікрологістичних систем (Логистика, 2002): 

1) внутрішні – оптимізують управління матеріальними і супутніми їм 

потоками (інформаційними, фінансовими, потоками послуг) у межах 

технологічного циклу виробництва продукції; 

2) зовнішні – розв’язують завдання, пов’язані з управлінням та 

оптимізацією матеріальних і супутніх потоків від їх джерел до пунктів 

призначення за межами виробничого технологічного циклу; 

3) інтегровані – межі мікрологістичної системи визначаються 

виробничо-розподільчим циклом, який охоплює процеси закупівлі 

матеріальних ресурсів та організації постачання, внутрішньовиробничі 

логістичні функції, логістичні операції в розподільчій системі, при 

організації продажу готової продукції споживачам та в післяпродажному 

сервісі. 

Примітка. Мікрологістика обов’язково передбачає наявність 

логістичного інформаційного потоку, що включає надходження даних про 

матеріальний потік, їх передачу, обробку та систематизацію з подальшою 

видачею готової інформації. Якщо в рамках логістичної системи 

інтегруються функції постачання, виробництва, збуту, розподілу, 

транспортування, споживання і ринку, то тоді система стає 

макрологістичною. 

Таким чином, можливо виділити такі сфери застосування 

мікрологістики та її функції:  



- у сфері виробництва – планування виробничих завдань з детальним 

розкладом випуску виробів, розподіл плану випуску продукції за 

виробничими дільницями підприємства, контроль за якістю праці; 

- у переробці вантажів, що транспортуються – управління запасами, 

переміщення, зв’язок, організація інформаційних потоків, пакування 

виробів, їх зберігання, складування, вантажно-розвантажувальні операції та 

комплектація партії вантажів; 

- у маркетингу – вивчення ринку, організація служби постачання, 

фінансування та розрахунків, матеріальне заохочення; 

- у споживанні – проектування замовлень на постачання продукції, 

складування запасів, постачання споживачів, фінансування замовлень. 

Залежно від характеру взаємозв’язку між елементами логістичні 

системи поділяють на: 

- прямі, коли товарний і супровідні потоки досягають споживача без 

участі посередників на основі безпосередніх господарських зв’язків (рис. 

5.3); 

 
 

Рисунок 5.3 - Логістична система з прямими зв’язками 

  

- гнучкі, якщо доведення товарного і супровідного потоків до 

споживача здійснюється як за допомогою безпосередніх зв’язків, так і за 

участю посередників (рис.5.4); 

 
 

Рисунок 5.4 - Гнучка логістична система 

  

- ешелоновані, коли товарний і супровідний потоки на шляху від 

виробника до споживача проходить принаймні через одного посередника 

(рис. 5.5). 

 
 

Рисунок 5.5 - Ешелонована логістична система 

 

Відповідно до класифікації логістичних систем залежно від механізму 

управління матеріальними потоками розрізняють підштовхувальні та тяглові 

системи. 

Підштовхувальна логістична система – система організації 

виробництва, при якій предмети праці, які споживаються конкретною 

ділянкою, безпосередньо нею в попередньої не замовляються, а матеріальний 



потік виштовхується з попередньої ділянки на наступну за командою 

центрального органу управління. 

Тяглова логістична система – система організації виробництва, при 

якій предмети праці передаються від одного підрозділу до іншого тільки 

після запиту наступного підрозділу, а центральний орган управління ставить 

завдання кінцевій виробничій ланці. 

Логістичні системи можуть бути як автономними, тобто незалежними, 

так і релятивними, тобто відносними, або залежними. За способом організації 

можна виділити системи, побудовані на принципах субординації 

(взаємопідпорядкованості) і координації (взаємозалежності), тобто 

субординовані і координовані системи. 

Існують більш детальні класифікації логістичних підсистем залежно від 

(Економічна, 2001): 

функціональної ознаки – підсистеми реалізації замовлення, 

транспортування, формування запасів, складського господарства, 

обслуговування клієнтів тощо; 

фазової належності – підсистеми постачання, виробництва, збуту, 

переробки та утилізації відходів, інтегрована підсистема матеріальної 

логістики, інтегрована підсистема маркетингової логістики, інтегрована 

логістична підсистема замовників, інтегрована логістична підсистема 

торгівлі; 

функцій управління – підсистеми логістичного планування, 

логістичного управління, організації логістики, логістичного контролю, 

стратегічного та оперативного логістичного управління, система 

інтегрованого логістичного управління; 

предметно-структурної ознаки – підсистеми інтегрованого фізичного 

переміщення товарів (товарні структури), інтегрованого переміщення 

інформації (інформаційні структури), регулювання й організаційно-

інституціонального забезпечення логістичних процесів (логістичні 

структури); 

формування ефективності – підсистеми логістичних витрат (витрати), 

послуг і логістичного обслуговування (результати). 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що завданням будь-якої 

логістичної системи є забезпечення своєчасної, надійної, мінімально 

витратної доставки до пункту призначення необхідного товару в 

неушкодженому стані. Вибір типу логістичної системи залежить від 

комплексу виконуваних функцій та низки критеріїв, які їх характеризують. 

  



Тема 6 Управління матеріальними потоками в 

логістичних системах 
 

Уже зазначалося, що матеріальний потік у логістичних системах можна 

визначити як матеріальні ресурси, незавершене виробництво та готову 

продукцію, що перебувають у стані руху і до яких застосовуються види 

логістичної діяльності, пов’язані з фізичним переміщенням у просторі: 

завантаження, розвантаження, транспортування, сортування, консолідація, 

розукрупнення тощо (Дыбская, 2008). 

Cистема управління матеріальними потоками – це організаційний 

механізм формування планування і регулювання матеріальних потоків у 

межах внутрішньовиробничої логістичної системи. 

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками передбачає 

виокремлення спеціальної логістичної служби на основі інтеграції окремих 

ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину логістичну систему, спроможну 

адекватно реагувати на виклики зовнішнього середовища. 

Фази трансформації матеріального потоку в межах промислового 

підприємства, що самостійно формує процес постачання і збуту, а також 

переробки й утилізації відходів: 

1) постачання вхідних матеріалів (сировина, комплектуючі тощо); 

2) виробництво як процес виготовлення готової продукції із вхідних 

матеріалів, отриманих на межі фази постачання, напівфабрикатів, готових 

виробів, замінних частин тощо; 

3) дистрибуція готової продукції, замінних частин тощо як певних 

продуктів у каналах товароруху із доведенням їх до межі системи; 

4) утилізація та переробка відпрацьованих виробів, відходів, тари та 

упаковки, тобто фаза повного використання у виробничому процесі частин 

матеріального потоку. 

Унаслідок введення в логістиці поняття «матеріальні потоки» процеси 

управління ними поділяються на дві сфери: матеріальне управління і 

матеріальний розподіл (рис. 6.1). Перший стосується руху матеріалів, другий 

— розподілу готового продукту між споживачами та організації доставки до 

місця призначення. 

Ці поняття містять комплексний підхід до розв’язання низки завдань, 

пов'язаних зі встановленням господарських зв'язків, виробництвом, 

транспортуванням, вантажно-розвантажувальними роботами, складуванням, 

розподілом товарної маси, обслуговуванням споживачів і т.д. 

 



 
Рисунок 6.1 -  Сфери управління матеріальними потоками 

При такому підході матеріальне управління є сферою діяльності значно 

ширшою, ніж матеріально-технічне забезпечення, а матеріальний розподіл 

відповідно ширшим, ніж дистрибуція готової продукції. При цьому 

транспортна діяльність розглядається як єдиний процес і входить як до 

матеріального управління, так і до матеріального розподілу.  

Таким чином, принципова відмінність логістичного підходу до 

управління матеріальними потоками від традиційного полягає у виділенні 

єдиної функції управління раніше розрізненими матеріальними потоками; у 

технічній, технологічній, економічній і методологічній інтеграції окремих 

ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину систему, що забезпечує 

ефективне управління різними матеріальними потоками. 

Завдання управління матеріальним потоком полягає у створенні 

інтегрованої логістичної ефективної підсистеми формування, регулювання і 

контролю, що забезпечує високу якість постачання продукції в межах 

системи матеріальних, фінансових і інформаційних потоків. Із цим завданням 

тісним чином пов'язані такі проблеми, як: 

- забезпечення взаємної відповідності і гармонізації матеріальних, 

фінансових і інформаційних потоків; 

- визначення обсягу виробництва, транспортування і складування; 

- розбіжність між бажаннями і можливостями закупівлі, виробництва і 

збуту; 

- оптимізація виробничих запасів. 

Складність тут полягає в тому, що в межах єдиної системи необхідно 

об'єднати різних суб'єктів з різними економічними інтересами. 

У цілому логістична оптимізація матеріального потоку – це комплекс 

математичних завдань, у результаті розв’язання яких може бути створена 

інтегрована  матеріалопровідна система, що забезпечує економічний виграш 

лише внаслідок якісної зміни управління матеріальним потоком. Результатом 

функціонування логістичної системи є наявність потрібного виробу в 

потрібній кількості потрібної якості в потрібний час у потрібному місці з 

мінімальними витратами.  

Загалом можна говорити про різноманітність форм і умов щодо рівня 

логістичного управління матеріальними потоками, що не дозволяє 

сформувати однозначний підхід до вибору логістичної стратегії 

(Крикавський, 2005). Проте їх можна диверсифікувати за ознакою 



розв’язання базових завдань управління матеріальними потоками таким 

чином: 

1) стратегія інтеграції функцій і процесів (наприклад, інтеграція 

маркетингової та логістичної стратегій у формі маркетингово-логістичного 

управління тощо); 

2) стратегія консолідації (передбачає досягнення ефекту масштабу і, як 

наслідок, – зниження витрат. Наприклад, локалізація запасів через 

зменшення складських площ, консолідацію транспортних перевезень тощо); 

3) стратегія зменшення рівня запасів; 

4) стратегія скорочення циклу; 

5) стратегія диверсифікації обслуговування клієнтів (передбачає 

отримання ефекту внаслідок оптимізації зв’язку між витратами і рівнем 

обслуговування клієнта); 

6) стратегія кооперації у відносинах «постачальник-споживач»; 

7) логістичний аутсорсинг (повний, частковий, трансформаційний, 

аутсорсинг бізнес-процесів тощо); 

8) стратегія логістичних інновацій (логістичне забезпечення 

інноваційного процесу повинно сприяти мінімізації витрат, скороченню 

строків інноваційного проектного циклу, раціональному 

природокористуванню, високій якості інноваційного продукту, збільшенню 

життєвого циклу інноваційного продукту, експлуатаційній та екологічній 

безпеці інноваційного продукту, мінімізації втрат завдяки створенню більш 

ефективних підсистем управління ризиками в логістичних тощо) 

(Gotembskicj, 1999). 

Найвідомішими та найбільш використовуваними механізмами 

планування та управління матеріальними потоками є (Економічна, 2001): 

1) управління матеріальним потоком “точно, своєчасно” (Just-in-Time – 

JiT); 

2) управління виробництвом KANBAN; 

3) управління обслуговуванням основних фондів (Physical Resource 

Management – PRM; Service Requirements Planning – SRP); 

4) управління розподілом продукту (Distribution Requirements Planning 

– DRP); 

5) планування потреб у матеріалах (Material Requirements Planning – 

MRP) і планування засобів виробництва та постачання (Manufacturing 

Resource Planning – MRP II); 

6) планування та оптимізації виробничих процесів (Optimized 

Production Technology – ОРТ); 

7) інтегроване управління матеріальним потоком (Logistic Requirements 

Planning – LRP) або у сучасному варіанті управління логістичним ланцюгом 

(Supply Chain Management); 

8) управління ефективним використанням місць реалізації замовлень 

(Belastungsorientierte Auftrasfreigabe – BOA); 

9) управління кількісно-часовими параметрами виробництва 

(Fortschrittzahlen-System – FZS); 



10) автоматизована система логістичного управління дослідженнями, 

проектуванням, виробництвом та експлуатацією високотехнологічної 

продукції (Computer-aided Acquisition & Logistic Support – CALS). 

Зазначені механізми управління та планування матеріальними 

потоками на підприємстві використовуються для різних видів логістики. 

Наприклад, для заготівельної логістики застосовують системи планування 

потреб у матеріалах (MRP) і планування засобів виробництва та постачання 

(MRP II), для розподільчої логістики – управління розподілом продукції 

(DRP), для внутрішньовиробничої логістики – управління виробництвом 

KANBAN та планування й оптимізації виробничих процесів (ОРТ), які 

будуть більш детально розглянуті у п.п. 7, 9. 

Таким чином, управління матеріальними потоками в логістичних 

системах повинно ґрунтуватися на: 

1) аналізі маркетингової інформації: даних про потреби клієнтів 

(бажаний час та періодичність поставок, розміри партій, вид пакування та 

інші вимоги); 

2) оптимальному графіку розподілу й доставки готової продукції, 

схеми проміжного зберігання; 

3) оптимальному співвідношенні між задоволенням суперечливих 

вимог (відділу маркетингу, виробничих, транспортних, складських 

підрозділів). 

  



ТЕМА 7 

 

ЗАГОТІВЕЛЬНА ТА ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА 

  

1 Завдання, функції та організація заготівельної логістики. 

2 Основні шляхи вибору постачальника. Стисла характеристика 

систем MRP. 

 3 Мета, функціональні сфери та основні завдання 

внутрішньовиробничої логістики. 

4 Принципи організації виробництва і конкурентоспроможність. 

5 Логістичні внутрішньовиробничі системи. 

 

Завдання, функції та організація заготівельної логістики 

  

Основна мета заготівельної логістики полягає в задоволенні потреб 

виробництва у сировині, матеріалах, напівфабрикатах із максимально 

можливою ефективністю (Кальченко, 2000). Базовими завданнями 

заготівельної логістики є: 

1) установлення оптимальних термінів заготівлі сировини і 

комплектуючих виробів; 

2) забезпечення точного співвідношення між кількістю поставок та 

потребами в них; 

3) дотримання вимог виробництва за якістю сировини та 

комплектуючих. 

Реалізація поставленої мети та завдань заготівельної логістики 

досягається шляхом виконання низки функцій: 

1 Організація пошуку та закупівля необхідних матеріалів відповідної 

якості та за мінімальними цінами. 

Організація процесу закупівель передбачає планування придбання 

сировини та матеріалів, а також послуг для задоволення потреб фірми. З цією 

метою розробляють план чи стратегію закупівель, для чого аналізують 

важливість передбачуваної закупівлі (з точки зору її потенційного впливу на 

характеристики продукції, що виробляється, скорочення виробничих витрат, 

прибутку) та особливості ринку поставок, на підставі чого розробляються 

варіанти поведінки фірми щодо постачальників у конкретних ринкових 

зонах. 

Подробиці 

Успішне здійснення закупівель передбачає наявність широкого спектра 

інформації про стан ринків. Для їх дослідження регулярно відбирається та 

оцінюється докладна інформація: визначається місткість ринку, створюються 

передумови для оптимізації закупівель. 

Для досліджень обирають: безпосередні ринки, тобто ті ринки, що 

забезпечують у поточний час потреби в сировині та матеріалах; 

опосередковані ринки, тобто ті, що залучаються постачальниками; ринки 

замінювачів та нові ринки. 



Потреба в сировині та матеріалах може встановлюватися шляхом 

виявлення матеріалів і послуг за їх якістю, кількістю в основному двома 

методами: шляхом визначення потреб на підставі замовлень і на підставі 

витрат чи минулого досвіду. 

У західних країнах продукція виробничого призначення, що купується 

фірмами, класифікується за видами заготовленого товару та способами його 

закупівлі. Товари, потреба в яких виникає непередбачено, що не вимагають 

тривалого зберігання, купуються, як правило, у терміни, наближені до 

строків їх реалізації. Матеріали разового і постійного споживання, що 

потрібні в певний момент, купуються на умовах договірного постачання, що 

обумовлюють точний час підвезення. Унаслідок такого способу постачання 

обсяг запасів матеріалів на фірмі скорочується, а пов’язані з цим витрати 

зменшуються. 

2 Аналіз ціни товарів, що купуються. 

Для цього використовують різні види розрахунків, а саме: простий 

метод калькуляції (де показник загальних витрат ділиться на показник обсягу 

виробленої продукції); калькуляція за еквівалентними показниками (де 

витрати поділяються на окремі статті та враховуються усереднено); постійна 

калькуляція (де здійснюється точний облік витрат за кожною операцією на 

базі АСУ). Аналіз цін ураховує також і додаткові роботи та послуги 

(проведення консультацій, підготовку документації, пакування, мито, 

транспортування тощо) (Кальченко, 2000). 

3 Дослідження транспортних витрат. 

При цьому до уваги береться не тільки відстань перевезень, але й вид 

транспорту, швидкість доставки, партійність вантажів, спосіб їх пакування. 

4 Здійснення руху сировини, матеріалів, комплектуючих і запасних 

частин з ринку закупівель до складів підприємства. 

Для ефективного функціонування заготівельної логістики необхідно 

скласти план закупівель, який забезпечував би узгодженість дій усіх відділів 

і відповідальних осіб підприємства щодо вирішення таких завдань 

(Кальченко, 2000): 

визначення потреби, розрахунок кількості матеріалів, що 

замовляються; 

узгодження ціни і підписання договору; 

визначення методу закупівель; 

установлення нагляду за кількістю, якістю та термінами поставок; 

організація розміщення товарів на складі. 

У процесі планування закупівель необхідно визначити: 

1) матеріали, що потрібні; 

2) матеріали, що будуть потрібні для виробництва продукту; 

3) час, коли виникне потреба в продукті; 

4) можливості постачальників, що пропонують продукцію до продажу; 

5) площі складських приміщень; 

6) витрати із закупівлі; 

7) можливості організації виробництва на своєму підприємстві. 



Існує багато методик визначення кількості матеріалів, що необхідна 

для виробництва продукції, та періодичності її одержання від 

постачальників. Усі методики вимагають інформації про те, як 

використовувалися аналогічні матеріали в минулому. 

Потребу в матеріалах можна розрахувати, розглядаючи певну програму 

виробництва кінцевого продукту, тобто виходячи із залежного попиту. 

Вихідною точкою при цьому є передбачуваний чи очікуваний попит на 

кінцеву продукцію. Потрібно також знати час поставок матеріалів та час 

виробництва їх на власному підприємстві. Виходячи з терміну поставок 

кінцевого продукту споживачеві, визначають потребу у складових та 

самостійно вироблюваних матеріалах. На підставі даних розрахунку 

визначають час виконання замовлення – час із моменту подачі замовлення 

до моменту поставок продукту. 

Перевага вищеописаного методу планування потреби в матеріалах, 

виходячи із залежного попиту, полягає в тому, що закупівлі і виробництво 

плануються з огляду на потреби в кінцевому продукті. При цьому якщо 

попит споживача коливається, слід користуватися методом згладжування 

таких коливань. Застосування подібного методу доцільне у випадках 

регулярно повторюваних (наприклад, сезонних) коливань попиту на кінцевий 

продукт. Згладжування досягається порівнянням фактичного споживання в 

попередньому періоді та прогнозними значеннями, розрахованими для цього 

самого періоду. 

У логістиці застосовуються й інші методи визначення потреби в 

матеріалах (детермінований, схоластичний, евристичний). 

Детермінований спосіб використовується тоді, коли відомі певний 

період виконання замовлення та потреба в матеріалах за кількістю й 

строками. Схоластичний спосіб передбачає використання як основи 

розрахунку математично-статистичних методів, що визначають очікувану 

потребу. За допомогою евристичного способу потреба встановлюється на 

основі досвіду робітників. 

Подробиці 

Вибір того чи іншого методу залежить від профілю фірми, 

можливостей замовника, типу виробу, наявності та виду складів, системи 

контролю за станом запасів. На цей процес також впливає складність 

кінцевого продукту, зміст комплектуючих та матеріалів. 

Існують оптові та регулярні закупівлі дрібними партіями, закупівлі в 

міру необхідності та інші комбінації перелічених методів. 

Найчастіше використовується закупівля товарної партії, тобто поставка 

великою партією за один раз (оптові закупівлі). Для неї характерна простота 

оформлення документів, гарантія поставки всієї партії, значні торговельні 

знижки. Однак така закупівля вимагає наявності великих складських 

приміщень та уповільнює обіг капіталу. 

За умов регулярних закупівель дрібними партіями покупці замовляють 

необхідну кількість товарів, що постачаються окремими партіями протягом 

певного періоду. Такі види закупівель прискорюють оборотність капіталу, 



забезпечують економію складських приміщень, скорочують витрати на 

документування поставки. Недоліком є ймовірність появи надлишкової 

кількості, а також необхідність сплати всієї кількості, визначеної в 

замовленні. 

Закупівлі дешевих та швидкозношуваних товарів можуть 

здійснюватись щодобово чи щомісячно, що прискорює оборотність капіталу, 

зниження витрат на складування та зберігання, своєчасність поставок. 

Одержання товару в міру необхідності, коли кількість товару, який 

поставляється, визначається приблизно, що зумовлює необхідність постійних 

контактів з покупцями. У цьому випадку сплачується тільки фактично 

поставлена кількість товару. За таким методом закупівель тверді 

зобов’язання щодо купівлі певної кількості товару відсутні, до того ж 

мінімізується робота з оформлення документів. 

Подробиці 

При плануванні закупівель після визначення потреби та розрахунку 

кількості часто виникає необхідність прийняти рішення про те, здійснювати 

закупівлю тих чи інших матеріалів, комплектуючих, деталей чи виробляти їх 

власними силами. Для цього, зрозуміло, необхідним є зіставлення витрат на 

закупівлю та власне виробництво. 

У цілому витрати на закупівлю визначаються ціною постачальника. 

Необхідно також ураховувати витрати на замовлення, транспортування, 

пакування, складування, обробку, персонал тощо. 

 

Основні шляхи вибору постачальника. Стисла характеристика 

систем MRP 

  

Вибір постачальника може здійснюватися шляхом конкурсних торгів 

чи письмових переговорів між постачальниками та споживачами. Досить 

поширеною формою пошуку потенційних постачальників є конкурсні торги 

(тендери). Вони проводяться в тому випадку, коли передбачається 

налагоджування довгострокових зв’язків між постачальником і споживачем і 

вигідні для обох сторін угоди. Постачальник одержує чітку уяву про умови 

роботи зі споживачем, споживач, у свою чергу, не тільки вирішує проблему 

одержання пропозиції, що відповідає його вимогам, а й обирає найкращого 

постачальника. 

Інший варіант процедури одержання пропозиції від потенційних 

постачальників – письмові подання. Ініціативу може також взяти на себе 

споживач. Якщо ініціатором є постачальник, він розсилає потенційним 

покупцям своєї продукції пропозиції на постачання товару. На відміну від 

конкурсних торгів, де тендерні форми суворо визначені, письмові пропозиції 

постачальника можуть мати різні форму і зміст, тобто містити найменування 

товару, відомості про його кількість та якість, умови ціни та термін 

постачання, вид товару та вид пакування, порядок приймання і передачі. 

Пропозиції, або оферти, можуть бути твердими і вільними. 



Тверді оферти відсилаються тільки одному покупцеві із зазначенням 

терміну дії оферти, протягом якого продавець не може змінити свої умови. 

Неодержання відповіді вродовж цього терміну рівноцінне відмові покупця 

від постачання і звільняє продавця від зробленої пропозиції. Якщо покупець 

приймає пропозицію, то він направляє продавцеві в межах терміну дії оферти 

підтвердження про прийняття пропозиції. Продавець може одержати і 

контрумови покупця. Якщо контрагенти не досягають згоди протягом 

терміну дії пропозиції, переговори продовжуються без урахування 

зобов’язань продавця, що були ним узяті за умов твердої оферти. 

Вільна оферта не передбачає жодних зобов’язань продавця стосовно 

покупця. Вона може відсилатися необмеженій кількості потенційних 

споживачів. За умов вільної оферти ініціатором переговорів є покупець. Він 

розсилає потенційним постачальникам комерційний лист чи запит, 

головною метою якого є одержання пропозиції (оферти). Запит містить всі 

необхідні реквізити (найменування товару, якість, яка вимагається, умови та 

терміни поставки, платежу тощо), крім ціни, яка обумовлюється у відповіді-

пропозиції. 

Основним критерієм для відбору пропозицій мають бути вища якість та 

мінімальна ціна. Іншими критеріями, що впливають на вибір постачальника, 

є його перебування на тій чи іншій відстані від споживача, час виконання 

замовлень, наявність у постачальника резервних потужностей, його 

кредитоспроможність, фінансовий стан тощо. 

Для планування потреби в матеріальних ресурсах у заготівельній 

логістиці використовують системи MRP. 

Приклад 

У середині 80-х років ХХ ст. у США систему MRP використовували чи 

передбачали використати більшість фірм з обсягом продаж понад 15 млн 

доларів на рік (Кальченко, 2000). 

MRP (Materials requirements planning) – планування потреби у 

матеріалах – належить до логістичних систем “підштовхувального” типу. У 

таких системах комплектується перелік матеріалів, необхідних для 

виробництва певної кількості готової продукції відповідно до прогнозу 

ринкової кон’юнктури. Після цього постачальником здійснюється 

формування замовлень. 

Система MRP – це комп’ютеризований метод виявлення потреб у 

матеріалах на різних стадіях виробничого процесу. Рух матеріальних 

ресурсів розраховується у просторі та часі відповідно до потреб наступної 

стадії. Тому матеріал фактично постачається у той момент, коли згідно із 

розрахунками у ньому є потреба. Недоліком системи є те, що необхідні 

матеріали «виштовхуються» працівниками, які перебувають на попередніх 

етапах виробничого процесу і надходять до наступних стадій у необхідній 

кількості у потрібний час у необхідне місце незалежно від того, чи необхідні 

вони там фактично у такій кількості в цей конкретний момент. Проте, як 

свідчить досвід, незважаючи на цей недолік, використання системи MRP дає 



можливість знизити рівень запасів, прискорити їх оборотність, скоротити 

кількість порушень строків поставок. 

У 80-ті роки ХХ ст. у США та інших розвинутих країнах набула 

поширення система MRP-II, що розглядається деякими американськими 

фахівцями як друге покоління системи MRP і містить не лише завдання 

управління матеріально-технічним забезпеченням. Покоління систем у 

даному випадку відрізняються одне від одного не лише своїм технологічним 

рівнем, а й гнучкістю управління та номенклатурою функцій. Система MRP-

II містить функції MRP (визначення потреби в матеріалах), а також функції 

управління технологічними процесами. Мета, функціональні сфери та 

основні завдання внутрішньовиробничої логістики. 

Внутрішньовиробнича логістика охоплює функціональну сферу 

безпосереднього виробництва як процесу виготовлення та охоплює процеси 

від початку виробничого процесу до передання готової продукції у 

підсистему логістичного розподілу (збуту), у тому числі 

внутрішньовиробниче транспортування сировини, матеріалів, 

комплектуючих тощо, а також внутрішньовиробниче складування. 

Головна мета внутрішньовиробничої логістики — це комплексне 

планування та управління матеріальним потоком у процесах виробництва, 

внутрішньовиробничого транспортування й складування та відповідним 

інформаційним потоком, забезпечуючи витратну та часову оптимізацію 

характеристик матеріального потоку (Економічна, 2001). 

Завданням першого рівня є мінімізація витрат на виробництво, 

забезпечення безперервного завантаження працівників і робочих місць, 

безперервність руху предметів праці у виробництві. 

Завдання другого рівня полягає в підвищенні організованості процесів 

виробництва, реалізації основних принципів організації виробництва: 

спеціалізація – диверсифікація; 

стандартизація – універсалізація; 

прямотечійність – невизначеність; 

безперервність – перервність; 

паралельність – послідовність; 

пропорційність – резервування; 

надійність – гнучкість; 

ритмічність – аритмічність. 

Завдання третього рівня – це гарантування працездатності 

внутрішньовиробничої системи в заданому діапазоні якісних та кількісних 

показників, забезпечення повного циклу управління в їх взаємозв’язку, тобто 

прогнозуванні, нормуванні, плануванні, організації, обліку, контролі, аналізі, 

координації, регулюванні, стимулюванні. 

Цільова організація виробничих процесів здійснюється відповідно до 

головної мети, тобто на основі річної виробничої програми підприємства, і 

формує або уточнює його виробничу структуру. 

Схематично внутрішньовиробнича логістика як підсистема логістики 

підприємства має такий вигляд (рис. 7.1): 



 
Рисунок 7.1 - Схематичний вигляд внутрішньовиробничої логістики в 

логістичній системі підприємства. 

 

Для досягнення стійкого рівня конкурентоспроможності на ринку 

процес перебудови організації має відбуватися як процес наближення 

існуючої моделі організації до її ідеалу (оптимуму). Оптимальний проект 

підприємства повинен відповідати сучасним рівням технології, техніки та 

культури (знань) організації і управління підприємством. Тобто оптимальний 

проект має являти собою гнучку логістичну внутрішньовиробничу систему. 

Гнучкість внутрішньовиробничої логістичної системи та можливість її 

адаптації до мінливих зовнішніх і внутрішніх умов роботи забезпечується за 

рахунок багатьох факторів, основними з яких є еластичність техніки і 

технології, рівень професіоналізму кадрів, здатність до видозмін в організації 

та управлінні виробництвом. 

Розрізняють тактичну і стратегічну, кількісну та якісну гнучкість. 

Тактична гнучкість визначає час, необхідний підприємству для 

опанування виробництва нового виробу чи реконструкції окремого 

виробництва, пов’язаного з нововведенням у техніці чи технології. 

Стратегічна гнучкість розкриває значущість можливих 

капіталовкладень, ефекту, обсягу та часу реконструкції підприємства. 

Якісна гнучкість може забезпечуватися завдяки наявності 

універсального обслуговуючого персоналу та гнучкого виробництва. 

Кількісна гнучкість також має різні способи забезпечення. 

Приклад 

На деяких підприємствах Японії основний персонал становить не 

більше ніж 20% максимальної чисельності працюючих. Інші 80% – тимчасові 

робітники, крім того, до 50% тимчасових робітників становлять жінки та 

пенсіонери. Таким чином, при чисельності персоналу у 200 чоловік 

підприємство в будь-який момент може поставити на виконання замовлення 

до 1000 чоловік, причому резерв робочої сили доповнюється адекватним 

резервом обладнання (Гаджинский, 1996). 

Реалізація основних принципів організації виробництва призводить 

лише до підвищення організованості (ефективності) функціонування 

підприємства за умов відносно стабільного впливу середовища, тоді як 

реалізація основних і протилежних принципів організації виробництва 

підвищує ще й внутрішню гнучкість виробництва, тобто можливість 



оперативно, з мінімальними витратами адаптуватися до змін у виробничій 

програмі, умов на ринку товарів і послуг, норм державного регулювання. У 

результаті формується динамічно організована структура підприємства, 

тобто логістична внутрішньовиробнича система. Принципи організації 

виробництва і конкурентоспроможністью. 

На цей час у теорії організації виробництва можна виділити дві групи 

закономірностей: закономірності організації внутрішньовиробничих систем і 

закономірності організації виробничих процесів. 

Великим досягненням у теорії організації виробництва можна вважати 

виявлення та опис того, як проявляються закони організації 

високоефективних, ритмічних виробничих процесів. Мова йде про закони: 

1) закон упорядкованого руху предметів праці у виробництві; 

2) закон неперервності руху виробничих процесів; 

3) закон ритму виробничого циклу виконання замовлення; 

4) закон календарної синхронізації тривалостей технологічних 

операцій; 

Розглянемо їх більш детально. 

1 Закон впорядкованого руху предметів праці у виробництві. 

Формулювання закону: без попередньої організації руху предметів 

праці в типових міжцехових і внутрішньоцехових технологічних маршрутах 

взагалі неможливе планування процесу виробництва. 

Упорядкування руху деталей у виробництві може бути досягнуте 

такими способами: 

стандартизація та типізація міжцехових і внутрішньоцехових 

технологічних маршрутів; 

проектування типової схеми руху предметів праці на виробництві; 

раціональна впорядкованість запуску деталей на виробництві. 

2. Закон неперервності руху виробничого процесу. 

Виробничий процес відбувається в часі та просторі. Час проходження 

виробничого процесу характеризується тривалістю виробничого циклу, 

часом простою робочих місць і часом залежування предметів праці на 

виробництві. 

Просторове проходження виробничого процесу характеризується 

виробничою структурою, структурою наявних ресурсів, послідовністю та 

структурою трудових затрат, необхідних для виготовлення продукції при 

виконанні виробничої програми підприємства. 

Мінімізація витрат виробництва від сумарного часу простоїв робочих 

місць і від сумарного часу міжопераційного залежування предметів праці 

характеризує рівень організованості та ефективності руху виробництва. 

3 Закон ритму виробничого циклу виготовлення виробу. 

Закон ритму виробничого циклу виготовлення виробу – це об'єктивно 

існуюча сукупність суттєвих причинно-наслідкових зв’язків між 

параметрами виробничої програми підприємства (тобто змістом, строками, 

пріоритетами, пропорціями об’єктів виробництва та їх структурною 



трудомісткістю), з одного боку, та структурою елементів виробництва, які 

використовуються у виробництві, – з іншого. 

Ритм виробничого циклу виготовлення виробу є закономірним 

поєднанням процесів розгортання та згортання виготовлення комплектів 

заготовок, деталей, комплектуючих одиниць виробу за стадіями та 

виробничими дільницями, а в кожному виробничому підрозділі – це 

закономірна зміна обсягу та складу виконуваних робіт над кожним 

комплектом предметів праці даного виробу щодо виробничого циклу 

виготовлення комплекту деталей у даному підрозділі. При цьому зміна 

тривалості циклу виконання робіт не змінює внутрішніх пропорцій розподілу 

обсягу та складу цих робіт. 

Розрізняють три можливих методи моделювання ритму виробничого 

циклу виготовлення виробу: 

1) статистичний; 

2) статичний; 

3) динамічний. 

4 Закон календарної синхронізації циклів процесу виготовлення 

виробів та їх частин. 

Якщо процесом синхронізації циклів не управляти, то тривалість 

циклів збільшиться в три рази, тому що календарне вирівнювання кожної 

частини процесу перевищить величину найбільшого циклу відповідної 

частини процесу. 

Знання про виявлення закону синхронізації циклів процесу 

виготовлення виробу та їх частин необхідні як основа мистецтва управління 

виробничим процесом з метою мінімізації затрат на виробництво. 

При впорядкованому русі деталей мінімальною календарною межею 

вирівнювання операцій можна управляти. 

Календарна межа вирівнювання тривалостей технологічних операцій 

характеризує хід виробничого процесу з двох протилежних боків – як 

безперервність завантаження робочих місць та як безперервність 

виготовлення предметів праці. 

Не викликає сумнівів, що при заданих організаційно-технологічних 

умовах мінімум витрат на виробництво досягається при найбільшій 

безперервності використання засобів виробництва (робочих місць), а це 

відповідає єдиному оптимальному рівню виготовлення партій виробів у 

виробництві. 

Обсягово-динамічний метод планування та організації ходу 

виробництва за принципом безперервного завантаження планових робочих 

місць дозволяє не тільки здійснити таке завантаження, а й забезпечити 

максимальну тривалість виробничого циклу виготовлення маршрутного 

комплексу деталей (Тмдк). 

Зокрема, якщо на кожній операції процесу виготовлення маршрутного 

комплекту деталей (тобто на комплектооперації) задіяна одне чи більше 

робочих місць, то тривалість його виробничого циклу можна визначити за 

формулою 



 
де  – кількість найменувань виробів, що будуть виготовлені на дільниці 

в певному плановому періоді і складатимуть один комплект деталей; 

 – середній інтервал часу, через який здійснюється передача партії 

виробів одного найменування на наступну комплектооперацію після 

завершення їх обробки на j-й комплектооперації (tj / Cj); 

Сj – кількість робочих місць, задіяних в обробці деталей комплекту на 

меншій j-й комплектооперації; 

 – розмір передаточної транспортної партії на j-й комплектооперації; 

 – менший з двох середніх інтервалів часу, через які здійснюється 

передача деталей комплекту з суміжних j-ї чи (j + 1)-ї комплектооперації 

(t/Cj ); 

tj – середня тривалість виконання технологічних операцій над деталями 

комплекту на j-й комплектооперації (чи нa j-му рівні робіт); 

j – порядковий номер комплектооперації чи операції типового 

технологічного маршруту, за яким деталі комплекту, що розглядається, 

проходять обробку,  j = 1, m. 

Тут цикл виготовлення комплекту деталей визначається з урахуванням 

умов організації виробничого процесу: кількості номенклатурних позицій у 

плані (n); кількості робочих місць, що використовуються на кожній операції 

процесу (Cj); середньої тривалості виконання однієї технологічної операції 

над деталями комплекту на кожній j-й комплектооперації (tj). Цією 

формулою визначається зв'язок між кількістю номенклатурних позицій у 

плані, плановим строком виконання робіт і нормативним розміром партії 

деталей. 

Якщо деталі містять однакову кількість операцій, то цикли 

виготовлення цих деталей стають тотожними в часі внаслідок вирівнювання 

тривалості їх операцій. Деталі у виробничих підрозділах виробляються, як 

правило, комплектами, а це означає, що тривалість циклу виготовлення 

кожної деталі комплекту дорівнює тривалості циклу виробництва комплекту 

деталей, що розглядається. Логістичні внутрішньовиробничі системи 

З початку 70-х років ХХ ст. у Японії, а потім і в інших країнах набула 

поширення система KANBAN, що є механізмом організації безперервного 

виробничого потоку, здатного до гнучкої перебудови, який функціонує 

практично за умов відсутності страхових запасів. Традиційна концепція 

організації виробництва виходить з того, що для запобігання простоям та 

організації безперервного потоку необхідно створити страховий запас. 

Японська концепція базується практично на повній відмові від страхових 

запасів. Більше того, менеджери навмисно дають можливість робітникам 

повною мірою випробувати на собі наслідки простоїв. У результаті весь 

персонал постійно зайнятий виявленням причин збоїв у виробництві та 

пошуком шляхів підвищення надійності і запасу міцності системи 

управління. Після виявлення та усунення причин простоїв керівники ще 

більше скорочують страховий запас, стимулюючи додаткові зусилля, 



спрямовані на поліпшення організації виробничого процесу з боку всього 

персоналу. Згідно з системою KANBAN, на відміну від традиційного  

підходу, виробник не має завершеного плану та графіка, він жорстко 

пов’язаний не загальним планом, а конкретним замовленням цеху 

(споживача) та оптимізує свою роботу не в цілому, а в межах цього 

замовлення. Конкретні графіки роботи на декаду і місяць відсутні. За 

технологічним ланцюгом кожний має знати, що він буде виробляти тільки 

тоді, коли карта KANBAN з його продукцією відкріплена від контейнера на 

складі, тобто коли продукцію вже відправлено на подальшу обробку. 

Конкретний графік послідовності виробничих операцій одержують 

лінії кінцевого складання, чиїм завданням є розмотування клубка інформації 

у зворотному напрямі. Інакше кажучи, графіки проходження виробництва не 

переглядаються; вони лише формуються рухом карток KANBAN. 

Система KANBAN не є чутливою до змін плану виробництва, оскільки 

останній формується на кожен день. Звичайно, коливання мають свої 

параметри, за межами яких система починає давати збої. Ліміт міцності 

системи KANBAN коливається ±10% заздалегідь збільшеного плану. 

Відмінність системи KANBAN від традиційної системи планування 

полягає в тому, що остання функціонує згідно з принципом “виштовхування” 

раніше визначеної партії деталей чи вузлів на наступні операції і не реагує 

на те, чи потрібні вони там фактично в такій кількості і в цей конкретний час. 

Система ж KANBAN побудована на протилежному принципі. Ритм праці, 

обсяг та номенклатуру деталей, що перебувають у виробництві, визначає не 

заготівельна ланка, а випускні лінії кінцевого складання. “Вхід” та “вихід” у 

системі немовби міняються місцями. Якщо в традиційній системі на 

“виході” одержується тільки те, що надійшло на “вході”, то у системі 

KANBAN до виробництва “входить” тільки те, що потрібно на “виході”. 

Використовуючи KANBAN, з ліній кінцевого складання протягом всього 

технологічного ланцюга передаються вимоги на “вхід”. 

Переваги системи «Канбан» особливо помітні порівняно з 

організацією виробництва в автомобільній промисловості Японії та інших 

країн. 

Приклад 

Запаси комплектуючих деталей та матеріалів у деяких американських 

фірмах у розрахунку на кожний легковий автомобіль, що виготовлявся в 1987 

p., перевищували 500 дол., тоді як у більшості японських вони становили 

менше ніж 200 дол., у тому числі на «Тойоті» всього лише 77 дол. Середній 

виробничий цикл випуску однієї партії конкретної моделі легкового 

автомобіля на «Тойоті» становить всього 2 дні, що в 5 разів менше, ніж у 

середньому в США та Західній Європі (Кальченко, 2000). 

У США та інших розвинутих країнах останнім часом робилися спроби 

створити комбіновані системи управління KANBAN-МRP-II, JiT-МRP тощо, 

які, на думку їх розробників, дають змогу частково усунути недоліки окремо 

взятих систем. Комбіновані системи – МRP-II використовується для 



планування виробництва, KANBAN – для оперативного контролю та 

регулювання виробничого процесу. 

У США та інших розвинутих країнах з 80-х років ХХ ст.поширення 

набула нова логістична система ОPТ (Optimized Production Technology) – 

оптимізована виробнича технологія. У цій системі, розробленій 

ізраїльськими та американськими вченими, на якісно новій основі набули 

подальшого розвитку ідеї, закладені у популярних логістичних системах 

KANBAN та МRР. Основним принципом системи ОPТ є виявлення 

“вузьких” місць на виробництві або, за термінологією її творців, критичних 

ресурсів. Останніми можуть бути, наприклад, запаси сировини та матеріалів, 

машини та устаткування, технологічні процеси, персонал. Від ефективності 

використання критичних ресурсів залежать темпи розвитку 

внутрішньовиробничої системи, тоді як підвищення ефективності 

використання решти ресурсів, що одержали назву некритичних, практично не 

позначається на розвитку системи. 

У системі ОPТ в автоматизованому режимі розв’язується низка завдань 

оперативного й короткострокового управління виробництвом, у тому числі 

формування графіка виробництва на один день, тиждень та ін. 

  



ТЕМА 8 

ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА 

 

1 Склади, їх функції та класифікація. Логістичний процес на складі. 

2 Управління матеріальними запасами. 

3 Система складування та організація переробки вантажів. 

4 Суть і завдання транспортної логістики. Внутрішньовиробниче 

транспортування. 

5 Транспортні тарифи та матеріально-технічна база різних видів 

транспорту. 

6 Техніко-експлуатаційні показники роботи автотранспорту. 

Системи доставки товарів. 

 

Склади, їх функції та класифікація. Логістичний процес на складі 

 

Складське господарство – це сукупність загальнозаводських та цехових 

підрозділів, призначенням яких є приймання, розміщення, зберігання та 

відпускання продукції, предметів та засобів праці, сприяє збереженню якості 

продукції, матеріалів, сировини; підвищенню ритмічності та організованості 

як виробництва, так і збуту; поліпшенню використання територій 

підприємства; зниженню простоїв транспортних засобів та транспортних 

витрат; вивільненню робочої сили; ефективній організації збутової діяльності 

та ін. Та все ж головна мета складського господарства полягає в організації 

своєчасних й ефективних постачань матеріальних ресурсів у виробництво, 

відправки готової продукції споживачу, а також забезпечення умов для 

зберігання при мінімальних витратах. 

Узагальнено організація складського господарства містить: 

1) визначення номенклатури та виду складських приміщень; 

2) розміщення складів на території підприємства за принципом 

мінімізації витрат при перевезеннях вантажів; 

3) визначення порядку роботи складів. 

Склад – це складна технічна будівля, яка складається із 

взаємопов’язаних елементів, що має певну структуру та виконує низку 

функцій з перетворення матеріальних потоків, а також нагромадження, 

переробки та розподілу вантажів між споживачами. Він є місцем 

складування, розміщення і зберігання товарів. (Економічна, 2002). 

Склади можна класифікувати: 

1. За розмірами: 

- невеликі (загальна площа становить декілька сотень кв. м); 

- склади-гіганти (у сотні тисяч кв. м). 

2. За різними конструкціями: 

- закриті (розміщення в окремих приміщеннях); 

- напівзакриті; 

- відкриті. 

3. За характером діяльності: 



- матеріальні (постачальницькі) склади; 

- внутрішньовиробничі (міжцехові та внутрішньоцехові); 

- збутові. 

4. За формою власності: 

- колективного користування; 

- склад індивідуального користування. 

5. За ознакою місця: 

- склади на дільниці руху продукції виробничо-технічного 

призначення; 

- склади на дільниці руху товарів народного споживання. 

6. За ступенем автоматизації: 

- немеханізовані; 

- комплексно-механізовані; 

- автоматизовані; 

- автоматичні. 

7. За можливістю доставки та вивезення вантажу: 

- пристанційні або портові; 

- прирельсові; 

- глибинні. 

8. За видом та характером матеріалів, що зберігаються на складі: 

- спеціалізовані; 

- змішані або універсальні. 

9. За функціональними особливостями: 

- оборотні; 

- склади для зберігання (стаціонарні і рухомі); 

- спеціалізовані; 

- склади комісіонування. 

До основних функцій складу належать такі: 

1) перетворення виробничого асортименту у споживчий відповідно до 

попиту; 

2) складування та зберігання; 

3) уніфікація та транспортування вантажів. Для скорочення 

транспортних витрат склад може здійснювати функцію об'єднання 

(уніфікацію) невеликих партій для декількох замовників до повного 

завантаження транспортного засобу; 

4) надання послуг: 

підготовка товарів для продажу (фасування продукції, заповнення 

контейнерів, розпакування та ін.); 

контроль за санкціонуванням пристроїв та обладнання, монтаж; 

надання продукції товарного вигляду, необхідна обробка; 

транспортно-експедиційні послуги та ін. 

Будь-який склад обробляє три види матеріальних потоків: вхідний, 

вихідний та внутрішній. Наявність вхідного потоку означає необхідність 

розвантаження транспорту, перевірки кількості та якості вантажу. Вихідний 



потік зумовлює необхідність навантаження транспорту, внутрішній – 

необхідність переміщення вантажу всередині складу. 

У літературі зазначаються функції складів з огляду на їх функціональне 

призначення: 

1. Склади готової продукції здійснюють такі операції: 

- складування; 

- збереження; 

- відсортування або додаткова обробка продукції перед її відправкою; 

- маркування; 

- підготовка вантажів до завантаження; 

- операції навантаження. 

2. Склади сировини та вихідних матеріалів – до вищезазначених 

функцій додаються: 

- прийом продукції; 

- вивантаження; 

- сортування; 

- збереження; 

- підготовка до виробничого процесу. 

3. Склади оптово-посередницьких фірм, крім зазначених вище функцій, 

додатково забезпечують:    

- концентрацію товарів; 

 - докомплектацію, підбір у потрібному асортименті; 

- організацію товарів дрібними партіями; 

- збереження резервних партій. 

4. Склади торгівлі, які знаходяться в місцях розміщення виробництв 

(вихідні оптові бази), отримують товари від виробничих підприємств 

великими партіями, комплектують і відправляють великі партії товарів 

одержувачам, що знаходяться в місцях споживання. 

5. Склади торговельних оптових баз, які розміщуються в місцях 

споживання, отримують товари, формують широкий торговельний 

асортимент, постачають на роздрібні торговельні підприємства. 

Практично логістика на складі охоплює всі основні функціональні 

галузі, що розглядаються на мікрорівні. Тому логістичний процес на складі є 

набагато ширшим, ніж технологічний процес (рис. 8.1). 



 
Рисунок 8.1 - Схема логістичного процесу на складі 

  

Умовно весь процес можна поділити на три складові: 

1) операції, спрямовані на координацію служби закупівлі; 

2) операції, безпосередньо пов’язані з переробкою вантажу та його 

документацією; 

3) операції, спрямовані на координацію служби продаж. 

Координація служби закупівлі здійснюється в ході операцій з 

постачання запасами та завдяки контролю за веденням поставок. Основне 

завдання постачання запасами полягає в забезпеченні складу товаром (чи 

матеріалом) відповідно до можливостей його переробки на даний період при 

повному задоволенні замовлень споживачів. 

Облік і контроль за одержанням запасів та відправленням замовлень 

дозволяє забезпечити ритмічність переробки вантажопотоків, максимальне 

використання складських потужностей та необхідні умови зберігання, 

скоротити терміни зберігання запасів і тим самим підвищити оборотність 

складу, розвантаження і приймання вантажів. 

Розвантаження на сучасних складах здійснюється на 

розвантажувальних автомобільних чи залізничних рампах та контейнерних 

майданчиках. Операції даного етапу передбачають: 

- розвантаження транспортних засобів; 

- контроль документальної і фізичної відповідності замовлень 

поставки; 

 -документальне оформлення вантажу, що надійшов, через 

інформаційну систему; 

- формування складської вантажної одиниці.  

Внутрішньоскладське транспортування передбачає переміщення 

вантажу між різноманітними зонами складу: з розвантажувальної рампи до 

зони приймання, потім до зони зберігання, комплектації та на 



навантажувальну рампу. Ця операція виконується за допомогою підйомно-

транспортних машин і механізмів. 

Процес складування полягає в розміщенні та укладенні вантажу на 

зберігання. Основний принцип раціонального складування – ефективне 

використання обсягу зони зберігання. При цьому простір під робочі проходи 

має бути мінімальним, але з урахуванням нормальних умов роботи підйомно-

транспортних машин і механізмів. 

Процес складування та зберігання охоплює: 

а) закладку вантажу на зберігання; 

б) зберігання вантажу та забезпечення відповідних для цього умов; 

в) контроль за наявністю запасів на складі, що здійснюється через 

інформаційну систему. 

Процес комплектації передбачає підготовку товару за замовленнями 

споживачів. Він охоплює: 

а) одержання замовлення клієнта (відбірний лист); 

б) відбір товару кожного найменування за замовленням клієнта; 

в) підготовку товару до відправки (укладання в тару, на товароносій); 

г) документальне оформлення підготовленого замовлення та контроль; 

д) об'єднання замовлень клієнтів у партію відправлення та оформлення 

транспортних накладних; 

е) відвантаження вантажів у транспортний засіб. 

Комісіонування замовлень клієнтів проводиться в зоні комплектації. 

Підготовка та оформлення документації здійснюється через інформаційну 

систему. Адресна система зберігання дозволяє зазначати у відбірному листі 

місце необхідного товару, що значно скорочує час відбору та допомагає 

докладніше відслідковувати відпускання товару зі складу. 

Транспортування та експедирування замовлень можуть здійснюватись 

як складом, так і самим замовником. Найбільш поширеною та економічно 

виправданою є централізована доставка замовлень складом. У цьому 

випадку завдяки уніфікації вантажів та оптимальним маршрутам доставки 

досягається значне скорочення транспортних витрат і з'являється реальна 

можливість здійснювати поставки дрібними партіями й частіше, що сприяє 

зменшенню непотрібних страхових запасів у споживача. 

Збирання і доставка порожніх товароносіїв відіграють значну роль у 

статті витрат. Товароносії (піддони, контейнери, тара, обладнання) за умов 

внутрішньоміських перевезень частіше за все є багатооборотні, а тому їх слід 

повертати відправникові. 

Інформаційне обслуговування складу передбачає управління 

інформаційними потоками і є зв'язувальним стрижнем функціонування всіх 

служб складу. Інформаційне обслуговування охоплює: 

- обробку вхідної документації; 

- пропозиції за замовленнями постачальників; 

- оформлення замовлень постачальників; 

- управління прийманням та відправленням; 

- контролювання наявності на складі; 



- приймання замовлень споживачів; 

- оформлення документації відправлення; 

- диспетчерську допомогу, у тому числі оптимальний вибір партій 

відвантаження та маршруту доставки; 

- обробку рахунків клієнтів; 

- обмін інформацією з оперативним персоналом та вищим 

управлінським рівнем; 

- різноманітну статистичну інформацію. 

На забезпечення координації діяльності служби продажу в першу чергу 

спрямовані операції контролю за виконанням замовлень і наданням послуг 

клієнтам, від яких залежить рівень обслуговування. Виділяють три основні 

категорії елементів обслуговування: допродажне, під час продажу та 

післяпродажне. Склад забезпечує виконання як продажних (сортування 

товарів, повна перевірка якості товарів, що постачаються, фасування та 

пакування, заміна замовленого товару, експедиторські послуги, у тому числі 

розвантаження, інформаційні послуги, підписання договорів з 

транспортними агентствами), так і післяпродажних послуг (установлення 

товарів, гарантійне обслуговування, забезпечення запчастинами, тимчасова 

заміна товарів, приймання дефектної продукції та її заміна). 

Раціональне здійснення логістичного процесу на складі є запорукою 

його рентабельності. Тому при організації логістичного процесу слід 

додержуватися таких принципів: 

1) раціональне планування складу при виділенні робочих зон, що 

сприяє зниженню витрат та вдосконаленню процесу переробки вантажу; 

2) ефективне використання простору при розставленні обладнання, що 

дозволяє підвищити потужність складу; 

3) використання універсального обладнання, яке виконує різноманітні 

складські операції, що призводить до істотного скорочення парку підйомно-

транспортних машин; 

4) мінімізація маршрутів внутрішньоскладського перевезення з метою 

скорочення експлуатаційних витрат і зростання пропускної спроможності 

складу; 

5) здійснення уніфікації партій відвантажень та використання 

централізованої доставки (більш детально див. п. 10), що дозволяє істотно 

знизити транспортні витрати; 

6) максимального використання можливостей інформаційної системи, 

що значним чином скорочує час та витрати, пов’язані з документооборотом 

та обміном інформацією, тощо. 

Іноді резерви раціональної організації логістичного процесу (навіть і 

незначні) полягають у простих речах: розчищенні загромаджених проходів, 

покращанні системи освітлення, наукової організації робочого місця. У 

пошуку резервів ефективності функціонування складу немає дрібниць, все 

повинно ретельно аналізуватися, а надалі використовуватися для поліпшення 

організації логістичного процесу. 

Управління матеріальними запасами 



Наявність запасів дозволяє забезпечити виробництво сировиною, що 

постачається оптимальними за розмірами партіями, здійснювати переробку 

сировини в готову продукцію оптимальними розмірами, своєчасно 

виконувати поставки готової продукції замовникам. 

У системі логістики запаси класифікуються як виробничі, що ув’язують 

неперервність споживання ресурсів із дискретністю їх надходження від 

постачальників, та товарні, що ув’язують інтервали надходження продукції 

від постачальників з інтервалами відпускання її споживачам. Виробничі 

запаси, у свою чергу, поділяються на запаси, необхідні безпосередньо на 

виробництві, та транспортні запаси, тобто ті, що створюються при 

транспортуванні ресурсів. 

Крім того, на підприємстві розрізняють три рівні запасів: 

1 Запаси готової продукції – дозволяють службі збуту забезпечувати 

більш короткі строки поставок, ніж повний цикл постачання та виготовлення 

цієї продукції. Достатні запаси готової продукції дозволяють уникнути або 

відстрочити наслідки призупинення виробництва через ремонт, простої, 

страйки та ін. 

2 Запаси напівфабрикатів і комплектуючих – розподіляють різні стадії 

виробництва таким чином, що зупинка процесу на будь-якій стадії не 

призведе до раптової зупинки всіх подальших операцій виробничої лінії. 

Запаси комплектуючих у достатній кількості також дозволяють стабілізувати 

виробництво. 

3 Запаси сировини і/або комплектуючих, що закуповуються, – 

дозволяють шляхом зниження періодичності замовлень користуватися 

торговельними знижками для великих партій та «спекулювати» на 

коливаннях цін або курсах. Вони забезпечують захист проти збоїв у 

постачальників, наприклад, при закупівлях у монополістів. 

Класифікація за виконуваною функцією запасів дозволяє розподілити 

виробничі та товарні запаси на декілька груп: поточні, підготовчі, страхові, 

сезонні, перехідні. 

Поточні запаси забезпечують неперервність постачання виробничого 

процесу між двома поставками, а також організацію торгівлі та споживачів. 

Поточні запаси становлять основну частину виробничих та товарних запасів. 

Підготовчі запаси (або буферні запаси) виділяються з виробничих 

запасів за необхідності додаткової їх підготовки перед використанням у 

виробництві (наприклад, сушіння лісу). 

Гарантійні запаси (або страхові запаси) призначені для неперервного 

постачання споживачів у випадку непередбачених обставин: відхилення в 

періодичності та у величині партій поставок від запланованих, зміни 

інтенсивності споживання, затримки поставок та ін. На відміну від поточних 

запасів розмір гарантійних запасів – величина постійна. 

Сезонні запаси утворюються при сезонному характері виробництва 

продуктів, їх споживання або транспортування. 

Перехідні запаси – це залишки матеріальних ресурсів на кінець 

звітного періоду. Вони призначені для забезпечення неперервності 



виробництва та споживання у звітному та наступному періодах до наступної 

поставки. 

Класифікація за часом поділяє запаси на (Логистика, 1997): 

- максимальний бажаний запас – визначає рівень запасу, економічно 

оптимальний у даній системі управління запасами. 

- неліквідні запаси – так називають виробничі чи товарні запаси, які 

довго не використовуються і утворюються в результаті погіршення якості 

товарів під час зберігання, а також морального зношення. 

Функції товарно-матеріальних запасів: 

1) функція регулювання процесу. Деякі запаси комплектуючих є 

необхідними, оскільки потрібен час, щоб закінчити одну операцію над 

партією товару, і більш чи менш тривалий час для переходу до іншої операції 

(«запас-інструмент»); 

2) економічна функція. Деякі запаси на будь-якому рівні надають 

значну незалежність окремим робочим місцям, цехам, спрощують процеси 

виробництва і/або розподілу; 

3) функція упередження. Буферні запаси потрібні у випадках, коли 

товари споживаються прогнозованим, але змінним чином і якщо бажано 

згладити ці коливання зменшенням або збільшенням запасів, а не зміною 

виробничого обладнання; 

4) функція захисту від випадковостей – інколи створюються аварійні 

запаси, призначені для захисту від коливань у строках поставок і коливань 

попиту в ті самі періоди; 

5) функція “виробництва”. Товарно-матеріальні запаси можуть бути 

невід’ємною частиною виробничого циклу, у випадку якщо необхідний 

період скритого розвитку для хімічної реакції або перетворення продукту 

(наприклад, вино). 

Ефективне використання запасів досягається при правильній 

організації управління ними, яке містить: 

1. Розроблення науково-обґрунтованих норм запасів. 

Норма запасу – мінімальна, але достатня кількість матеріальних 

елементів, що забезпечують неперервність виробництва та обігу. Запаси 

нормуються диференційовано для кожного виду (найчастіше для поточного, 

підготовчого, страхового запасів). 

2. Планування запасів. 

3. Облік, аналіз та контроль за станом запасів. 

4. Оперативне (поточне) регулювання запасів. 

У теорії логістики розроблено дві основні системи управління 

запасами, які розв’язують завдання, відповідаючи меті безперебійного 

забезпечення споживача матеріальними ресурсами. Такими класичними 

системами є система управління запасами з фіксованою величиною 

замовлення і система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між 

замовленнями. 

1.Система управління запасами з фіксованою величиною замовлення 



Величину замовлення чітко зафіксовано, вона не змінюється ні за яких 

умов роботи системи. Критерієм оптимізації повинен бути мінімум сукупних 

витрат на збереження запасів і повторення замовлення. Даний критерій 

враховує три фактори, які впливають на величину названих сукупних витрат: 

1) площа складських приміщень, що використовується; 

2) витрати на збереження запасів; 

3) вартість оформлення замовлення. 

За допомогою основної формули Уїлсона прагнуть мінімізувати повні 

змінні витрати на управління запасами, тобто суму витрат на реалізацію 

замовлення (або на запуск у виробництво) та витрат утримання товарно-

матеріальних запасів. 

Загальними витратами на управління запасами називається сума 

повних змінних витрат і витрат на придбання товару. 

Витрати на виконання замовлення. Це витрати на реалізацію одного 

замовлення, помножені на кількість здійснених замовлень протягом періоду 

часу, який розглядається. 

Витрати на збереження товару на складі. Спрощені гіпотези 

передбачають, що запаси безперервно змінюються від замовленої величини 

Q до 0, а потім знову неперервно зростають до Q (при надходженні нового 

замовлення). 

Відповідно середній рівень запасів дорівнює Q/2 протягом усього часу, 

який розглядається. 

Оскільки витрати на збереження одиниці товару виражаються у 

відсотках від ціни закупівлі цього товару, витрати на збереження будуть 

дорівнювати Q/2 і СН. Тоді повні змінні витрати на утримання запасів 

матимуть вигляд 

  

     (8.1) 

 

де D – попит на товар з боку замовника (шт.) за одиницю часу; L – 

витрати на реалізацію замовлення, грн; H – витрати на збереження товару за 

одиницю часу у відсотках від С; С – витрати на придбання одиниці товару, 

грн; Q – обсяг замовлення, шт. 

Причому D та Н передбачаються однорідними, тобто такими, що 

належать до одного і того самого періоду часу. 

Ця функція Q проходить через екстремум у точці, де її перша похідна 

дорівнює нулю: 

  

    (8.2) 

  

Звідки: 



    (8.3) 

 (формула Уілсона)   (8.4) 

  

Слід зазначити, що витрачання деякого часу на отримання партії 

товару Q (затримка постачальником або для внутрішнього виробництва) не 

змінює цього результату. Замінюючи Q формулою економічної кількості, 

отримуємо мінімальну величину повних змінних витрат на управління 

товарно-матеріальними запасами: 

 

     (8.5) 

 

Часто у випадку виготовлення (на самому підприємстві або при 

замовленні на «близькому» даному підприємству) поповнення запасів не 

відбувається раптово, як у попередньому випадку, а охоплює деякий 

проміжок часу, який тут передбачається лінійним із продуктивністю Р. 

Приклад 

Припустимо, що замовлено Q = 1000 шт., при D = 20 шт./день та        Р 

= 100 шт./день, тоді замовлення Q буде виконано лише через 10 днів, тобто 

період часу, за який буде спожито 200 одиниць товару, звідси максимальні 

товарно-матеріальні запаси будуть дорівнювати Q * (1 – D/P). Тут: 1000 * (1 – 

20/100) = 800 (шт.). 

Можна показати, що формула економічної кількості для виготовлення 

буде 

     (8.6) 

  

При цьому величина загальних змінних витрат управління запасами 

буде мати такий вигляд: 

     (8.7) 

  

Вихідними даними для розрахунку параметрів системи будуть: 

- потреба в продукті, що замовляється, шт.; 

- оптимальний розмір замовлення, шт.; 

- час поставки, дні; 

- можлива затримка поставки, дні. 

Гарантійний (страховий) запас дозволяє забезпечувати потребу на час 

передбачуваної затримки поставки. Відтворення гарантійного запасу 

проводиться під час наступних поставок через використання іншого 

розрахункового параметра даної системи – граничного рівня запасу. 

Граничний рівень запасу визначає рівень запасу, при досягненні якого 

здійснюється наступне замовлення. Величина граничного рівня 



розраховується таким чином, що надходження замовлення на склад 

відбувається в момент зниження поточного запасу до гарантійного рівня. 

Максимально бажаний запас – визначається для контролю за повним 

завантаженням площ з точки зору критерію мінімуму сукупних витрат. 

2 Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між 

замовленнями 

Цю систему в літературі називають ще системою “періодичного 

поповнення”. Замовлення здійснюються в чітко визначений час, між якими 

утворюються рівні інтервали, наприклад, 1 раз на місяць, 1 раз на тиждень, 1 

раз у 14 днів і т.д. Період, що розділяє два замовлення на виготовлення або 

придбання, чітко встановлено, а обсяг замовлення є змінним. Визначити 

інтервал між замовленнями можна з урахуванням оптимального розміру 

замовлення. Розрахунок інтервалу часу між замовленнями можна зробити за 

формулою 

  

      (8.8) 

  

де N – кількість робочих днів у році, дні; 

S – потреба в продукті, який замовляють, шт.; 

 – оптимальний обсяг замовлення, шт. 

Отриманий результат часу може бути скоригований на основі 

експертних оцінок. Наприклад, при отриманому розрахунковому результаті 

чотири дні можливо використати п’ять днів, щоб проводити замовлення один 

раз на тиждень. 

Величина замовлення у системі з фіксованим інтервалом часу між 

замовленнями розраховується за формулою 

  

        (8.9) 

  

де РЗ – величина замовлення, шт.; МБЗ – максимально бажане 

замовлення, шт.; ПЗ – поточне замовлення, шт.; ОС – очікуване споживання 

за час поставки, шт. 

 

Система складування та організація переробки вантажів. 

 

Система складування передбачає оптимальне розміщення вантажу на 

складі і раціональне управління ним. Розроблення системи складування 

базується на виборі найраціональнішої системи з усіх технічно можливих для 

вирішення поставленого завдання методом кількісного та якісного 

оцінювання. Отже, система складування містить такі складські підсистеми: 

- вантажна одиниця; 

- вид складування; 

- обладнання з обслуговування складу; 

- система комплектації; 



- управління переміщенням вантажу; 

- обробка інформації; 

- конструктивні особливості будівель і споруд. 

Вибір раціональної системи складування повинен здійснюватись у 

такій послідовності: 

1) визначення місця складу в логістичному ланцюжку та його функції; 

2) визначення загальної спрямованості технічної оснащеності 

складської системи (механізована, автоматизована, автоматична); 

3) визначення завдання, якому підпорядковане розроблення системи 

складування; 

4) вибір елементів кожної складської підсистеми; 

5) створення комбінацій обраних елементів усіх підсистем; 

6) здійснення попереднього вибору конкурентоспроможних варіантів з 

усіх технічно можливих; 

7) проведення техніко-економічної оцінки кожного 

конкурентоспроможного варіанта; 

8) здійснення альтернативного вибору раціонального варіанта. 

Оптимальна система складування передбачає раціональність 

технологічного процесу на складі. Основною умовою тут є мінімальна 

кількість операцій з переробки вантажу. Саме тому значна увага 

приділяється визначенню оптимального виду і розмірів товароносія, на 

якому формується складська вантажна одиниця. Такими товароносіями 

можуть стати: стоякові, сітчасті, ящикові, плоскі піддони та напівпіддони, а 

також касети, ящики для дрібних вантажів тощо. 

На вибір товароносія впливають: 

- вид і розміри упаковки та транспортної тари; 

- система комплектації замовлення; 

- оборотність товару; 

- технологічне обладнання, що застосовується для складування 

вантажу; 

- особливості підйомно-транспортних машин і механізмів, що 

обслуговують склад. 

Основним критерієм правильного вибору товароносія є відсутність 

повернення складської вантажної одиниці із зони комплектації до зони 

зберігання при формуванні замовлення покупця. 

В основному розрізняють такі види складування. 

Одиничне – є найпростішою формою і використовується при зберіганні 

обладнання, транспортних засобів та інших засобів, які тимчасово 

витримують відкритість. Досить часто застосовується лінійне і блочне 

збереження. При лінійному збереженні до кожного одиничного збереження 

забезпечується прямий доступ, зручний для різноманітних товарів з 

невеликими і середніми розмірами. 

Виділяють такі види збереження: 

- розміщення товарів на підлозі; 

- створення полиць-стелажів; 



- розміщення на рухомих полицях; 

- створення висотних стелажних складів. 

Блочне збереження характеризується тісним (без простору) 

розміщенням. Недоліки розміщення: зберігатися можуть лише комплектні 

одиниці; відсутній прямий доступ до об'єктів, що зберігаються. 

При цьому виділяють такі основні види збереження: 

- складування в штабельованих блоках; 

- складування у висотних стелажах; 

- складування у стелажах до 6 м; 

- складування в прохідних (в’їзних) стелажах; 

- складування в пересувних стелажах; 

- складування в елеваторних стелажах та ін. 

Доступність елементів, що складуються, їх розміри і вага впливають на 

конструкцію складів. 

Альтернативами є: 

- плоска конструкція складу; 

- висотна конструкція складу; 

- стелажне збереження або в підвішеному стані; 

- збереження на відкритому повітрі. 

Плоска – одноповерхова, без підвалу складська будівля. Висота до 4 м і 

використання простих транспортних засобів є найбільш економною 

порівняно з висотними. 

Висотна, або багатоповерхова, – будівлі відрізняються обмеженими 

можливостями навантаження на підлогу, додаткову витрату площ і 

капітальних коштів на створення кліток, стелажів і т.д. Склади, що обладнані 

полицями, стелажами, розташовані в одноповерхових будівлях і досягають 

висоти 14 м і більше. Будівництво підвішених складів має ту перевагу, що 

вони можуть бути швидко перебудовані та матимуть вільний доступ 

транспорту до місць збереження. 

Для обслуговування складів використовують різноманітні підйомно-

транспортні машини і механізми, їх вибір тісно пов’язаний з уже 

переліченими підсистемами і залежить від характеристик самих 

технологічних засобів і загальної спрямованості технічної оснащеності 

складу. 

Складське обладнання складається з таких основних компонентів: 

- допоміжні пристрої для навантаження-розвантаження; 

- внутрішньоскладські транспортні засоби; 

- полиці, стелажі, ящики, штабелери та ін. 

Найбільш поширеними на механізованих складах є такі види підйомно-

транспортних засобів, як електронавантажники та електроштабелери, а на 

автоматизованих складах - міжстелажні крани-штабелери. 

Для досягнення ефективності обороту важливим є вибір відповідних 

видів внутрішньоскладського транспорту. Вони охоплюють: вилочні 

підйомники, ручні підйомники, електроталі, оператори для висотного 

стелажування складу, рухові роботи, рольганги і т.д. Внутрішньоскладське 



транспортування передбачає пересування вантажу між різними зонами 

складу: від зони розвантаження в зону прийому, звідти в зону збереження, 

комплектації та в навантажувальну зону. 

Стелажі і полиці є складським обладнанням для одиничних товарів і 

виготовляються з дерева, бетону і сталі. 

У процесі переробки вантажу процес комплектації відбувається в три 

етапи: 

1) відбір товару за замовленнями покупця; 

2) комплектація повного замовлення покупця згідно з його заявкою; 

3) комплектація партій для відправки покупцям. 

Існує кілька схем відбору, які містять різноманітне поєднання таких 

позицій: 

1) вихідне положення вантажу відносно відбиральника (статичне чи 

динамічне) при підготовці матеріалу до споживання; 

2) переміщення вантажу в просторі при відборі (одновимірне, 

двовимірне); 

3) відбирання вантажу (за допомогою технічних засобів чи без них); 

4) ступінь комплектації замовлення (централізований – відбирання 

вантажу одночасно для кількох клієнтів, децентралізований – для одного 

клієнта). 

Суть і завдання транспортної логістики. Внутрішньовиробниче 

транспортування 

Транспортна логістика інтегрує планування, управління та фізичне 

транспортування матеріалів, купованих частин, виробів, виробничих відходів 

у супроводі необхідного для цього інформаційного потоку для мінімізації 

транспортних витрат і витрат часу (Економічна, 2001). 

Транспорт – це галузь матеріального виробництва, яка здійснює 

перевезення людей та вантажів. 

Предметом транспортної логістики є комплекс завдань, пов’язаних із 

організацією переміщень вантажів транспортом загального користування 

(рис. 8.2). 

 
 

Рисунок 8.2 - Види транспорту 

  

Організація переміщень вантажів транспортом незагального 

користування є предметом вивчення внутрішньовиробничої логістики. 



Завдання вибору каналів товароруху вирішується у сфері розподільчої 

логістики (Гаджинский, 1996). 

Головна мета транспортної логістики зводиться до надання необхідних 

транспортних послуг у галузях постачання, збуту та переробки відходів з 

мінімальними витратами з орієнтацією на стабільне зменшення потреб у 

транспорті (Економічна, 2001). 

При цьому основні завдання транспортної логістики можна визначити 

так: 

1) вибір виду транспортних засобів; 

2) вибір типу транспортних засобів; 

3) спільне планування транспортного процесу зі складським та 

виробничим; 

4) спільне планування транспортних процесів на різних видах 

транспорту; 

5) забезпечення технологічної єдності транспортно-складського 

процесу; 

6) визначення раціональних маршрутів доставки. 

До внутрішніх транспортних засобів належать засоби, призначені для 

переміщення в горизонтальному та вертикальному напрямках. Класифікацію 

внутрішньовиробничих транспортних систем з відмітними особливостями 

подано на рис. 8.3 Їх можна розподілити на дві основні групи, а саме: 

1) стаціонарні транспортні пристрої; 

2) нестаціонарні, або пересувні, транспортні засоби. 

 

 
Рисунок 8.3 - Класифікація внутрішньовиробничих транспортних 

систем 

  

До стаціонарних транспортних пристроїв належать ті, за допомогою 

яких продукти пересуваються за відповідними горизонтальними, 

вертикальними та похилими напрямками. Наприклад, конструкції, пов’язані з 

підлогою: 

- схований під підлогою ланцюговий транспортер; 

- несучий ланцюговий транспортер; 

- рольганги; 

- ремінний транспортер. 

Конструкції, не пов’язані із підлогою: 



- ланцюговий підвішений транспортер; 

- транспортер із електроприводом; 

- ручні талі. 

До пересувних належать транспортні засоби, які виконують або 

вертикальне транспортування (підйомники, у тому числі ліфти, мостові, 

портальні та ін. крани), або горизонтальне пересування – як система на 

вагонетках (карах). Горизонтально-пересувні пристрої поділяють на ті, що 

потребують опори, та вільні: 

Горизонтально-пересувні, що потребують опори: 

- вилочні підйомники; 

- вилочні штабелери; 

- тягачі з причіпами; 

- транспортні системи без водія. 

Вільні (не пов’язані із підлогою): 

- картраки; 

- монорельсові підвісні вагонетки. 

Великого значення набувають сьогодні транспортні засоби без водія та 

із дистанційним управлінням (індукційні або оптичні). Вони створюють 

конкуренцію стаціонарним транспортним засобам, до них належать: 

- рольганги; 

- ланцюгові транспортери; 

- підйомники з електроприводом та без нього; 

- підвішені конвеєри з окремим приводом. 

Безлюдні транспортні системи добре пристосовані для раціоналізації 

логістичних функцій та можуть використовуватися як на частково 

механізованих, так і повністю автоматизованих підприємствах. 

Удосконалення технології та зв’язок із центральною комп’ютерною 

системою забезпечує їх економічність, велику гнучкість і високий ступінь 

використання. 

Безлюдні системи охоплюють такі елементи: 

- вагонетки; 

- пристрої для пересування; 

- пристрої для управління. 

Переваги транспортних систем із дистанційним управлінням повинні 

розглядатися поряд з їхніми недоліками, такими, як: 

- висока вартість цих систем; 

- проблеми завантаження та розвантаження;    

- низька швидкість руху; 

- залежність від змонтованих шляхів; 

- складність проїзду в різних виробничих ситуаціях (наприклад, 

вузькі шляхи, високі бар'єри, неочікувані перешкоди і т.п.). 

 

Транспортні тарифи та матеріально-технічна база різних видів 

транспорту 

 



Розрахунки за обслуговування, що надаються транспортними 

організаціями, здійснюються за допомогою транспортних тарифів. 

Транспортні тарифи – це форма ціни на послуги транспортування, які 

повинні забезпечити транспортному підприємству відшкодування 

експлуатаційних витрат та можливість отримання прибутку; покупцю 

транспортних послуг – можливість покриття транспортних витрат. 

Тарифи охоплюють: 

1) плату за перевезення вантажів; 

2) збори за додаткові операції, пов’язані з перевезенням вантажів; 

3) правила розрахунку оплат і зборів. 

Системи тарифів на різних видах транспорту мають свої особливості.        

Приклад 

Відносне зниження в лютому 1994 р. рівня ставок збору за охорону та 

супровід вантажів підрозділами воєнізованої охорони Міністерства шляхів 

сполучення РФ дозволило підвищити попит на дану послугу та забезпечити 

безпеку вантажоперевезення (Гаджинский, 1996). 

Розглянемо ці особливості більш детально для окремих видів 

транспорту. 

Залізничний транспорт 

1 Загальні тарифи – це основний вид тарифів, за їх допомогою 

визначається вартість основної маси вантажів. 

2 Виняткові тарифи – встановлюються із відхиленням від загальних 

тарифів як спеціальні надбавки або знижки. Можуть бути: 

- підвищеними; 

- заниженими. 

За їх допомогою можна регулювати вартість перевезень окремих видів 

сировини; застосовуються для перевезення вантажу постійних напрямків 

руху  порожніх вагонів і контейнерів. 

3 Пільгові тарифи застосовуються при перевезенні вантажів для 

відповідних цілей, а також вантажів для залізниць. 

4 Місцеві тарифи встановлюються начальниками окремих залізничних 

доріг. Ці тарифи, у тому числі розмір оплати за перевезення вантажу та 

ставки  різних зборів, діють у межах даної залізниці. 

5 Збори – виконання силами залізниці таких додаткових операцій: 

- збереження; 

- зважування або перевірка ваги вантажу; 

- подання вагонів; 

- дезінсекція вагонів; 

- експедиція вантажів;  

- вантажно-розвантажувальні роботи. 

Основними факторами, від яких залежить розмір оплати при 

перевезенні вантажів залізницею, є: 

1 Вид відправлення. Залізницею вантаж може бути відправлений 

повагонною, контейнерною, малотоннажною (вагою до 26 т та об’ємом до 



піввагона) і малим відправленням (вагою до 10 т та об’ємом до  1 /3 місткості 

вагона). 

2 Швидкість перевезень – вантажна, велика або пасажирська. Вид 

швидкості визначає, скільки кілометрів на добу повинен проходити вантаж. 

3 Відстань перевезень. Провізна плата може збиратися за відстань за 

найкоротший напрям, так звана тарифна відстань – при перевезенні вантажів 

вантажною або великою швидкістю або за дійсно пройдену відстань – у 

випадку перевезень негабаритних вантажів або перевезень вантажів 

пасажирською швидкістю. 

4 Тип вагона – універсальні, спеціалізовані або ізотермічні, цистерни 

або на платформах. 

5 Належність вагона або контейнера. Вагон, платформа або контейнер 

можуть належати залізниці, а можуть бути власністю вантажовідправника 

або вантажоотримувача. 

6 Кількість вантажу, що перевозиться. 

Автомобільний транспорт 

1 Відрядні тарифи. 

2 Договірні тарифи. 

3 Тарифи на умовах платних автотонно-годин. 

4 Тарифи за тимчасове користування вантажними автомашинами. 

5 Тарифи згідно з кілометровим розрахунком. 

6 Тарифи за перегін рухомого складу. 

Фактори, що впливають на розмір тарифної оплати: 

1) відстань; 

2) маса вантажу; 

3) вантажопідйомність автомобіля; 

4) об’ємна вага вантажу, що характеризує можливості 

вантажопідйомності автомашини. За цим показником усі вантажі, що 

перевозяться автомобільним транспортом, поділяють на класи; 

5) загальний пробіг; 

6) час використання; 

7) тип автомашин; 

8) район, у якому здійснюється перевезення. 

Тут слід зазначити, що для визначення вартості перевезення 

враховується не вся сукупність перелічених факторів, а найбільш вагомі в 

умовах конкретного перевезення. Наприклад, за відрядним тарифом 

необхідно враховувати відстань перевезення, масу вантажу, його клас. 

Корективи в тарифну вартість вносяться за допомогою так званих 

поясних коефіцієнтів. 

Річковий транспорт 

Тарифи на перевезення вантажів, збори за перевантажувальні роботи та 

інші, пов’язані з перевезенням, визначаються пароплавствами самостійно із 

урахуванням кон’юнктури ринку. В основу розрахунку розміру тарифу 

закладається собівартість послуг, прогнозована на період запровадження 



тарифів і зборів у дії, а також граничний рівень рентабельності, встановлений 

законодавством. 

Морський транспорт 

Оплата за перевезення вантажів здійснюється або за тарифом, або за 

фрахтовою ставкою. 

Якщо вантаж перевозиться в напрямку встановленого вантажного 

потоку, то перевезення здійснюється системою лінійного судноплавства. При 

цьому вантаж прямує за розкладом та оплачується за оголошеним тарифом. 

Якщо при виконанні перевезення робота вантажних кораблів не пов’язана з 

постійними районами плавання, постійними портами завантаження та 

розвантаження, не обмежена певним видом вантажу, то перевезення 

оплачується за фрахтовою ставкою, яка встановлюється згідно з 

кон’юнктурою фрахтового ринку і залежить від виду та транспортних 

характеристик вантажу, умов рейсу та пов’язаних витрат. 

Повітряний транспорт 

Плата за авіафрахт звичайно нараховується за масою в кілограмах, при 

цьому маса округляється в більший бік. Коли співвідношення маси та об’єму 

вантажу перевищує 6, тоді оплата стягується з огляду на об’єм вантажу. 

Приклад 

Як повідомляє Державний комітет статистики України, у 2006 р. 

підприємства транспорту перевезли 4,5 млрд пасажирів, виконано 

пасажирську роботу в обсязі 116,3 млрд пас.-км, що, відповідно, на 3,6 і на 

4,4 млрд більше порівняно з 2005 роком. Залізничним транспортом протягом 

2006 р. були відправлені 448,8 млн пасажирів – на 0,7% більше. Послугами 

автомобільного транспорту  (з урахуванням перевезень підприємцями – 

фізичними особами) скористалися 4 млрд пасажирів, що на 3,9% більше, ніж 

у 2005 р. Разом із тим обсяги перевезень пасажирів морським транспортом у 

2006 р. порівняно з 2005 р. знизилися на 3,7%, а річковим – на 10%. 

Авіаційним транспортом перевезено 4,4 млн пасажирів – на 15% більше 

(Пассажирооборот, 2007). 

Матеріально-технічна база транспорту охоплює: транспортні засоби 

(вагони, локомотиви, флот, автомобілі), технічні засоби та споруди (станції, 

депо, порти та ін.), а також ремонтні підприємства, дорожні господарства, 

засоби автоматики, телемеханіки та зв’язок. 

До матеріально-технічної бази залізничного транспорту належать: 

- дороги та дорожнє господарство; 

- вагони та вагонне господарство; 

- локомотиви та локомотивне господарство; 

- станції; 

- вантажні господарства; 

- товарні контори; 

- вантажне та зважувальне господарство та ін. 

Вантажні вагони поділяють на універсальні (криті напіввагони, 

платформи, цистерни) та спеціалізовані для перевезення певного виду 

вантажу (ізотермічні, цементовози, кислотні та ін.). Кожен тип вагона 



характеризується вантажопідйомністю та місткістю, масою тари та іншими 

показниками (Неруш, 1997; Кальченко, 2000). Вантажопідйомність 

визначається кількістю вантажу в тоннах, яка може бути завантажена в даний 

вагон відповідно до міцності його ходових частин, рами та кузова. Місткість 

визначається множенням довжини вагона на його ширину та висоту. 

Технічний коефіцієнт тари вагона Кт є співвідношенням тари вагона Gт 

(т) до вантажопідйомності вагона q (т): 

     (8.10) 

Чим менший коефіцієнт тари, тим менша частка тари в загальній масі 

потягу – брутто та відповідно ефективніше використовуються потужність 

локомотива, а також провізна і пропускна спроможність залізничних доріг. 

Вантажний коефіцієнт тари вагона Ктв визначається відношенням маси 

тари вагона Gт (т) до маси вантажу Gв (т) у ньому: 

  

      (8.11) 

  

Цей коефіцієнт визначає можливості використання вагонів у 

завантаженому стані, тобто при перевезенні відповідних вантажів. Чим 

вищий цей коефіцієнт, тим гірше використовується вантажопідйомність 

вагону. 

Коефіцієнт використання вантажопідйомності Кв визначається 

відношенням маси вантажу у вагоні Gв (т) до його вантажопідйомності q(т): 

  

      (8.12) 

  

Значення цього коефіцієнта залежить від способів укладання та 

розміщення вантажу у вагоні, ступеня трамбування вантажу, його 

пересування, правильного вибору типу вагона відповідно до характеру 

вантажу, стандартизації тари та ін. Значно впливає на використання 

вантажопідйомності вагону об'ємна маса вантажу (т/м3). Чим більше цей 

коефіцієнт наближається до одиниці, тим краще використовується 

вантажопідйомність вагону. А якщо Кв = 1, то вантажопідйомність вагона 

використовується повністю. 

Коефіцієнт місткості вагона Км розраховують відношенням об’єму 

вантажу у вагоні Vв (м3) до місткості (об'єму) вагона V (м3): 

  

      (8.13) 

  

Величина цього коефіцієнта залежить від тих самих чинників, що й 

коефіцієнт використання вантажопідйомності. При перевезенні вантажів із 



великою об'ємною масою не завжди повністю використовується місткість 

вагона, тобто вона обмежується його вантажопідйомністю. При перевезенні 

легких вантажів місткість вагона використовується повністю, а 

вантажопідйомність – ні. 

Коефіцієнт питомого об’єму вагона Кпит (м3/т) є відношенням об’єму 

вагона V (м3) до його вантажопідйомності q (т): 

  

      (8.14) 

  

Чим вищим є цей показник, тим більш широка номенклатура вантажів, 

що можуть перевозитися при повному або близькому до повного 

використанні вантажопідйомності вагона даного типу. 

Коефіцієнт питомої вантажопідйомності вагона Кпит.в визначається 

відношенням вантажопідйомності вагона q (т) до його об'єму V (м3): 

  

     (8.15) 

  

Чим нижча питома вантажопідйомність вагона, тим ширша 

номенклатура вантажів, що можуть перевозитися у вагоні даного типу при 

повному або близькому до повного використанні його вантажопідйомності. 

До матеріально-технічної бази морського та річкового транспорту 

належать: 

- флот; 

- морські та річкові порти; 

- пристані. 

Річковий і морський флот складається із суден різних типів, розмірів і 

призначень. Залежно від призначення розрізняють судна транспортного, 

технічного та допоміжного флоту. 

Транспортний флот – це головний елемент матеріально-технічної бази 

морського та річкового транспорту, оскільки він здійснює основну функцію 

транспорту – просторове переміщення вантажів. Інші елементи матеріально-

технічної бази повинні забезпечувати ефективну роботу транспортного 

флоту. Основними показниками, які характеризують річкові та морські 

судна, є водозаміщення, вантажопідйомність, вантажомісткість, розміри 

суден (довжина, ширина, висота борта) і осідання в завантаженому та 

порожньому стані. 

Водозаміщення визначається масою або об’ємом води, що витісняє 

плаваюче судно. 

Вантажопідйомність судна – це його перевізна спроможність, виражена 

в тоннах. 

Дедвейт Дп (або повна вантажопідйомність) – кількість тонн вантажу, 

яку може взяти судно понад власну масу до осідання до вантажної марки. 



Визначається за формулою 

  

     (8.16) 

  

де Вп – водозаміщення судна із повним вантажем, т; В0 – 

водозаміщення судна без вантажу, т. 

Розрізняють повну та чисту вантажопідйомність судна. Повна 

вантажопідйомність Д – це сума маси службового (вода, паливо, провіант) та 

перевізного вантажу. 

Чиста вантажопідйомність Двч дорівнює масі вантажу, що 

перевозиться: 

     (8.17) 

  

де Д –  повна вантажопідйомність судна, т; 

С – маса всіх судових запасів, т. 

Вантажомісткість – це спроможність судна вмістити вантаж певного 

об'єму. Розрізняють одинарну вантажомісткість, коли об'єм усіх вантажних 

приміщень використовується одночасно, та складову, або подвійну, коли 

вантажні приміщення використовуються рівномірно, почергово. Залежно від 

виду вантажів, що перевозять, визначають вантажомісткість для вантажів 

тарнопакувальних і штучних, сипучих. 

Питома вантажомісткість Vпит (м3/т) визначається як 

  

     (8.18)   

  

де Vв.суд  – вантажомісткість судна, м3; 

Дв.ч – чиста вантажомісткість, т. 

Цей показник установлює, скільки кубічних метрів місткості судна 

припадає на 1т чистої вантажопідйомності. 

До матеріально-технічної бази автомобільного транспорту відносять: 

- рухомий склад (автомобілі, тягачі, причіпи та напівпричіпи); 

- автотранспортні підприємства; 

- автомобільні дороги. 

Важливим технічним елементом матеріально-технічної бази є 

контейнери та піддони. Для різних видів вантажів у нашій країні створена 

контейнерна транспортна система (КТС). Міжнародна організація 

стандартизації визначила, що контейнер – це елемент транспортного 

обладнання, який багаторазово використовується на одному або декількох 

видах транспорту, призначений для перевезення та тимчасового зберігання 

вантажів, обладнаний пристроями для механізованого встановлення та зняття 

з транспортних засобів, які мають постійну технічну характеристику та об'єм 

не менше ніж 1 м3 (Неруш, 1997). 



Контейнери, які використовуються для перевезення різноманітної 

продукції, називають універсальними, а для одного виду продукції або групи 

однорідної продукції – спеціальними. Розрізняють багатотоннажні (з 

розмірами 2438х2438, довжиною 12192, 9125, 6058, 2991 мм, тобто кратність 

довжини 1, 3/4, 1/2, 1/4 найбільшого контейнера 12,2 м), середньотоннажні, 

малотоннажні. 

Контейнери характеризуються деякими показниками, а саме: 

- вантажопідйомністю; 

- корисним об’ємом; 

- зовнішніми та внутрішніми розмірами;     

- коефіцієнтами тари. 

Вантажопідйомність контейнера визначають за формулами в тонах-

нето Qн та Qб: 

  

     (8.18) 

  

     (8.19) 

  

де Vк – корисний об’єм контейнера (місткість), м3; 

у – об’ємна маса вантажу, т\м3; 

К – коефіцієнт наповнення або щільності укладення вантажу; 

Gт.к – маса тари контейнера, т. 

Коефіцієнт тари контейнера (Кт.к) визначається відношенням маси 

тари контейнера Gт.к до його вантажопідйомності нетто Qв: 

  

     (8.20) 

 

Техніко-експлуатаційні показники роботи автотранспорту. Системи 

доставки товарів 

 

Робота автомобільного транспорту характеризується системою техніко-

експлуатаційних показників, які визначають кількість і якість виконання 

роботи. У роботі автомобільного транспорту розрізняють поняття поїздки,  

обороту та маршруту. 

Поїздка – це закінчений цикл транспортної роботи, який складається з 

часу на навантаження на автомобіль tн, руху з вантажем tвн, розвантаження 

tp та подання транспортного засобу для подальшого навантаження (руху без 

вантажу) tрух. 

Отже, час поїздки можна визначити за формулою 

 

      (8.21) 

 



Якщо в подану формулу ввести середню швидкість за час поїздки Vс 

(км/год) та загальний пробіг за поїздку Lзаг (км), що дорівнює сумі пробігів 

за час tвн + tрух, то маємо формулу часу поїздки 

  

,              (8.22) 

  

де tн - р – час простою під навантаженням і розвантаженням, год. 

Оборот містить одну або декілька поїздок, причому автомашини 

обов’язково повинні повертатися в початковий пункт. 

Коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності γ 

обчислюється за формулою 

  

     (8.23) 

  

де Qф – кількість фактично перевезеного вантажу, т; 

Qв – кількість вантажу, яку можна було б перевезти, т. 

Коефіцієнт використання пробігу β: 

  

      (8.24) 

  

де Lв.п – вантажний пробіг, км; 

Lзaг – загальний пробіг, км. 

Загальний пробіг визначають за формулою 

 

    (8.25) 

 

де L'0 – перший нульовий пробіг, км; 

Lв.п – вантажний пробіг, км; 

Lx – неробочий пробіг, км; 

L"0 – другий нульовий пробіг, км. 

Середня відстань поїздки з вантажем Lс.п.в, км: 

  

      (8.26) 

  

де n – кількість поїздок. 

Середня відстань перевезення Lс, км: 

  

     (8.27) 



  

де Р – транспортна робота, т×км; 

Q – обсяг перевезень, т. 

Час однієї поїздки t, год: 

     (8.28) 

 

Продуктивність автомашин за час у наряді Р (т/день) визначається 

множенням вантажопідйомності автомашини q (т) та коефіцієнта 

використання його вантажопідйомності на кількість поїздок n у день, що 

здійснив автомобіль: 

 

     (8.29) 

 

Важливим показником роботи автотранспорту є собівартість 

автомобільних перевезень. Вона є грошовим вираженням усіх витрат, 

пов’язаних із виробничо-господарською діяльністю автотранспортного 

підприємства. На автотранспортному підприємстві розрізняють повну 

собівартість і собівартість, яка припадає на одиницю транспортної роботи (1 

або 10 т-км). 

Повна собівартість перевезень ∑Sпов складається зі змінних Sзм, 

постійних Sпост, навантажувально-розвантажувальних робіт Sн-p та 

дорожніх витрат Sдор: 

  

    (8.30) 

 

Змінними називаються витрати, які залежать від пробігу автомобіля. До 

них належать: витрати на паливно-мастильні матеріли, технічне 

обслуговування, ремонт автомашини, поновлення та ремонт шин, 

амортизація просувного складу. Ці витрати розраховуються на 1 км пробігу. 

До постійних витрат належать: накладні витрати, заробітна плата водіїв 

(умовно), а також амортизаційні відрахування. Ці витрати обраховуються на 

одну годину пробігу автомашини на підприємстві. 

Навантажувально-розвантажувальні витрати охоплюють усі витрати на 

виконання цих робіт (оплата праці вантажників, експедиторів та інших 

працівників, вартість електроенергії, матеріалів та ін.). Вони розраховуються 

на 1 т перевезеного вантажу або одну годину вантажно-розвантажувальних 

робіт. 

Дорожніми називають витрати, пов’язані з будівництвом доріг, їх 

ремонтом і утриманням. Ці витрати обраховуються, як правило, на 1 т-км або 

на 1 км пробігу. 

На практиці при визначенні собівартості перевезень на 

автотранспортних підприємствах ураховуються змінні та постійні витрати. 



Організація руху автомобільного транспорту при перевезеннях 

продукції повинна забезпечити найбільшу продуктивність просувного складу 

та найменшу собівартість перевезень. Рух автотранспорту здійснюється за 

маршрутами. 

Маршрут руху – це шлях просування автотранспорту при виконанні 

перевезення. 

Маршрути поділяють на маятникові та кільцеві. 

Маятникові – це маршрути, на яких шлях просування автомобіля між 

двома вантажними пунктами неодноразово повторюється. 

Кільцевий маршрут – це просування автомашини замкнутим колом, яке 

об'єднує декілька отримувачів або постачальників. 

За кількістю видів транспорту, що беруть участь у поставці товарів, 

транспортні системи поділяють на: 

1) одновидові (юнімодальні); 

2) багатовидові (мультимодальні, або інтермодальні). 

У свою чергу, вони поділяються на термінальні системи. 

Юнімодальна система – одновидова система, що передбачає участь 

автомобільного транспорту, який забезпечує поставку вантажів «від дверей 

до дверей». Незважаючи на доступність та поширення, ускладнюється 

внаслідок експлуатації автомашин та автопоїздів різної вантажопідйомності 

на етапах підбору вантажів, формування великих відправлень, особливо в 

умовах термінальної системи. 

Інтермодальна система – система доставки вантажів, що передбачає 

деякими видами транспорту за єдиним перевізним документом із переданням 

вантажів у пунктах перевантаження з одного виду транспорту на інший без 

участі вантажовласника. 

Основні принципи функціонування інтермодальної системи: 

- єдиний комерційно-правовий режим; 

- комплекс рішень фінансово-економічних аспектів функціонування 

системи; 

- використання систем електронного обміну даними, які забезпечують 

спостереження за пересуванням вантажу, передачу інформації та 

зв’язок; 

- єдність всіх ланок транспортного ланцюга в організаційно-

технологічному аспекті, єдина форма взаємодії та координація всіх 

ланок транспортного ланцюга, що забезпечує цю єдність; 

- кооперація всіх учасників транспортної системи; 

- комплексний розвиток транспортної інфраструктури різних видів 

транспорту. 

При створенні мережі мультимодальних перевезень найбільшого 

значення надається створенню терміналів нових типів з новими функціями. 

Залежно від типу перевезень визначаються тип термінала, його організаційна 

структура, функції та місце в транспортній мережі (рис. 8.4) (Миротин и др., 

1996). 

Основні характеристики терміналів залежать від таких факторів: 



- зростаючий вплив вантажовідправників у сфері мультимодальних 

перевезень; 

- лібералізація ринку та вихід за межі національних кордонів. 

Термінали об'єднуються в мережі різних видів, де становище одного 

термінала може бути фідерним, блоковим, блоково-кутовим, 

мультиблоковим, мультиблоково-кутовим. 

Нова концепція термінальних систем пропонує перехід від 

ізольованого мультимодального термінала до єдиного вантажного 

розподільчого центру (ВРЦ), де термінал буде головним елементом. Центр, 

який виконує функцію сполучної ланки між товаровиробниками та 

споживачами, є ілюстрацією інтеграції транспорту та сфер виробництва і 

споживання. 

При плануванні систем доставки беруться до уваги транспортні 

структури на всіх рівнях та динаміка їх розвитку. Існують чотири рівні 

планування, які відображають співвідношення майбутніх логістичних 

структур: 

1) європейська логістична система; 

2) муніципальна логістична система; 

3) управління по осі перевезень; 

4) існуюча інфраструктура. 

Мережа мультимодальних перевезень повинна бути сумісна та 

скоординована із вищезазначеними рівнями планування. 

З погляду форми транспортування доставка товарів може відбуватися 

такими шляхами: 

1) транспортом постачальника (самовивезення або централізований 

метод); 

2) транспортом одержувача чи транспортом зі сторони (як правило, 

автотранспортного підприємства – АТП) (децентралізований метод) (більш 

детально див. п. 10). 

  



ТЕМА 9 

 

РОЗПОДІЛЬЧА ЛОГІСТИКА ТА ЛОГІСТИКА ПОСЕРЕДНИЦТВА 

  

1 Економічний зміст та методи розподільчої логістики. 

2 Логістичні системи розподільчої логістики. Поняття про системи 

DRP. 

3 Основи та організація посередницької логістики. 

 

Економічний зміст та методи розподільчої логістики 

 

Поняття “розподіл” у зв’язку з комерційною діяльністю, у тому числі і 

збутовою, має два суттєвих значення (Костоглодов, Харисова, 1997): 

1) узгоджене, або систематичне, розміщення та поставка товарів; 

2) весь комплекс операцій, які здійснюються з метою поставки товарів і 

послуг у розпорядження споживачів. 

М. Є. Залманова вперше в російській економічній літературі окреслила 

межі розподілу, запропонувавши поняття розподілу розуміти як (Залманова, 

1992): 

- упакування продукції; 

- експедиційне обслуговування; 

- управління збутом; 

- збереження на складі готової продукції постачальника; 

- складське господарство для готової продукції; 

- транспортування продукції до складу споживача; 

- транспортне господарство для перевезення готової продукції. 

Тому до основних функцій розподілу належать: 

1) визначення споживчого попиту та організація його задоволення; 

2) нагромадження, сортування та розміщення запасів готової продукції; 

3) установлення господарських відносин щодо поставки товарів та 

здійснення послуг споживачам; 

4) вибір раціональних форм просування товару та організація торгівлі. 

Розрізняють комерційний, канальний та фізичний розподіл. 

Комерційний розподіл охоплює функції планування, аналізу, контролю 

та регулювання збуту, тобто управління збутовою діяльністю у вузькому 

розумінні цього слова. 

Зміст канального розподілу розкриває Ф. Котлер, формулюючи 

категорію “канал розподілу”. Так, канал розподілу – це сукупність фірм та 

окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передати кому-небудь 

право власності на конкретний товар або послугу на їх шляху від виробника 

до споживача (Котлер, 1990). 

Фізичний розподіл логістика розуміє традиційно – як функції 

збереження, транспортування, складування, переробки та ін. До фізичного 

розподілу як складові елементи належать функції управління виробничими 



запасами, транспортування товарів, складування, операції навантаження-

розвантаження та упакування. 

На ефективність загальної системи розподілу значною мірою впливає 

врахування взаємовпливу зазначених складових елементів. Синтезуючи 

поняття “логістика” та “розподіл”, визначимо категорію “розподільча 

логістика” (або збутова, дистрибуційна логістика), трактування якої 

стосується процесів розподілу готових виробів замовникові. 

Розподільча логістика – невід’ємна частина загальної логістичної 

системи, яка забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу 

виготовленої продукції, охоплюючи весь ланцюг системи розподілу: 

транспортування, складування, упакування та ін. 

Розподільча логістика спрямована на комплексне планування, 

управління та фізичне опрацювання потоку готових виробів у супроводі 

необхідного інформаційного потоку від моменту здачі-приймання товарів з 

виробництва до замовника (споживача ) з метою оптимізації витратних та 

часових характеристик зазначеної частини матеріального і нематеріального 

потоків (Економічна, 2001). Головна мета розподільчої  логістики – 

організація розподільчої (збутової) діяльності відповідно до замовлень 

клієнтів з мінімальними загальними витратами. 

Розподільча логістика будується на загальних логістичних принципах, 

визнаних закордонними та вітчизняними вченими: 

- координації всіх процесів товаропросування, починаючи від 

кінцевих операцій товаровиробника та закінчуючи сервісом 

споживача; 

- інтеграції всіх функцій управління процесами розподілу готової 

продукції та послуг, починаючи від визначення мети та закінчуючи 

контролем; 

- адаптації комерційного, канального та фізичного розподілу до 

постійно змінних вимог ринку та потреб споживача; 

- системності як управління розподілом у його цілісності та 

взаємозалежності всіх елементів збутової діяльності; 

- комплексності, тобто вирішення всієї сукупності проблем, 

пов'язаних із задоволенням платоспроможного попиту покупців; 

- оптимальності як щодо елементів системи, так і до режиму її 

функціонування; 

- раціональності як в організаційній структурі, так і в організації 

управління. 

Для отримання повнішої уяви про сутність збутової орієнтації 

товаровиробників слід навести опис збутової діяльності. На нашу думку, 

збутовою діяльністю слід вважати процес просування готової продукції на 

ринок та організацію товарного обміну з метою одержання 

підприємницького прибутку. Тут під готовою продукцією розуміються 

вироби, роботи, послуги, що завершені виробництвом на даному 

підприємстві і можуть бути запропоновані на ринку. Цілі збуту виходять із 

цілей підприємства, серед яких сьогодні превалює максимізація прибутку. 



Основні функції збутової логістики можна поєднати у три групи: 

- планування; 

- організація; 

- контроль та регулювання. 

У свою чергу, функції планування охоплюють: 

- розроблення перспективних та оперативних планів продаж; 

- аналіз і оцінку кон’юнктури ринку; 

- формування асортиментного плану виробництва за замовленнями 

покупців; 

- вибір каналів розподілу та товароруху; 

- планування рекламних кампаній і розроблення заходів зі 

стимулювання збуту; 

- укладання кошторисів-витрат для цілей збуту та їх оптимізацію. 

Серед функцій організації збуту необхідно виокремити такі: 

- організацію складського і тарного господарства для готової 

продукції; 

- організацію продажу і доставки продукції споживачам; 

- організацію допродажного і післяпродажного обслуговування 

споживачів; 

- організацію каналів товароруху і розподільчих мереж; 

- організацію проведення рекламних кампаній та заходів зі 

стимулювання збуту; 

- організацію підготовки торговельного персоналу та управління 

діяльністю торговельних представництв; 

- організацію взаємодії всіх підрозділів підприємства для досягнення 

цілей збуту. 

До сукупності функцій контролю та регулювання можна віднести: 

- оцінку результатів діяльності; 

- контроль за виконанням планів; 

- оперативне регулювання збутовою діяльністю підприємства з 

урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх чинників; 

- оцінку і стимулювання діяльності збутового апарату; 

- статистичний, бухгалтерський та оперативний облік збутової 

діяльності. 

Основними завданнями розподільчої логістики є: 

1) максимізація прибутку підприємства при більш повному 

задоволенні попиту споживачів; 

2) ефективне використання виробничого апарату підприємства за 

рахунок оптимального завантаження виробничих потужностей 

замовленнями споживачів; 

3) раціональна поведінка на ринку з урахуванням його постійно змінної 

кон'юнктури. 

Для вирішення кожного з перелічених завдань і всіх їх у цілому 

необхідно дотримуватися певних правил, що, на жаль, нерідко ігноруються в 

практиці розподільчої логістики. 



По-перше, слід мати на увазі, що всередині розподільчої логістики 

немає ні результатів, ні ресурсів, а вони існують тільки поза нею. 

По-друге, результатів розподільчої логістики можна досягнути шляхом 

використання можливостей, а не вирішенням проблем. 

По-третє, для одержання результатів розподільчої логістики ресурси 

слід спрямовувати на використання можливостей підприємства і ринку, а не 

на вирішення проблем. 

По-четверте, високих результатів розподільчої логістики можна 

досягнути шляхом набуття дійсного лідерства на ринку, а не покладаючись 

на думку спеціалістів чи власну інтуїцію. 

Пo-п’яте, не слід спочивати на лаврах досягнутого успіху, все минає, у 

тому числі й провідне становище на ринку. 

По-шосте, розподільча логістика, що пущена на самоплив, практично 

завжди функціонує неправильно. 

Наведені правила легше сформулювати, ніж їх дотримуватися. Щоб 

виконувати їх, необхідні певні умови (відповідне зовнішнє середовище і 

внутрішня організація) і, що також важливо, знання методів розподільчої 

логістики, а головне – ефективне їх застосування. Ці методи можна поєднати 

у дві групи: 

1) методи моделювання; 

2) методи мотивації. 

Необхідність широкого використання моделювання в розподільчій 

логістиці пояснюється як складністю збутової діяльності, так і основним 

засобом розподілу – логістичним моделюванням. У розподільчій логістиці 

успішно можуть бути використані такі моделі, як: 

- модель теорії ігор; 

- модель теорії черг чи теорії масового обслуговування; 

- модель управління запасами; 

- модель лінійного програмування; 

- імітаційне моделювання тощо. 

Успіх функціонування розподільчої логістики значною мірою 

визначається узгодженням інтересів (мотивів) усіх учасників збутової 

діяльності, спрямованістю цих мотивів на досягнення кінцевих результатів. 

Цілі, завдання і функції розподільчої логістики вимагають певних форм 

її організації, тобто відповідним чином організованого процесу збуту готової 

продукції. 

Організація розподільчої логістики передбачає: 

1) організацію процесу збуту готової продукції з урахуванням 

принципів та методів логістики; 

2) організацію управління збутом як сукупності логістичних операцій, 

логістичних ланцюгів і логістичних систем; 

3) організацію взаємодії учасників збутової діяльності, тобто суб’єктів 

розподільчої логістики. 

Розподільча логістика як сукупність взаємопов’язаних логістичних 

операцій може описуватися у часових межах операційних систем. 



При цьому операції розподільчої логістики розрізняють за кількома 

ознаками: 

- повнотою обслуговування клієнтів (повні або комплексні 

обслуговування і неповні або часткові обслуговування); 

- формами організації (зовнішні, тобто за межами підприємства, і 

внутрішні, тобто у межах підприємства); 

- способами виконання (технічні, матеріальні, фінансові, 

інформаційні); 

- результатом (поставка товару, надання послуг). 

Операційна система розподільчої логістики складається з трьох 

підсистем: 

1) переробної підсистеми; 

2) підсистеми забезпечення; 

3) підсистеми планування і контролю. 

Задоволення попиту споживачів є результатом взаємодії всіх 

перелічених підсистем (рис. 9.1). 

 
Рисунок 9.1 -  Операційна система розподільчої логістики 

 

Підсистема планування і контролю може бути класифікована як 

управлінська підсистема в кібернетичній моделі розподільчої логістики. Вона 

виконує команди (плани, завдання) за інші (керовані) підсистеми, одержує 

інформацію про їх реакцію на керований вплив (зворотний зв’язок) і коригує 

поведінку учасників збутової діяльності відповідно до прийнятих цілей і 

завдань. Вироблення та прийняття управлінського рішення в даній підсистемі 

здійснюються під активним впливом зовнішнього середовища (економічного, 

правового, політичного) і з урахуванням внутрішньої організації збутової 

діяльності підприємства (склад служби збуту, склад і розподіл функцій у 

підрозділах підприємства). 

Переробна підсистема безпосередньо виконує збутову роботу, 

перетворюючи сигнали ринку про платоспроможний попит споживачів (вхід 

системи) на необхідні ринку товари та послуги (вихід системи). Збутовий 

перетворювач (транслятор попиту) виконує операції з асортиментного 

завантаження виробництва, кількісного та якісного приймання готової 

продукції, організації її зберігання і підготовки до споживання, просування 

товарів на ринок каналами розподілу і товароруху, допродажного і 

післяпродажного обслуговування споживачів. 



Підсистема забезпечення створює матеріально-речові і фінансово-

трудові умови для нормального функціонування переробної підсистеми. 

Вона містить: виробниче забезпечення збуту, у тому числі виробництво 

товарів і послуг за замовленнями споживачів, матеріально-технічне 

забезпечення збутової діяльності з урахуванням створення складів, 

транспортних, торговельних та інших комунікацій; фінансове забезпечення 

виробництва і реалізації продукції, зокрема фінансування рекламних 

кампаній; кадрове забезпечення збутових служб підприємств, у тому числі 

професійне навчання торговельного персоналу. 

 

Логістичні системи розподільчої логістики. Поняття про системи 

DRP 

 

Під логістичною системою розподільчої логістики слід розуміти 

сукупність взаємопов’язаних логістичних ланцюгів, що створюють 

організаційно-економічну єдність суб’єктів господарювання, об’єднаних у 

збутовому процесі. 

За масштабом охоплення збутових процесів правомірно відокремити 

макро- і мікрологістичні системи. Перші достатньо ефективні в межах 

промислово-фінансових груп чи холдингів, останні придатні для 

моделювання збутової діяльності підприємства. 

При побудові логістичних систем розподільчої логістики необхідно 

керуватися такими основними принципами, як: 

1) узгодженість технологій виробництва і збуту продукції; 

2) організаційне забезпечення системи на основі спеціальних 

функціональних підрозділів; 

3) інформаційне забезпечення системи, наявність технологічних і 

програмних засобів обробки інформації; 

4) кадрове забезпечення системи, зокрема й висококваліфікованими 

маркетологами; 

5) правове забезпечення системи і налагодження надійних 

господарських зв'язків між усіма її учасниками; 

6) відсутність протиріч інтересів учасників системи чи досягнення їх 

паритету на основі взаємних компромісів; 

7) постійна націленість системи на вдосконалення. 

Будь-яка логістична система розподільчої логістики функціонує як 

відкрита, гнучка, адаптивна система організації збутової діяльності. На рівні 

підприємства вона містить сукупність підсистем: 

- матеріально-технічну; 

- організаційно-економічну; 

- соціально-психологічну; 

- нормативно-правову (рис. 9.2). 



 
 

Рисунок 9.2 - Принципова схема логістичної системи розподільчої 

логістики 

 

Матеріально-технічна підсистема – це складське і тарне господарство, 

транспортні та інформаційні комунікації, засоби пакування і підготовки 

продукції до споживання, системи ремонту та обслуговування, а також інші 

матеріальні і технічні компоненти збутової діяльності. 

Організаційно-економічна підсистема ґрунтується на взаємодії 

планування, організації, контролю, оцінки, аналізу, регулювання збутової 

діяльності. 

Соціально-психологічна підсистема об’єднує такі взаємопов’язані 

елементи, як кадри, стимули, спонукальні мотиви, інтереси учасників 

збутового процесу тощо. 

Нормативно-правова підсистема створює нормативну базу логістичної 

системи і спирається на закони, підзаконні акти, а також внутрішні 

нормативи підприємства, що регламентують порядок організації збутової 

діяльності. 

Останнім часом у логістиці та маркетингу деяких західних країн 

застосовується система управління та планування розподілу продукції DRP 

(Distribution requirement planning – планування розподілу), що дає можливість 

не тільки враховувати кон’юнктуру ринку, а й активно впливати на неї. Ця 

система забезпечує стійкі зв’язки між постачанням, виробництвом та збутом 

продукції, застосовуючи елементи MRP. При управлінні виробництвом на 

першому рівні здійснюється агреговане планування з використанням 

прогнозів та даних про замовлення, що фактично надійшли. На другому 

рівні формується графік виробництва, складається специфікований план із 

зазначенням конкретних дій, кількості комплектуючих та готової продукції. 

На третьому рівні за допомогою системи MRP здійснюється розрахунок 

потреби в матеріальних ресурсах та виробничих потужностях під графік 

виробництва. 

Система DRP є базою для планування логістичних та маркетингових 

функцій, їх узгодження. Вона дає можливість прогнозувати з тим чи іншим 

ступенем ймовірності ринкову кон’юнктуру, оптимізувати логістичні витрати 

за рахунок скорочення транспортних витрат і витрат на товарорух, дозволяє 

планувати поставки та запаси на різних рівнях, ланцюга розподілу, сприяє 

здійсненню інформаційного забезпечення різних рівнів ланцюга розподілу з 



питань ринкової кон’юнктури. Важливою функцією системи DRP є 

планування транспортних перевезень. У ній обробляються заявки на 

транспортне обслуговування, виправляються графіки перевезень. 

Довгострокові плани роботи складів є підставою для розрахунку потреби в 

транспортних засобах, а коригування цієї потреби здійснюється з 

урахуванням оперативного становища. Основою бази даних системи DRP є 

інформація про продукцію, що надходить із заводу-виробника, а також 

інформація, що надходить від складів. 

 

Основи та організація посередницької логістики 

 

Комерційне посередництво є процесом надання послуг з організації 

товарного обміну на еквівалентній основі товаровиробникам і споживачам. 

Послуги, що надаються комерсантами споживачам, створюють умови для 

того, щоб матеріальні блага, вироблені в масовому порядку багатьма 

підприємствами, розміщені на значній території, були доступними в такій 

кількості та якості, у такому місці і в такий час, які зручні для цих 

споживачів. Комерсанти беруть на себе виконання таких операцій, як 

складання і дроблення партій товарів, їх транспортування і зберігання, 

формування товарного асортименту, комплектування товарів і багато іншого. 

До основних функцій посередницької логістики можна віднести: 

1) планування та організацію закупівель товарів у товаровиробників 

(продавців); 

2) планування та організацію доставки закуплених товарів на бази і 

склади комерційних посередників; 

3) організацію приймання, розміщення, зберігання товарів на базах і 

складах комерційних посередників; 

4) управління товарними запасами у сфері торгівлі; 

5) планування та організація продажу товарів покупцям; 

6) організацію допродажного та післяпродажного обслуговування 

споживачів. 

Кількість та об’єднання комерційних посередників у каналах 

товароруху можуть бути найрізноманітнішими. Вони визначаються 

товарною номенклатурою, характером виробництва і споживання, 

географією продавців і покупців і багатьма іншими факторами. Відповідно 

до цього відрізняються і форми організації торговельної логістики, під якими 

ми розуміємо взаємопов’язані та взаємообумовлені поєднання різноманітних 

логістичних елементів у складі логістичних ланцюгів і систем. 

Поряд із каналами товароруху однією з основних ознак класифікації 

форм організації торговельної логістики є галузева спеціалізація 

комерційного посередництва. Для двох основних секторів економіки 

(виробництво засобів виробництва і виробництво товарів народного 

споживання) існують власні моделі організації торговельної логістики: 

- у секторі виробництва засобів виробництва – матеріально-технічне 

постачання і збут; 



- у секторі виробництва товарів народного споживання – торгівля, яка 

сприймається в даному випадку у вузькому розумінні, тобто як торгівля 

товарами народного споживання. 

На організацію торговельної логістики впливають також форми 

власності підприємств комерційного посередництва. 

Організація торговельної логістики передбачає таку послідовність 

логістичних операцій: 

1) планування закупівель товарів для подальшого перепродажу. Для 

цього потрібно знати платоспроможний попит покупців і мати необхідні 

ресурси для задоволення виявленого попиту; 

2) вибір форм організації закупівель. Ефективність торговельної 

логістики багато в чому залежить від наявності альтернатив у плануванні та 

організації закупівель; 

3) організація закупівель товарів для подальшого перепродажу. Бажано 

дотримуватися прийнятого плану та оптимальних форм організації 

закупівель, оперативно реагуючи на зміни зовнішнього і внутрішнього 

середовищ торговельної логістики; 

4) вибір форм управління запасами. Тут можливе використання різних 

політик підприємства комерційного посередництва. Ефективною визнається 

така політика, за якою максимум надійності в поставках товарів споживачам 

забезпечується за наявності мінімуму товарного запасу; 

5) управління запасами товарів. Сукупність заходів передбачає 

підтримання запасів на оптимальному рівні. Крім того, дана логістична 

операція охоплює все, що пов’язане зі складською переробкою товарів, 

навіть викладення їх на полицях магазинів чи спеціальних стендах; 

6) вибір форм організації поставок. Головним напрямом діяльності 

комерційних посередників є продаж (поставка) товарів споживачам. Існує 

велика різноманітність способів продажу (поставок), що дозволяє встановити 

придатний для кожного покупця варіант, який до того ж буде вигідним 

підприємству комерційного посередництва; 

7) планування та організація поставок товарів. План поставок повинен 

бути збалансованим за ресурсами (фінансовими і трудовими), технологією 

товароруху, контрагентами та іншими елементами; 

8) вибір форм обслуговування споживачів. Торговельна логістика 

набуває досконалих форм, коли містить не тільки закупівельну і 

постачальницьку діяльність, але й максимально можливий комплекс послуг, 

пов’язаних із фізичним переміщенням товарів і підготовкою їх до 

споживання. При виборі форм обслуговування споживачів необхідно 

керуватися принципом оптимальної достатності, суть якого полягає в тому, 

що та чи інша послуга взаємовигідна як посереднику, так і покупцеві; 

9) організація обслуговування споживачів. Після прийняття рішення 

щодо запровадження тієї чи іншої послуги повинна бути розроблена 

технологія її надання і створені необхідні організаційно-економічні 

передумови. 



Основна принципова відмінність логістичної організації торгівлі від 

традиційної – це потенційна можливість одержання ефекту інтеграції зусиль 

усіх учасників процесу фізичного переміщення товарів у сфері комерційного 

посередництва. 

  



ТЕМА 10 ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНІ ЛОГІСТИЧНІ ПОСЛУГИ 

  

1 Загальна характеристика транспортно-експедиційних послуг. 

2 Організація роботи транспортно-експедиційної компанії. 

3 Організація перевезень вантажів залізничним транспортом. 

4 Організація перевезень вантажів автомобільним транспортом. 

5 Доставка продукції як одна з основних транспортно-експедиційних 

послуг у логістиці. 

 

Загальна характеристика транспортно-експедиційних послуг 

  

Увесь комплекс робіт, які виконуються під час транспортування 

вантажів від пункту відправлення (зі складу вантажовідправника) до моменту 

здавання в пункт призначення (до складу вантажоодержувача), а також 

операції, які виконуються до і після перевезення вантажів, називають 

транспортно-експедиційними операціями (Біловодська, 2009). 

Функції експедирування полягають у: 

- виборі перевізника; 

- роботі з документацією щодо поставок; 

- відстеженні поставок; 

- аудиті та візуванні оплати тарифів на перевезення; 

- оцінці діяльності перевізника; 

- аналізі транспортування (оцінка загальної вартості транспортування, у 

тому числі навантаження й вивантаження; способи упакування; час 

перевезення; випадки злодійства й інші втрати; розроблення методів 

зниження загальних транспортних витрат). 

Класифікацію транспортно-експедиційних послуг подано на рис. 10.1. 

Подробиці 

Перелік послуг розширюється як за обсягом, так і за якістю. Багато 

транспортно-експедиторських фірм, що мають великі вантажні термінали, 

здійснюють довгострокове складське зберігання готової продукції 

виробників: у деяких випадках вони викуповують продукцію, виконуючи 

функції великих оптових торговельних посередників. Транспортно-

експедиторське обслуговування надається в основному для дрібнопартійних, 

тарно-штучних вантажів, а також контейнерів і стандартних пакетів 

(сформованих, наприклад, європіддонах). 



 
Рисунок 10.1 - Класифікація транспортно-експедиційних послуг 

(Кальченко, 2004) 

Крім того, транспортно-експедиційні послуги можна поділити на 

основні та додаткові, характеристику яких  подано на рис. 10.2. 

Приклад 

За кордоном більшість великих транспортно-експедиторських фірм і 

компаній з експрес-доставки (такі, як Ryder, DHL, Schenker-BTL, Federal 

Express, UPS, Lesnay, TNT, ASG AB і ін.), виконують безліч логістичних 

операцій і функцій, прагнучи захопити якнайбільшу кількість або довжину 

логістичних каналів, інтегруючи логістичні функції в територіальній зоні. Це 

дозволяє фірмам – виробникам готової продукції й відправникам вантажу 

значно скоротити видатки, пов'язані із транспортуванням, 

вантажопереробкою, зберіганням, поліпшити якість логістичного сервісу. 

У наш час транспортно-експедиторські компанії й фірми виконують 

такі основні операції, як: 

 - організація й оформлення перевезення. За дорученням клієнта 

компанія бронює місця на транспортному засобі, а також веде розрахунки за 

перевезення. Експедитор погоджує із перевізником дату подання 

відповідного транспорту, оформляє товаророзпорядчі й перевізні документи, 

передає вантаж транспортному підприємству. Ці операції виконуються 

експедитором при відправленні вантажу за рахунок відправника і, як 

правило, від його імені. При одержанні товару експедитор забезпечує всі 

види робіт із приймання вантажу від перевізника в пункті призначення й 

доставки його на склад одержувача; 



 
Рисунок 10.2 - Види транспортно-експедиційних послуг (Кальченко, 

2004) 

- приведення товару в транспортабельний стан. Експедитор, що 

представляє інтереси товаровласника, при здачі вантажу перевізникові 

перевіряє його зовнішній вигляд, забезпечує упакування й маркування товару 

відповідно до умов перевезення й митних правил країни-імпортера. У 

випадку ушкодження тари, упакування або контейнера експедитор усуває всі 

дефекти. В іншому разі при здачі вантажу перевізник може відмовитися від 

приймання або зробити в коносаменті спеціальні оцінки про стан товару, що 

вкрай небажано для вантажовласника, тому що за цим звичайно виникає 

рекламація з боку покупця; 

- підготовка документів, що надаються митним органам, для 

переміщення товару через митний кордон. До митних документів належать: 

митна декларація, експортні й імпортні ліцензії, сертифікат про походження 

товару, консульська фактура, ветеринарні й санітарні свідоцтва. Крім того, до 

обов'язків експедитора належить спостереження за рухом товару під час 

транспортування й контроль часу його надходження в розпорядження 

одержувача. 

Для виконання усіх цих операцій потрібні висококваліфіковані 

робітники (експедитори), а також робітники для виконання вантажно-

розвантажувальних робіт та супроводження вантажу зі складу станції до 

складу одержувача чи від складу відправника до складу станції. Утримання 

такого штату невигідне для підприємств. 

 

Організація роботи транспортно-експедиційної компанії 

  

Усі роботи, покладені на відправника та одержувача, можна виділити в 

чотири групи: 

1) транспортні – завезення і вивезення вантажу; 

2) вантажно-розвантажувальні – навантаження, розвантаження, 

сортування, пакування, комплектування дрібних відправлень у повагонну 

партію тощо; 



3) експедиційні – оформлення здавання вантажу до відправлення та 

одержання вантажів, що надійшли, внесення платежів за перевезення і 

додаткові операції; 

4) допоміжні – виконуються залежно від потреби в них. 

Коли всі ці операції виконують спеціалізовані організації за 

дорученням відправників чи одержувача, така організація називається 

транспортно-експедиційною. Вона є посередником між вантажовласником та 

перевізником. 

Приклад 

У США було проведене обстеження діяльності транспортно-

експедиторських фірм, що обслуговують більше 350 підприємств різних 

галузей економіки. Виявилося, що близько 70% підприємств передають 

функції з виконання розрахунків транспортно-експедиторським фірмам. 

Складування готової продукції й матеріальних ресурсів здійснюється для 

22% підприємств. Вибір найбільш вигідного варіанта доставки, узгодження 

тарифів з перевізниками проводиться для 22% клієнтів; контроль над рухом 

вантажів – для 15% підприємств. Створення інформаційних систем для 

зберігання й обробки логістичних даних здійснюється для 13%, а організація 

електронного обміну даними з партнерами – для 12% підприємств.  Парк 

рухомого складу, що належить транспортно-експедиторським компаніям, 

використовують 11% підприємств, а для 7% – провадиться контроль рівня 

їхніх матеріальних запасів на складах. 

Експедиційні послуги можуть надавати як  транспортні організації, так 

і організації-посередники, для всіх цих організацій вони є однією з 

найважливіших операцій. Підставою для надання експедиційних послуг є 

договір, який укладається між відправником, одержувачем і транспортно-

експедиційною організацією.  Відносини сторін, що не передбачені 

договором,  регулюються законодавством. Транспортно-експедиційна 

організація має право взяти на себе весь комплекс послуг або тільки частину 

їх залежно від укладеного договору. У договорі зазначають порядок і 

терміни виконання операцій з обслуговування. 

 

Організація перевезень вантажів автомобільним транспортом 

  

Для перевезень торговельних вантажів на короткі відстані найчастіше 

використовується вантажний автомобільний транспорт, який забезпечує 

перевезення товарів від станцій залізниць, зі складів виробничих і 

сільськогосподарських підприємств на склади оптових підприємств і з цих 

складів в об'єкти роздрібної та дрібнороздрібної торговельної мережі, для 

переміщення товарів між магазинами і для виїзної торгівлі. 

Приклад 

За 2006 г. автомобільним транспортом перевезено 154,8 млн т вантажів. 

Темпи приросту порівняно з аналогічним періодом у 2005 р. становлять 

122,8%. Обсяги перевезень вантажів виросли у 23 регіонах України. 

Найбільшого зростання досягнуто в Чернівецькій (189,1%), Донецькій 



(174,0), Черкаській (144,6), Кіровоградській (143,2), Тернопільській (140,1) 

областях (Объемы, 2007). 

Основними нормативними документами, які регламентують 

перевезення вантажів автомобільним транспортом, є Статут автомобільного 

транспорту і Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в 

Україні. 

Для перевезень торговельних вантажів підприємствами транспорту 

загального користування необхідно додержуватися порядку їх планування та 

організації, який базується на укладанні між перевізниками та замовниками 

(вантажовідправниками або вантажоодержувачами) договорів про 

перевезення вантажів автомобільним транспортом. Ці договори є основною 

формою організаційно-правових документів з планування та організації 

перевезень. 

Автомобільним транспортом здійснюються перевезення, які 

класифікуються за: 

1) належністю транспорту (транспорт загального користування, 

відомчий транспорт, власний транспорт підприємницьких організацій та 

формувань); 

2) відстанню перевезень (приміські, міжміські, міжнародні); 

3) способами організації і виконання перевезень (централізовані, 

децентралізовані, прямі, змішані, комбіновані, контейнерні, пакетні); 

4) тривалістю перевезення (постійні, сезонні, тимчасові); 

5) видами вантажів (за видами продукції або видами тари); 

6) розмірами партії вантажів (масові, партійні, дрібнопартійні). 

За умовами договору перевезення вантажів перевізник зобов'язується 

доставити наданий вантаж у пункт призначення і видати його уповноваженій 

на отримання вантажу особі (одержувачеві), а відправник зобов'язується 

оплатити за перевезення вантажу встановлену плату. 

Відповідно до договору перевізник і замовник у межах квартального 

плану визначають місячні плани декадними плановими завданнями на 

перевезення вантажів. Ha перевезення вантажів автотранспортом замовник 

надає перевізнику за наявності договору заявку (на день, тиждень, декаду, 

місяць) (Маркетинг, 2007). 

Примітка. Перевезення торговельних вантажів можуть здійснюватися 

також за разовим договором. 

Основними документами, які оформляються на перевезення вантажів 

автотранспортом, є товарно-транспортні накладні та подорожні листи 

вантажного автомобіля. Залежно від виду вантажу та його специфічних 

властивостей до основних документів додаються інші (ветеринарні, санітарні 

та якісні сертифікати, свідоцтва, довідки, паспорти тощо), що визначається 

правилами перевезень зазначених вантажів. 

Безпосередньо перевезення вантажу покладається на водія автомобіля, 

а його супровід та охорона вантажу в дорозі — на експедитора, з яким 

укладається договір про особисту матеріальну відповідальність. 



Примітка. Проте досить часто в господарській практиці мають місце 

випадки, коли функції експедитора за додаткову оплату виконує водій 

автомобіля, а в деяких випадках експедирування вантажів можуть 

здійснювати інші посадові особи вантажовідправника або 

вантажоодержувача, наприклад товарознавці підприємств оптової або 

роздрібної торгівлі. 

Основними етапами технологічного процесу перевезення вантажів 

автомобільним транспортом є: 

1) приймання вантажу до перевезення; 

2) маркування і пломбування вантажу; 

3) завантаження автомобіля; 

4) оформлення документації; 

5) здійснення процесу перевезення і доставки вантажу одержувачеві; 

6) розвантаження автомобіля; 

7) приймання вантажу одержувачем; 

8) проведення розрахунків за перевезення вантажу. 

При організації перевезень необхідно правильно визначати потрібну 

кількість автомобілів для доставки окремих вантажів з метою ефективного 

використання парку автомобілів. 

Отже, при перевезенні вантажів необхідна наявність таких документів: 

- рахунок-фактура; 

- договір купівлі-продажу, у якому визначається форма доставки; 

- договір із АТП (якщо доставка відбувається транспортом АТП); 

- податкова накладна; 

- видаткова накладна (товарно-транспортна накладна); 

- подорожній лист (якщо товар вивозиться на умовах самовивезення 

або транспортом зі сторони). 

 

Доставка продукції як одна з основних транспортно-експедиційних 

послуг у логістиці 

  

За способом організації вантажні перевезення (чи форми доставки) 

поділяють на децентралізовані й централізовані, що бувають прямими, 

змішаними та комбінованими, а також контейнерними і пакетними. 

При децентралізованій організації перевезень доставку вантажів 

здійснює одержувач, який замовляє транспорт, виконує навантаження, 

експедирування та розвантаження вантажу. При цьому постачальник не 

зацікавлений у механізації вантажних робіт, скороченні простоїв рухомого 

складу та ефективному його використанні. 

У процесі перевезень вантажовідправник зобов'язаний: 

- попередньо підготувати, згрупувати, зважити і затарити вантажі; 

- своєчасно оформити товарно-транспортні документи; 

- тримати у справному стані під'їзні шляхи, вантажно-розвантажувальні 

майданчики, механізми, устаткування та мати необхідну кількість 

вантажників і обслуговуючого персоналу; 



- забезпечити місця навантаження-розвантаження освітленням у 

вечірній та нічний час; 

- організувати безперебійну роботу складів протягом доби, обумовлену 

договором на перевезення; завантажувати автомобілі до повної 

вантажопідйомності і не допускати наднормативних простоїв; 

- забезпечувати дотримання правил техніки безпеки при виконанні 

вантажно-розвантажувальних робіт, не допускати перевезення вантажів, що 

виконуються в централізованому порядку даним автотранспортним 

підприємством, автомобілями інших підприємств та організацій; забезпечити 

виконання умов централізованих перевезень вантажоодержувачами. 

Централізовані перевезення є прогресивним способом виконання 

транспортного процесу та експлуатації рухомого складу. Перевезення 

вантажів у такий спосіб дає змогу поліпшити використання рухомого складу, 

підвищити продуктивність на всіх стадіях переміщення вантажів, звільнити 

вантажовідправників та вантажоодержувачів від турбот стосовно 

транспортування вантажів. При централізованих перевезеннях істотно 

скорочуються невиробничі простої транспортних засобів. 

Організація централізованих перевезень передбачає: 

- укладання договорів із вантажовласниками; 

- розроблення раціональних маршрутів перевезень і графіків роботи 

рухомого складу; 

- складання оперативних планів перевезень; 

- визначення видів транспортних засобів та їх кількості; 

- організацію транспортно-експедиційного обслуговування. 

За замовленнями складають зміннодобовий план, у якому: розробляють 

маршрути перевезень вантажів; оптимально розподіляють автомобілі по 

об'єктах; визначають необхідну кількість одиниць у рухомому складі; 

узгоджують роботу автомобілів у вантажно-розвантажувальних пунктах. 

До зміннодобового плану заносять такі дані: найменування замовника; 

час поданя рухомого складу; пункт призначення та одержувача; назву 

вантажу; спосіб навантаження і розвантаження; марку автомобіля; змінне 

завдання; обсяг перевезень. 

Після цього розробляють календарний графік перевезень, який потім 

узгоджують з клієнтом. Для цього: 

1) аналізують показники використання транспортних засобів,  які 

обслуговують підприємство, складський комплекс, базу; 

2) визначають споживачів продукції – постійних, сезонних, 

тимчасових. Складають картку споживача, визначають та узгоджують зі 

споживачем добову поставку продукції. 

3) визначають можливості вантажних робіт на складському комплексі 

та розвантажувальних робіт у споживачів. 

4) визначають рівень використання механізмів на складському 

комплексі споживача. Після аналізу рівня механізації розробляють та 

обґрунтовують нормативи часу на навантажувальні й розвантажувальні 

роботи; 



5) складають карти дислокації споживачів, на яких позначають місце 

розташування автопідприємства, складського комплексу та підприємств-

постачальників і споживачів продукції; 

6) визначають та обґрунтовують відстані перевезення вантажів; 

7) споживачів групують за напрямами та розмірами доставки. 

Групування за напрямами дає змогу визначити вантажовідправників у різні 

райони міста та за його межі. За допомогою нескладних схем та картограм 

створюють схему перевезень між пунктами відправлення і призначення, 

визначають обсяг транспортних робіт у т/км, що є підставою для 

розроблення раціональних маршрутів перевезень; 

8) обґрунтовують тип рухомого складу для постачання продукції 

споживачам. Щоб вибрати належний тип автомобіля, необхідно 

враховувати: відповідність транспортного засобу виду вантажу, що 

перевозиться, його пакуванню, розміру партії та відстані перевезення; 

шляхові умови; тип і потужність вантажно-розвантажувальних засобів та їх 

відповідність вантажопідйомності рухомого складу. Критерієм вибору типу 

автомобіля може бути: годинна продуктивність автомобіля; собівартість 

перевезення; зведені витрати; 

9) на підставі розрахунку раціональних маршрутів та заповнення 

карток споживача складають календарні графіки доставки продукції 

споживачам. Узгоджений графік доставки продукції є планом раціональної 

організації роботи усіх учасників транспортного процесу (Кальченко, 

Кривещенко, 2008). 

  



ТЕМА 11 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЛОГІСТИКИ ТА МІЖНАРОДНА 

ЛОГІСТИКА 

  

1 Глобалізація процесів логістики. 

2 Сутність міжнародної логістики. 

3 Форми логістичних утворень за кордоном. 

  

Глобалізація процесів логістики 

  

Перспективними напрямками розвитку в логістиці є: 

1) глобальна логістика;  

2) інтеграція вітчизняних підприємств у світову логістичну мережу;  

3) логістика «стрункого» виробництва.   

Суть глобалізації – у стрімкому розширенні й ускладненні 

взаємозв'язків і взаємозалежностей як людей, так і держав, що виявляється в 

процесах формування планетарного інформаційного простору, світового 

ринку капіталів, товарів і робочої сили, інтернаціоналізації проблем 

техногенного впливу на природне середовище, міжетнічних та 

міжконфесійних конфліктів і безпеки (Смиричинський, 2003).   

Глобальна логістика – це стратегія і тактика створення, як правило,  

сталих макрологістичних систем, що зв'язують бізнес-структури різних 

регіонів і країн світу на підставі поділу праці, партнерства та кооперування у 

формі угод, договорів, загальних планів, які підтримуються на 

міждержавному рівні (Логистика, 2001). Глобальна логістика відображає 

таку тенденцію у світовій економіці, яка характеризується рухом 

підприємницької діяльності від її спеціалізації в окремих країнах і регіонах 

до мультиорганізованого світового ринкового господарства. 

Глобальна логістична система – це система, яку формують урядові 

структури, організації, об’єднання, транснаціональні корпорації. Вона є 

проміжною між мікро- та макрологістичними системами. Деякі фахівці 

відносять їх до мезологічних систем (Кальченко, Кривещенко, 2008). 

Наукове дослідження проблем глобальної логістики ТНК 

Мічиганського університету США виявили основні елементи глобальної 

логістики: позиціонування, інтеграція, гнучкість, вимірюваність (рис. 11.1). 

Позиціонування являє собою  надбудову глобальної логістичної стратегії 

фірми, що встановлює напрями та основний зміст процесів у глобальних 

логістичних ланцюгах для досягнення конкурентних переваг. Інтеграція – 

високій ступінь партнерських зв’язків, обміну даних між ними у 

стандартизованих формах у режимі реального масштабу часу за рахунок 

використання сучасних інформаційних технологій. Гнучкість – здатність 

фірми до швидкого реагування на специфічні запити споживачів шляхом 

адекватного впровадження змін як у виробництві, так і в дистрибуції 

відповідно до їхніх вимог. Вимірюваність – спроможність фірми до 

моніторингу логістичного менеджменту з метою  провадження подальшого 

поліпшення своєї діяльності на світовому ринку. 



Основними рушійними силами глобалізації, на думку провідних 

західних спеціалістів у галузі, є: 

1) експансія найновіших технологій; 

2) розвиток та інтеграція макрорегіональних господарських структур; 

3) нові можливості для формування глобальних логістичних ланцюгів 

(каналів); 

4) реалізація процедур дерегулювання, що проводяться багатьма 

країнами для прискорення і здешевлення просування матеріальних потоків 

(Бауэрсокс, 1996). 

Завдання логістики на світовому ринку полягають у: 

- забезпеченні функціонального циклу глобальної логістики через 

більшу тривалість, великі відстані, які потрібно перетинати, численних 

посередників і необхідність використання повільного океанського 

транспорту; 

- акумуляції складних логістичних операцій на світовому ринку, як 

результат розмаїтості одиниць збереження і запасів у цілому, з якими 

доводиться мати справу, більш об’ємної документації, більшої кількості 

необхідних складських потужностей і щодо менш розвинутої системи 

логістичних послуг (зокрема транспортних і складських); 

Приклад 

Започаткована в США компанія Toys «R» Us – роздрібний продавець 

іграшок – контролює рух товарів від зарубіжних постачальників (в 

основному далекосхідних) буквально до дверей своїх магазинів,  

«розкиданих» по всьому світу. Toys «R» Us користується послугами 

незалежної компанії, що надає послуги з логістики  у світовому масштабі. Ця 

компанія не лише управляє перевезенням, але й за допомогою своєї системи 

стеження спроможна інформувати Toys «R» Us про точне місце 

розташування кожного контейнера і про його вміст. З тієї миті, як товар 

залишає азіатську фабрику, інформація надходить до Toys «R» Us, отже, за 

два тижні до прибуття вантажу до Північної Америки вона може повідомити 

магазини про те, які товари вони зможуть отримати, про можливі 

відстрочення і втрати товару. У результаті економія на запасах оцінюється в 

мільйони доларів. 

- упровадженні складних функціональних інформаційних систем, що 

обумовлюється зростаючою потребою в протяжних каналах зв'язку, 

використанні різних мов і підтримці гнучкості логістичних процесів; 

- створенні та розвитку глобальних виробничих, логістичних і 

маркетингових союзів. Такі союзи відкривають компаніям доступ до знань 

про місцеві ринки і забезпечують економію операційних витрат, однак 

установлення глобальних партнерських відносин і управління ними самі по 

собі потребують значних зусиль. Створенню подібних союзів повинен 

сприяти розвиток інтегрованих розподільчих і транспортних мереж. 

Глобальні маркетингові і логістичні операції дозволяють компаніям: 

1) досягти ринкового зростання, значної економії за рахунок масштабів 

діяльності і підвищення прибутковості. При цьому логістика, у свою чергу, 



повинна відповідати зусиллям, спрямованим на виявлення всіх наявних 

ринкових можливостей і вдосконалювання системи прийняття рішень; 

2) активно обмінюватися новітніми технологічними досягненнями 

(ноу-хау), результатами ефективних наукових розробок, винаходами, що 

сприяє зближенню економічних рівнів різних країн, їх соціальній і 

господарській інтеграції. Так, багатьом відомі приклади успішного 

формування макрологістичних регіональних структур і систем у країнах ЄС, 

Південно-Східної Азії, Північної Америки. Їх досвід наочно підтверджує 

природне прагнення країн до регіональної інтеграції. У той самий час пошук 

нових резервів зростання і загострення конкуренції викликають прагнення 

багатьох компаній і фірм шукати нові ринки збуту, дешеві джерела сировини 

і трудових ресурсів за межами національних кордонів своїх країн; 

3) за рахунок міжнародного поділу праці та кооперації створювати 

велику кількість транснаціональних компаній і фінансово-промислових груп 

(ФПГ), які використовують у бізнесі логістичні ланцюги й канали. Так, 

перспективи їх розвитку пов'язані передусім із можливим збільшенням 

віддачі на вкладений капітал, більш низькими тарифами логістичних 

посередників в інших країнах, кращими фінансовими умовами. Створенню 

логістичних каналів сприяють великі міжнародні транспортно-

експедиторські фірми, страхові компанії, які користуються глобальними 

телекомунікаційними мережами (Смиричинський, 2003); 

4) створювати можливості гнучкого реагування на зміни середовища, 

використовуючи методи відстрочення і локалізації, що нерозривно пов’язане 

з прозорістю логістичних каналів і дозволяє краще управляти потоком 

товарів оптимізувати виробничі, транспортні та складські потужності, 

зберігаючи запаси на мінімальному рівні. Значною перевагою повної 

прозорості ланцюжка постачань є можливість виявити й усунути вузькі місця 

і надлишки резервних запасів, створених через нестачу інформації. 

Приклад 

Вантажівки, що проїжджають територією Європейського союзу, 

можуть перетинати більшість границь, навіть не знижуючи швидкості, але 

коли вони потрапляють на кордон з Польщею, то можуть затриматися тут не 

тільки на багато годин, але й на кілька днів. У 1994 р. США, Канада й 

Мексика підписали Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (North 

American Free Trade Agreement, NAFTA). Воно дозволило Мексиці захищати 

інтереси місцевих вантажних компаній, забороняючи американським і 

канадським фірмам діяти на території Мексики протягом 10 років після 

підписання NAFTA. Поки ця умова буде діяти, компаніям, що перевозять 

продукцію через кордон між США й Мексикою, буде потрібно виконувати 

деякі процедури. 

До факторів впливу на розвиток глобальних логістичних систем в 

Україні відносять реструктуризацію та поглиблення спеціалізації в економіці, 

а саме: 

1)  збалансованість структурної політики; 



2) участь у міжнародному поділі праці за умови захисту вітчизняних 

товаровиробників від інтервенції імпортних товарів; 

3) посилення індикативного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю; 

4) раціональність митної, тарифної та податкової політики; 

5) ліцензійна та сертифікаційна діяльність тощо. 

Важливу роль у глобальній логістиці відіграє фактор регіоналізації. 

Регіональні особливості глобальної логістики найвиразніші для країн, що 

розташовані недалеко одна від одної і мають спільні кордони. Регіональний 

фактор посилює тенденцію глобалізації завдяки таким аспектам, як: 

1) схожість політичних систем; 

2) схожість економічного рівня країн регіону, історичного коріння, 

традицій; 

3) активна міграція населення; 

4) єдині транспортна інфраструктура, телекомунікації, джерела енергії, 

ресурси, сировина; 

5) відсутність митних і торгових бар'єрів тощо. 

Для підвищення ефективності процесу регіоналізації необхідно 

усунути три основні перепони: 

- фізичну – митний контроль і формальності при перетині кордону; 

- технічну – відмінності у стандартах безпеки і здоров'я; 

- фіскальну – різні ставки ПДВ і акцизів (Смиричинський, 2003). 

Потенціал глобальної логістики повинен бути спрямований на 

виконання стратегічних цілей суб'єктів господарювання, насамперед 

державних організацій і установ, підприємств, що є виконавцями державних 

замовлень та учасниками процедур державних закупівель, і створення 

конкурентних переваг кращим із них. Як відомо, ключовими факторами 

конкурентних переваг у світовій економіці є: 

а) висока якість продуктів і послуг; 

б) низькі витрати; 

в) диференціація; 

г) стратегічні цілі. 

Отже, глобальна система є одним із основних чинників формування в 

державі ефективної товарної політики, що забезпечуватиме регулювання 

оптимальних потоків готової продукції, сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів і комплектуючих виробів усіх галузей господарської 

діяльності. 

Подальша глобалізація логістики потребує: 

- зниження логістичних витрат та покращання логістичного сервісу; 

- збільшення обсягів продажу шляхом освоєння нових регіональних 

ринків державних закупівель; 

- появи міжнародних логістичних посередників із розвинутою 

глобальною інфраструктурою; 

- подальшого розвитку процесів міжнародної торгівлі; 

- дерегулювання транспортних перевезень; 



- зменшення екологічного навантаження та впровадження інновацій в 

інфраструктури глобальних логістичних мереж. 

Сутність міжнародної логістики 

Логістика стає міжнародною тоді, коли ланцюг поставок перетинає 

національні кордони. За Портером, успіх підприємства на міжнародній арені 

визначається «здатністю нації посилювати наявні переваги та переходити до 

наступного рівня в технологіях та продуктивності». Цьому сприяють: 

- факторні умови, тобто здатність нації трансформувати свої фактори 

(ресурси, освіту, інфраструктуру) у конкурентні переваги; 

- умови попиту (умови ринку, розвиненість торгівлі та маркетингу); 

- допоміжні галузі, що містять логістику, наявність партнерів та 

посередників; 

- ринкова структура та національна конкуренція. 

Отже, сама логістика фігурує в цьому списку, хоча й дещо приховано, 

декілька разів, тож можна констатувати факт, що міжнародна торгівля 

залежить від рівня розвитку міжнародної логістики. 

Можна виділити  три елементи, що становлять процес організації 

міжнародної логістики: 

• створення шарів і рівнів; 

• зростаюча роль підприємств-виробників; 

• процеси реконфігурації (перерозподілу) (Міжнародна логістика). 

Міжнародна логістика відрізняється від національної, і її не можна 

розглядати просто як переміщення тих самих видів діяльності в інше місце. 

Головні відмінності міжнародної логістики від національної полягають у 

тому, що (Харрисон и др., 2007): 

- міжнародна торгівля, як правило, пов'язана з більшими обсягами 

замовлень, а це дозволяє компенсувати більш високі витрати на перевезення 

(Міжнародна логістика); 

- протягом більш тривалого часу здійснюється виконання поставок. В 

організаціях, що мають міжнародну структуру, більшість видів продукції, що 

виробляється на конкретному заводі-виробнику, буде вироблятися в багатьох 

різних країнах. Щоб організувати взаємодію між виробничими й збутовими 

підрозділами, на кожній території можуть знадобитися тривалі строки 

виконання замовлень; 

- для міжнародних ринків характерний більший ступінь 

невизначеності, більш широкі коливання попиту й вища значущість кожного 

із цих ринків; 

- у більшості організацій не такий великий досвід роботи у сфері 

міжнародної логістики, як у національній (Міжнародна логістика); 

- більш тривалі й ненадійні строки транспортування. Через велику 

довжину й високий ступінь невизначеності, які властиві магістралям 

міжнародної логістики, обидва види товарно-матеріальних запасів, плановані 

й неплановані, можуть бути на рівні, що перевищує оптимальний. 

Невідповідність строків, необхідних для здійснення транспортування товарів 



на міжнародному рівні, неминуче призводить до збільшення тривалості 

строків зберігання товарів для безпечного функціонування підприємств; 

- на ринку міжнародної логістики більше посередників – вантажних 

експедиторів і митних агентів; 

- наявність посередників і більші відстані ускладнюють установлення 

тісних робочих відносин із кінцевими споживачами (Міжнародна логістика); 

- консолідація є більш складною й пункти розподілу більш 

численними.  Консолідація – один із головних способів зниження витрат 

уздовж магістралей. Економія від обсягу досягається, коли товари, які 

виробляються на декількох різних підприємствах, збирають у партії для 

доставки на загальний ринок; 

- комунікації є більш важкими через більші відстані й відмінності в 

культурі; 

- умови торгівлі змінюються, в окремих випадках можуть стати взагалі 

незнайомими; 

- фінансові угоди можуть бути менш визначеними (Міжнародна 

логістика); 

- широким є діапазон режимів вантажоперевезень і розцінок на 

доставку. Кожна ділянка маршруту між виробником і ринком збуту 

характеризується різноманітними режимами вантажоперевезень. Спрощено 

їх можна подати в такий спосіб: доставка повітряним, морським, залізничним 

і автомобільним транспортом. У межах кожної із цих категорій є власний 

набір альтернатив, кожну з яких можна оцінити з погляду переваг і недоліків 

за витратами, доступності й швидкості. Коли переміщення товарів за 

логістичним ланцюжком містить у собі різні режими вантажоперевезень, 

питання узгодження між ними являє собою додаткові складності; 

- більш складній документації. 

Як правило, адміністративні труднощі – це лише один тип проблем, що 

виникають у міжнародній логістиці. Коли Європейський Союз переходив до 

єдиного ринку, його фахівці вказували на три типи бар'єрів: 

- фізичні (контроль на кордонах і митні формальності); 

- технічні (різні стандарти щодо охорони здоров'я або питань безпеки); 

- фіскальні (різні ставки податку на додану вартість або акцизи) 

(Міжнародна логістика). 

Можна додати деякі деталі до цього списку й показати, як вони 

впливають на ті чи інші аспекти міжнародної логістики. 

1. Політичні й правові системи. Тип правління й закони в різних 

країнах визначають загальні умови ведення бізнесу, які можуть істотно 

відрізнятися. Прийоми, дозволені в одній країні, у сусідній можуть бути 

заборонені. 

2. Економічні умови. Політичні системи безпосередньо впливають на 

економіку, і існують великі відмінності в рівні процвітання країн, доходах 

населення й звичках людей витрачати гроші. 



3. Конкуренція. Вона варіюється від дуже гострої, обумовленої в 

деяких країнах запитами ринку, до повної її відсутності в інших країнах 

через державну монополію. 

4. Доступна технологія. Електронна комерція, ефективне реагування на 

запити споживачів, визначення місця знаходження вантажів за допомогою 

супутників або навігаційних систем, установлених у кабінах, відстеження 

маршрутів у режимі реального часу, використання комплексних 

комунікаційних систем і низки інших сучасних розробок потребують від 

логістичних компаній використання найсучасніших технологій. Хоча подібна 

технологія вже працює, це не означає, що нею користуються всі структури 

бізнесу. Більша частина світу не має доступу до них і навіть не має потреби в 

них або не може їх собі дозволити. У багатьох регіонах світу дотепер 

переміщення вантажів значною мірою залежить від фізичної праці й возів з 

волами, і тут вантажівка – найостанніше слово техніки. 

5. Соціальні системи й культура. Звичайно, легше торгувати з тим, у 

кого така сама культура, звички, очікування й т.д. Навіть язикові відмінності 

створюють проблеми.   

6. Фінанси. Існує безліч фінансових факторів, що вимагають обліку. 

Деякі країни не дозволяють вивозити свою валюту з країни, вартість інших 

валют змінюється в широких межах або дуже швидко знижується, деякі 

банківські системи не ефективні, в окремих випадках ускладнений обмін 

валют і т.д. Інший тип проблем пов'язаний з митами й тарифами на 

продукцію, що надходить у країну. 

7. Географія. Звичайно, транспортним засобам набагато легше 

переміщатися прямою і рівною місцевістю. До фізичних бар'єрів, що 

утруднюють перевезення, належать моря, гірські масиви, пустелі, джунглі, 

ріки, міста, національні парки й т.д. (Міжнародна логістика). 

Наведемо основні тенденції у сфері міжнародної логістики: 

- зміна системи виробництва: від виробництва для складу (Make-to-

Stock) до виробництва за замовленням (Make-to-Order). Для менеджерів 

виробничих підприємств, що працюють по всьому світу, основним завданням 

є оволодіння виробництвом продукту відповідно до індивідуальних вимог 

клієнтів; 

- зміна дистрибуції товарів. На цьому рівні відбувається узгодження 

традиційної структури продавців із прямим збутом через логістичне 

підприємство; 

- злиття й консолідація торгівлі й постачальників. Логістика відіграє 

важливу роль у реалізації потенційного синергетичного ефекту у сфері 

закупівель, постачання, надходження товарів, дистрибуції або електронної 

логістики; 

- кількісні тенденції, а саме: зниження кількості постачальників. Три 

чверті міжнародних підприємств мають намір скоротити кількість своїх 

постачальників у найближчі п'ять років. При збуті, як і колись, актуальним 

залишається скорочення термінів поставки; 



- вплив електронного бізнесу на логістику. Бізнес-процеси в рамках 

концепції В2С припускають: 

- автоматизацію більш інтенсивних поставок, тому що очікування 

клієнтів щодо скорочення строків поставок більш високі, ніж при звичайних 

методах здійснення замовлень; 

Приклад 

Минулими роками темпи зростання європейських логістичних 

провайдерів на американському і європейському ринку становили 10% на 

рік. У майбутньому з урахуванням розвитку В2С цей показник буде 

перевищений  (Кох). 

- поява більш витратної логістики й здійснення післяпродажних послуг; 

- модифікація процесів усередині підприємства за рахунок розширення 

електронних торговельних майданчиків; 

- інтеграція нових учасників у ланцюжок поставок, що сприятиме 

створенню так званого «прозорого трубопроводу»; 

- зміна ролі логістики на міжнародному ринку. Європейські провайдери 

третього рівня (3PL) є провідними на ринку з погляду присутності й 

можливостей реалізації процесів. Російські логісти, як правило, працюють у 

своїй країні, американські концентрують свої зусилля на 

північноамериканському континенті; 

- завойовування логістичного ринку провайдерами четвертого рівня 

(4PL). Це менеджер ланцюжка поставок, що управляє власними 

технологіями, ресурсами й потужностями, а також іншими логістичними 

підприємствами, з якими вступив у кооперативні відносини, щоб 

запропонувати своєму клієнтові повний набір рішень щодо ланцюжка 

поставок. 

У майбутньому міжнародна логістика має такі перспективи: 

1. У логістиці почалося злиття регіонів. Воно буде поширюватися на 

нові регіони, але сучасна тенденція збережеться – європейські логістичні 

підприємства будуть адаптувати ціни й свої комерційні пропозиції до умов 

нових країн. 

Приклад 

У цей час, наприклад, у Росії створюються логістичні парки за 

західним зразком, які покривають попит на склади класу А (Кох). 

2. Змінюється система дистрибуції в торгівлі. Європейська логістична 

мережа пошириться й на нові країни. На створення нових шляхів збуту й 

логістичних центрів будуть спрямовані додаткові інвестиції. При цьому 

основним питанням залишається стикування мультимодальних 

вантажоперевезень. Європейські залізниці повинні прагнути до лідерства в 

керуванні системою й кооперативними відносинами з партнерами. За 

рахунок нових систем ціноутворення повинна підвищитися швидкість реакції 

залізниць на зміни (Кох). 

Форми логістичних утворень за кордоном 

При розгляді досвіду зарубіжних країн слід зазначити, що в країнах із 

розвинутою економікою існують неабиякі досягнення у галузі логістики, але 



ці досягнення мають різний рівень досконалості. Обстеження 500 

західноєвропейських компаній (26% – компанії Германії, 20% – Голландії, 

17% – Великобританії, 16% – Франції, 11% – Бельгії, 10% – Іспанії), які 

представляють 30 різних галузей економіки, виявило чотири стадії розвитку 

логістики. На першій стадії, якій притаманне нерегулярне добове логістичне 

планування, перебувають 57% обстежених фірм; на другій стадії – 20% 

компаній, які нерегулярно займаються питаннями застосування логістики, 

але вживають заходів щодо її використання вже на тижневий строк, 

пов’язуючи свої дії з бюджетом і зниженням витрат виробництва. Третя і 

четверта стадії розвитку логістики характеризуються впровадженням її 

інтегрованої системи, що охоплює доставку товарів від постачальника 

матеріалів до кінцевих споживачів готової продукції. На цих стадіях 

розвитку перебувають лише 23% компаній. Вони розробляють 

довгострокові плани функціонування забезпечення (на місяць і більш 

тривалий термін), одночасно приділяючи велику увагу вивченню попиту. 

З метою прискорення впровадження логістики в господарську практику 

фірм за кордоном почали створюватися консультативні ради. 

Приклад 

На підприємствах Франції у середині 80-х рр.ХХ ст. років налічувалося 

близько 50 рад, які займалися логістикою (Кальченко, 2000). 

Як правило, такі ради зосереджують свою діяльність на одній із ланок 

логістичного ланцюга (наприклад, транспорті) чи двох-трьох ланках, але у 

сукупності інших її елементів. Консультації також надаються різним 

зовнішнім фірмам. Адміністрація фірм використовує консультативні ради 

для діагностування стану логістики на підприємстві. На консультантів, при 

цьому покладаються такі функції (Кальченко, 2000): 

- визначення стратегічних аспектів логістики, у яких виникає 

необхідність; 

- розгляд оперативних аспектів логістики (наприклад, аналіз витрат з 

логістики, оптимізація існуючих систем управління, стандартизація пакувань 

тощо); 

- оперативне планування, пов'язане, зокрема, з упровадженням методу 

«точно у строк», нових автоматизованих систем складування і 

транспортування; 

- планування перевезень (наприклад, оптимізація парку транспортних 

засобів, методів перевезення небезпечних вантажів з урахуванням вимог 

охорони довкілля). 

При виборі послуг зовнішніх консультантів, що надаються фахівцями 

бюро (наприклад, у Швейцарії їх налічувалося близько 30) та окремими 

особами, рекомендується оцінювати їх діяльність виходячи насамперед із 

таких критеріїв (Кальченко, 2000): 

- правильності запропонованих консультантами рекомендацій; 

- рівня реалізації пропозицій, висловлених у ході консультації;  

- досвіду розв’язання питань;    

- кваліфікації консультанта; 



- ціни, умов, строків надання консультативних послуг;    

- ступеня деталізації документації на окремих етапах планування 

логістики;   

- досвіду спільної роботи консультанта із замовником. 

Від замовника при цьому вимагається дотримання таких умов: чітке 

формулювання мети дослідження та обсягу робіт, розбиття складного 

завдання на окремі етапи, спільна робота консультанта зі спеціалістом фірми, 

чітке визначення очікуваного результату консультації. 

Крім консультативних рад, у транспортних фірмах деяких країн почали 

використовувати логістичні організації у вигляді спеціальних центрів чи 

інших структур. У Франції, наприклад, такі центри існують як на 

регіональному, так і національному рівнях. 

На залізницях розвинутих країн існують й інші транспортні 

організації, які надають логістичні послуги, наприклад, організації з 

експедиторської діяльності, що несуть відповідальність за доставку вантажу, 

у тому числі за його перевезення в змішаних сполученнях. 

Генерацією ідей, обміном досвідом, визначенням наукових і 

практичних підходів до стратегії і тактики логістики в розвинутих країнах 

займаються національні та міжнародні спеціалізовані товариства та асоціації, 

які об’єднують промислові фірми і наукові організації. Такі об’єднання 

мають свої дослідницькі центри з добре поставленою методикою аналізу 

ситуації в промисловості, консультативні відділи, банки інформації, 

навчальні центри (Кальченко, 2000). 

Для реалізації логістичного підходу в управлінні фірми створюють 

спеціальні підрозділи. Так, в одній із західнонімецьких компаній сферу 

логістики курирують два спеціально створених органи: комітет правління 

“Адміністрація та матеріально-технічне забезпечення” і “Центральна комісія 

з логістики” (Гончаров, 1997). 

У деяких країнах існують національні асоціації. Так, тільки в Європі їх 

налічується понад 20, і вони є членами Європейської асоціації логістики 

(ELA), штаб-квартира якої знаходиться у Швейцарії в м. Берн. Ця асоціація 

виконує приблизно такі ж самі функції, як і національні асоціації, але вже в 

межах усього регіону країн – членів цієї асоціації. З метою обміну досвідом із 

проблем логістики за кордоном проводяться міжнародні конгреси, 

симпозіуми, конференції. Навчальні заклади готують спеціалістів із 

логістики, великими тиражами видаються спеціальні книги. Серед найбільш 

авторитетних джерел слід виділити такі журнали: “Logistics” 

(Великобританія), “Logistiques Magazine” (Франція), “Logistik Spertrum” 

(Німеччина), “Production and Inventory Management” (США) та ін. (Окландер, 

1996). 

Аналіз стану розвитку логістики в розвинутих країнах на сучасному 

етапі, різноманітність форм логістичних утворень у динамічних та ринкових 

умовах дає змогу дійти висновку про високу ефективність застосування цієї 

економічної концепції. 



У США концепція логістики розглядається у вищих ешелонах 

управління корпорації як ефективний мотивований підхід до управління з 

метою зниження витрат виробництва. Ця концепція лежить в основі 

економічної стратегії фірм, коли логістика використовується як знаряддя в 

конкурентній боротьбі і розглядається як управління процесами 

планування, розміщення і контролю за фінансовими й людськими 

ресурсами. Подібний підхід дає змогу забезпечити тісну координацію 

логістичного забезпечення ринку та виробничої стратегії. 

Важливою складовою ланкою успішного функціонування логістики є 

ефективне використання трудових ресурсів. Застосування принципів 

логістики сприяє істотному підвищенню продуктивності праці. Так, у США, 

починаючи з 80-х років ХХ ст., вона щороку стабільно зростає на 3% 

(Кальченко, 2000). 

Для зменшення ризику, пов’язаного зі складнощами у реалізації 

продукції, фірми дедалі ширше застосовують сегментну маркетингову 

стратегію, що потребує добре відрегульованого розподілу. Система доставки 

чи замовлення в одному сегменті може зовсім не відповідати вимогам 

іншого. Провідні фірми США пильно стежать за високим рівнем 

обслуговування основних споживачів. Сталі стандарти широко 

рекламуються, доводяться до відома споживачів, чиї потреби детально 

вивчаються. Як свідчать статистичні дані, одна з п’яти фірм установлює 

жорсткі стандарти обслуговування і гнучко їх регулює, підтримуючи тісний 

зворотний зв’язок із покупцями. Але тільки 20% американських фірм 

застосовують логістичну концепцію на такому рівні, який дає змогу 

одержувати конкурентні переваги. 
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