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The article is aimed at studying the principles as a basis for the scientific
methodology of logistics management. Analysis of the literature has showed
that effective logistics management should be based on a scientific methodology moving from knowledge to practical use of existing laws and developing on this basis principles, methods and mechanisms for the management
of economic activities, aimed at achievement of the goals defined. The author, according to her own vision, claims that logistics management is a set
of functions that are being implemented on the basis of system approach,
development of an integrated management mechanism that would took into
consideration the impact of external environment and would provide the relationship between goals and objectives in the context of a specific economic
entity. It has been proven that scientific methodology of logistics management should be understood as the totality of principles, methods and tools
in terms of logistics organization, which, based on both economic laws and
examination of the factors influencing the logistics activities, would provide
the scientifically sound management. The suggested process of the formation
of logistics principles must include the four stages, which are described in the
article. Prospects for further research in this area are systematization and
standardization of the terminology used in logistics, in order to avoid inaccuracies and repeats of the definitions given by scientists.
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Иванова М. И. Принципы как основа методологии управления
логистикой
Целью статьи является исследование принципов как основы научной
методологии управления логистикой. Анализ литературных источников показал, что основу эффективного управления логистикой должна составлять научная методология, предусматривающая переход
от познания к практическому использованию действующих законов и
разработку на этой основе принципов, методов и механизмов управления хозяйственной деятельностью, направленных на достижение
поставленных целей. Авторское видение сводится к тому, что управление логистикой является совокупностью функций, реализованных
на основе системного подхода, разработки комплексного механизма
управления, который бы учитывал влияние внешней среды и обеспечивал взаимосвязь целей и поставленных задач в условиях определенного
хозяйствующего субъекта. Доказано, что под научной методологией
управления логистикой необходимо понимать совокупность принципов, методов и инструментов организации логистики, которые,
основываясь на экономических законах и исследовании факторов,
влияющих на логистическую деятельность, обеспечивают научно
обоснованное управление ею. Предложенный процесс формирования
принципов логистики должен включать четыре этапа, которые описаны в статье. Перспективами дальнейших исследований в данном
направлении являются систематизация и унификация терминологии, применяемой в логистике, во избежание неточности и повторов
определений, приводимых учеными.
Ключевые слова: логистика, принципы логистики, научная методология, процесс формирования принципов.
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Іванова М. І. Принципи як основа наукової методології управління логістикою
Метою статті є дослідження принципів як основи наукової методології управління логістикою. Аналіз літературних джерел показав, що основу
ефективного управління логістикою повинна складати наукова методологія, що передбачає перехід від пізнання до практичного використання
діючих законів і розробку на цій підставі принципів, методів і механізмів управління господарською діяльністю, спрямованих на досягнення поставлених цілей. Авторське бачення зводиться до того, що управління логістикою є сукупністю функцій, реалізованих на основі системного
підходу, розробки комплексного механізму управління, який би враховував вплив зовнішнього середовища та забезпечував взаємозв'язок цілей
і поставлених завдань в умовах певного господарюючого суб'єкта. Доведено, що під науковою методологією управління логістикою необхідно
розуміти сукупність принципів, методів та інструментів організації логістики, які, базуючись на економічних законах і дослідженні факторів,
що впливають на логістичну діяльність, забезпечують науково обґрунтоване управління нею. Запропонований процес формування принципів
логістики повинен включати чотири етапи, які описано в статті. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є систематизація та
уніфікація термінології, що застосовується в логістиці, з метою уникнення неточності й повторів визначень, що надаються науковцями.
Ключові слова: логістика, принципи логістики, наукова методологія, процес формування принципів.
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Ф

ормування понятійно-категоріального апарату
логістики залишається актуальною проблемою
сучасної науки, оскільки прагнення науковців
додати власний внесок у науку пояснюється бажанням її
розвивати й удосконалювати з метою розширення кола
як теоретичних, так і практичних питань, які можуть
бути вирішені із застосуванням сучасної термінології.
Саме становлення логістики як відносно молодого наукового напряму пояснюється значною кількістю публікацій, присвячених як визначенню дефініції «логістика»,
так і принципам логістики.
Систематизацією принципів логістики займалися
такі вітчизняні й зарубіжні науковці, як Н. А. Адамов [1],
О. В. Андріанова [2], О. М. Бринцев [3], Ю. Г. Лебедєв [4],
І. Н. Паламарчук [5], Б. М. Паласюк [6], Т. Н. Скоробогатова [7], О. Г. Череп [8], але в наведених роботах недостатньо розглянута наукова методологія управління логістикою, що й зумовило напрям даного дослідження.
Метою статті є дослідження принципів як основи
наукової методології управління логістикою.
Білоруський дослідник В. В. Колодкін вважає,
що галузь використання логістики – будь-яка сфера
економіко-управлінської діяльності, що має просторову й часову послідовність [9, с. 169]. Способом реалізації, або інструментом, є наукова організація управління
будь-якими потоковими процесами (з позиції цілісності)
шляхом їх наскрізної (глобальної оптимізації) [9, с. 170].
Можна погодитися із В. В. Колодкіним у тому, що оптимізація як процес у логістиці передбачає організацію потових процесів з метою досягнення кінцевих цільових
результатів, забезпечуючи при цьому реалізацію порівнянності, що передбачає: по-перше, вибір базового варіанта, з яким порівнюється запропоноване рішення; подруге, дотримання правил забезпечення порівнянності,
тобто можливості порівняння в рамках єдиної шкали
однойменних показників, зіставлення понесених витрат
і отриманих результатів; по-третє, мати вихідні дані для
розрахунку [9, с. 169].
І. М. Пальчик вважає, що науковою базою логістичного управління є теорія управління, яка в концептуальному плані базується на чотирьох методологіях: системного
аналізу; кібернетичного підходу; дослідження операцій;
прогностики, а також методологія управління [10].
Досить обмежена кількість робіт присвячена дослідженню методів, що застосовуються в логістиці. Так,
Н. А. Адамов і А. М. Ткаченко до них відносять еко
номіко-математичне моделювання; дослідження операцій; програмно-цільове управління; функціональновартісний аналіз; прогнозування [1; 11, с. 13].
За авторською думкою, основу ефективного управління логістикою повинна складати наукова методологія, що передбачає перехід від пізнання до практичного
використання діючих законів, і розробка на цій підставі
принципів, методів і механізмів управління господарською діяльністю, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
Управління логістикою є сукупністю функцій,
реалізованих на основі системного підходу, розробки
комплексного механізму управління, який би враховував вплив зовнішнього середовища та забезпечував
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взаємозв’язок цілей і поставлених завдань в умовах
певного господарюючого суб’єкта. Під науковою методологією управління логістикою розуміється сукупність
принципів, методів та інструментів організації логістики, які, базуючись на економічних законах і дослідженні
факторів, що впливають на логістичну діяльність, забезпечують науково обґрунтоване управління нею. На основі принципів розробляються методи і системи управління логістикою.
Схематично процес формування принципів логі
стики можна представити на рис. 1.
Так, процес формування принципів логістики
включає чотири основні етапи: перший – урахування
економічних законів, які виражають внутрішні зв’язки
явищ і закономірностей управління, що відображають
частковий прояв закону; другий – оцінка факторів і тенденцій розвитку економіки на макрорівні та тенденцій і
закономірностей розвитку зовнішніх факторів, що мають
безпосередній вплив на логістику; третій – урахування
отриманих на попередніх етапах даних дозволяє сформувати загальні принципи логістики – правила, що визначають основні вимоги до системи, структури й організації логістики; четвертий – формування специфічних
принципів логістики, які враховують галузь застосування
логістики і можуть різнитися залежно від кінцевої мети.

П

ринципи логістики є загальними правилами,
положеннями або вимогами до логістики і
складають основу методології логістики; тобто принципами логістики є об’єктивно обґрунтовані
та ефективні правила управління логістикою, на основі
яких розробляється логістична система, що передбачає
формування й застосування дієвих методів логістики та
відповідну зміну форм організації логістики.
Дуже ретельний аналіз принципів по відношенню
до управління ресурсозбереженням був зроблений російською дослідницею О. В. Андріановою, яка наполягає,
що загальні принципи управління використовуються
для розробки загальної методологічної бази управління
будь-яким об’єктом; ураховуючи галузеву і технологічну
специфіку та особливості організації функціонування
підприємства, доцільно розробляти специфічні принципи управління, головною відмінністю яких є виражений
прикладний характер і галузеві особливості [2, с. 22].
Автор виокремлює такі загальні принципи: демократичний централізм, відповідальність, поєднання єдиноначальності та колегіальності, делегування повноважень,
спадкоємність, матеріальне і моральне стимулювання,
зацікавленість в активній участі працівників в управлінні підприємством. До специфічних дослідниця віднесла
принципи планування, ефективності, пріоритетності,
економічного стимулювання й безперервності конт
ролю й обліку [2, с. 22].
І.В. Паламарчук доводить, що використання принципів логістичного управління дозволяє підприємствам
досягати переваги перед конкурентами і значно збільшили прибуток за рахунок зниження витрат, пов’язаних
зі скороченням виробничих витрат у галузі ресурсного
потенціалу [5, с. 118].
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Аналіз тенденцій і закономірностей
розвитку зовнішніх факторів, що мають
безпосередній вплив на логістику

Оцінка факторів і тенденцій
розвитку економіки на макрорівні

Формування загальних принципів логістики:
1) ієрархічності, комплексності;
7) економічності, ефективності;
2) взаємозалежності;
8) стимулювання, мотивації;
3) системності;
9) динамічної рівноваги
4) пріоритетності;
10) коригування, контролю;
5) цілеспрямованості;
11) синергізму;
6) спланованості;
12) балансу ризиків
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Формування специфічних принципів логістики,
які враховують галузь застосування логістики

Розробка логістичної системи

Розробка форм організації логістики

Розробка методів логістики

Рис. 1. Схема формування й розвитку принципів логістики
Джерело: розробка автора.

Відсутність чітко визначеного об’єкта дослідження призводить до того, що наявна значна кількість робіт як вітчизняних, так і російських науковців, які при
класифікації принципів застосовують на рівних умовах,
не роблячи пояснень чи коментарів, два терміни: «принципи логістики» та «принципи управління логістикою»,

що спричиняє неузгодженість наукової думки, наявність
найрізноманітніших класифікацій принципів та пояснюється недостатнім розвитком методології логістики через процес становлення цієї науки як самостійної галузі.
У табл. 1 наведено перелік і характеристика принципів логістики, що сьогодні пропонується науковцями.
Таблиця 1

Назва принципу
1

Характеристика принципу

Джерело

2

3

Принцип системного підходу та
комплексності

Підхід до об’єктів дослідження як системам. Максимальний ефект можна отримати тільки у випадку, коли оптимізація роботи всіх ланок компанії функціонує
як єдиний злагоджений механізм. Забезпечення розвиненої інфраструктури,
координація дій безпосередніх і опосередкованих учасників просування
матеріальних і супутніх потоків

[1], [3, с. 28],
[5, с. 118],
[6, с. 169],
[7, c. 394]

Науковості

Розрахункове обґрунтування проведення всіх логістичних операцій із застосуванням загальної теорії систем по відношенню до логістичних систем та фокусування уваги на інтелектуально-креативному ресурсі працівників

[7, c. 394]

Надійності

Виявлення і максимально можливе нівелювання перешкод матеріальному
потоку; визначення аварійних маршрутів; попередження збоїв у проходженні
інформаційного та фінансового потоків

[7, c.395]

Ефективності

Розглядається в економічному плані як співвідношення прибутку, що отриманий
у результаті поставок необхідної продукції відповідної кількості та якості
у встановлені час і місце, до оптимальних (мінімальних) витрат

[7, c. 395]

Принцип тотальних витрат

Мінімізація сукупних логістичних витрат протягом всієї роботи компанії від первинного джерела сировини до кінцевого споживача

[1], [5, с. 118],
[6, с. 169], [8, с. 59]
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Закінчення табл. 1
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1

2

3

Принцип гло
бальної оптимізації

Узгодження приватних цілей функціонування окремих елементів системи для
досягнення глобального оптимуму

[5, с. 118], [8, с. 59]

Принцип логістич
ної координації,
інтеграції та
конкретності

Досягнення узгодженої, інтегральної участі всіх ланок від її початку і до кінця
в управлінні всіма видами потоків при реалізації цільової функції

[1], [5, с. 118],
[7, c. 395], [8, с. 59]

Використання
теорії компромісів
для перерозподілу
витрат

Компроміс – гармонізація економічних інтересів учасників логістичного процесу,
використовуючи критерій мінімуму загальних витрат на матеріальний розподіл.
Зниження прибутку (збільшення витрат) в одній з ланок допустимо і необхідно за
умови, що це спричинить збільшення прибутку (зниження витрат) всієї системи
в цілому

[3, с. 28], [5, с. 118],
[6, с. 169], [8, с. 59]

Конструктивність

Використання обладнання, відповідного конкретним умовам. Оптимізація
потокових процесів за рахунок використання спеціалізованого обладнання
можлива тільки в умовах масового випуску та використання широкої номенклатури різноманітних засобів виробництва. Потрібен високий рівень науковотехнічного розвитку суспільства

[5, с. 118], [7, c. 395]

Принцип розвитку
логістичного
сервісу

Досягнення сучасного рівня логістичного сервісу та його розвиток (забезпечення гнучкості, надійності та високої якості: своєчасна доставка, зручна тара,
прийнятні партії, підібраний асортимент )

[5, с. 118]

Принцип моделювання та інформаційно-комп’ютер
ної підтримки

Широке використання різних моделей: математичних, графічних, фізичних,
імітаційних тощо. Реалізація логістичного управління в даний час неможлива без
відповідної інформаційно-комп’ютерної підтримки

[5, с. 119], [6, с. 169]

Принцип розробки
необхідного комп
лексу підсистем

Забезпечують процес логістичного управління: технічної, економічної, організа
ційної, правової, кадрової, екологічної системами

[5, с. 119]

Принцип гумані
зації всіх функцій
і технологічних
рішень

Управлінські рішення повинні відповідати екологічним вимогам з охорони
навколишнього середовища, ергономічним, соціальним, етичним вимогам
до роботи персоналу тощо

[5, с. 119]

Принцип стійкості
та адаптивності

Зовнішнє середовище характеризується високим ступенем невизначеності та
коливаннями ринкового попиту на товари і послуги, різкими коливаннями цін
на сировину, транспортні послуги, якісних і кількісних характеристик, зміною
умов поставок і закупівель. Потрібна швидка адаптація, перебудова, зміна мети,
параметрів, критеріїв оптимізації, програм функціонування

[5, с. 119], [8, с. 59]

Превентивності

Використання переважно превентивної концепції управління; її превалювання
над девіантною, яка застосовується в разі неординарного поведінки споживачів

[7, c. 395]

Додатковості

Різноманітні явища можуть мати взаємовиключні протилежні аспекти і при цьому враховувати специфіку один одного, що забезпечує цілісність відтворення
у пізнанні

[4, с. 28]

Джерело: систематизовано автором.

З

а думкою відомого російського науковця Ю. Г. Ле
бедєва, у дослідженнях складних явищ необхідно
використовувати триєдиний підхід: системний,
потоковий і синергетичний. Основна функція останньої
складової полягає в тому, що поряд з двома першими потрібно враховувати наслідки самоорганізації та взаємодії складних систем, тобто застосування способів спрямованого, захищеного і самопідтримуючого розвитку
за допомогою низьковитратного управління складними
процесами. При вивченні складних явищ з метою досягнення узгодженості власних і зовнішніх тенденцій
розвитку систем на основі триєдиного підходу потрібне
проведення більш глибокого аналізу, тобто логістика як
наука про потокові процеси безпосередньо пов’язана і є
складовою частиною симбіозу трьох основних наукових
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напрямів в методології вирішення складних дослідницьких завдань [4, с. 28–29].
Б. М. Паласюк, своєю чергою, стверджує, що діяльність будь-якого підприємства можна охарактеризувати
як процес, що постійно повторюється, тому логістичне
управління можна розглядати як замкнений управлінський цикл, який також постійно повторюється, з позицій структурного, процесного та функціонального підходів, які тісно пов’язані між собою [6, с. 167]. Ми бачимо, що єдності думок науковці не досягають майже в
жодному аспекті логістичної науки.
За Б. М. Паласюком, логістичне управління, як головна підсистема загальної системи управління підприємством, спрямоване на досягнення стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства. Логістичне управ-
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