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Марченко В. М. Управління ризиками цінності проекту
Мета статті полягає в концептуальному підході до дослідження ризиків цінності проекту на основі ідентифікації привнесених і створених ризи-
ків кожним із учасників проектів. В основу концептуального підходу до дослідження ризиків зміни цінності проекту покладено суб’єктний принцип 
формування ризиків, відповідно до якого всі ймовірні джерела ризиків розподіляються на ризики загальної дії (зміни стану ринку, зміни купівельної 
спроможності споживача тощо) і на ризики, носіями яких є кожний учасник і кожна зацікавлена особа проекту. На основі дослідження цінностей 
проекту ідентифіковано три групи суб’єктних ризиків: привнесені ризики учасника проекту; створені ризики кожним із учасників у процесі вико-
нання проекту; ризики втрати цінності проекту для кожного із учасника проекту. Сформовано критерії цінності кожного із учасників проекту 
та показники їх оцінювання; виявлено сукупність привнесених ризиків кожним із учасників проекту; визначено ризики, які створюють учасники в 
процесі виконання проекту. Ідентифікація ризику, який привносить і створює кожний із учасників проектів, дозволяє виявити як найбільш ризи-
кованого учасника проекту, так і найбільше джерело ризику в кожного із учасників проекту. Управлінські рішення щодо зменшення негативного 
впливу привнесених і створених ризиків кожного із учасників дозволяють управляти як ризиками цінності проекту для кожного із його учасників, 
так і ризиком виконання проекту в цілому.
Ключові слова: управління ризиками, цінність проекту, концептуальний підхід, суб’єктний принцип, учасники проекту.
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Марченко В. Н. Управление рисками ценности проекта
Цель статьи заключается в концептуальном подходе к исследованию 
рисков ценности проекта на основе идентификации привнесенных и 
созданных рисков каждым из участников проектов. В основу концеп-
туального подхода к исследованию рисков изменения ценности про-
екта положен субъектный принцип формирования рисков, в соответ-
ствии с которым все возможные источники рисков распределяются 
на риски общего действия (изменения состояния рынка, изменения 
покупательной способности потребителя) и риски, носителями ко-
торых являются каждый участник и каждое заинтересованное лицо 

UDC 005.8
JEL: О22; M10

Marchenko V. M. Risks Management of the Value of Project
The article is aimed at conceptualizing the research on risks of the project’s 
value by identifying the risks brought and created by each of the project 
participants. The conceptual approach to researching the risks of changing 
the value of project is based on the subjective principle of risk formation, 
according to which all possible sources of risks are distributed to the risks of 
the overall action (changes in the market status, changes in the purchasing 
power of consumer) and the risks which are carried by each participant and 
every interested person of a project. On the basis of studying the project’s val-
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проекта. На основе исследования ценностей проекта идентифици-
рованы три группы субъектных рисков: привнесенные риски участ-
ника проекта; созданные риски каждым из участников в процессе вы-
полнения проекта; риски потери ценности проекта для каждого из 
участника проекта. Сформированы критерии ценности каждого из 
участников проекта и показатели их оценки; выявлена совокупность 
привнесенных рисков каждым из участников проекта; определены 
риски, которые создают участники в процессе выполнения проекта. 
Идентификация риска, который привносит и создает каждый из 
участников проектов, позволяет выявить как наиболее рискованного 
участника проекта, так и все источники риска у каждого из участ-
ников проекта. Управленческие решения по уменьшению негативного 
влияния привнесенных и созданных рисков каждого из участников по-
зволяют управлять как рисками ценности проекта для каждого из его 
участников, так и риском выполнения проекта в целом.
Ключевые слова: управление рисками, ценность проекта, концепту-
альный подход, субъектный принцип, участники проекта.
Рис.: 2. Табл.: 1. Библ.: 10.
Марченко Валентина Николаевна – доктор экономических наук, про-
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03056, Украина)
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ues, three groups of subjective risks have been identified: the risks brought by 
project participant; the risks created by each of the participants in the course 
of implementation of a project; risks of losing the value of project to each of 
the project participants. Criteria of value for each of the project participants 
together with their estimation indicators have been formed; the aggregate of 
risks brought by each of the project participants has been identified; the risks 
that participants pose in the process of implementation of project are de-
fined. The identification of the risk that each of the project participants brings 
and creates helps to identify both the riskiest project participant and all the 
sources of risk for each of the project participants. Managerial decisions di-
rected towards reducing the negative impact of both the brought and the cre-
ated risks of each participant allow to manage both the risks of the project’s 
value for each of its participants, and the risk of the project in general.
Keywords: risks management, project value, conceptual approach, subjective 
principle, project participants.
Fig.: 2. Tabl.: 1. Bibl.: 10.
Marchenko Valentyna M. – D. Sc. (Economics), Professor, Professor of the 
Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical Univer-
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Kyiv, 03056, Ukraine)
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ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4756-370X

Цінність проекту в системі знань про управ
ління проектами виступає базовим крите
рієм доцільності його реалізації. Запорукою 

успішної реалізації проекту є сформована цінність 
для кожного із його стейкхолдерів. Однак у процесі 
формування цінності проекту виникає дисбаланс ін
тересів його стейкхолдерів, що призводить до різної 
зацікавленості в його реалізації. Причиною дисба
лансів є втрата цінності проекту для його учасників, 
яка виникає в силу негативних проявів сукупності зо
внішніх і внутрішніх ризиків проекту. 

Усунення дисбалансу між інтересами зацікав
лених осіб проекту можливе шляхом ідентифікації 
ризиків втрати цінності проекту для кожного із його 
учасників. 

Питання дослідження цінності проекту для 
його стейкхолдерів розвинуті в науковій літературі 
з позицій формування теоретичних, методичних під
ходів до реалізації ціннісноорієнтованого управлін
ня проектами підприємств [1; 4; 6; 8–10]. Управління 
ризиками досліджується здебільшого з позицій іден
тифікації ризиків виконання проекту [2; 5]. Проблема 
управління ризиками втрати цінності проекту для 
його стейкхолдерів не набула завершеного вирішен
ня в існуючій науковій літературі [7]. 

Мета статті полягає в концептуальному підхо
ді до дослідження ризиків цінності проекту на основі 
ідентифікації привнесених і створених ризиків кож
ним із учасників проектів.

Щодо поняття «цінності», то в економічній на
уці воно розглядається у двох площинах: у контексті 
формування концепції та політики діяльності корпо
рації та в процесі управління проектами. При цьому 
під цінністю проекту розуміють «суб’єктивовану ко

рисність, отриману зацікавленими сторонами про
екту від проміжних і кінцевих результатів проекту 
порівняно із витраченими матеріальними та немате
ріальними ресурсами» [6, с. 16]. 

Отже, цінність проекту – це його здатність за
довольнити комерційний інтерес його учасника. 
Міра задоволення інтересу кожного із учасників ви
значається мірою його участі в реалізації проекту. 
Чим вища частка участі у проекті, тим, зазвичай, вищі 
очікування учасника від участі в ньому, тим більший 
його вплив на формування цінності проекту, а, відпо
відно, управління ризиками втрати цінності проекту 
для даного учасника дозволить управляти ризиками 
цінності всього проекту [3]. 

Цінність – це інструмент інтерпретації мети для 
виконавців та інших учасників. Цінності створюють 
умови для досягнення мети. 

Учасники проекту реалізують різні інтереси у 
процесі здійснення проекту, формують власні вимо
ги відповідно до цілей та їх мотивації та впливають 
на проект, виходячи зі своїх інтересів, компетенції та 
ступеня залучення до проекту [4]. 

Дослідження питань цінності проекту є важли
вим з огляду на те, що в основі цінності про
екту лежить економічний інтерес учасників 

проекту. Наявність економічного інтересу є рушій
ною силою, яка спрямовує проект у напрямі його 
реалізації. Ризик проекту змінює цінність реалізації 
економічного інтересу його учасників, а відповідно, і 
цінність проекту. Зміна цінності проекту змінює сам 
процес його виконання, структуру учасників проек
ту, умови фінансування проекту, вихідний результат 
(продукт проекту). Найпершою причиною зміни цін
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ності проекту є ризик як сукупність небезпек, які змі
нюють економічний інтерес реалізації проекту для 
його учасників. 

Ідентифікація ризику цінності проекту базу
ється на реалізації трьох фундаментальних завдань: 
визначення ключових учасників проекту та цінності 
проекту для кожного із учасників, виявлення джерел 
ризику реалізації їх економічних інтересів.

Стейкхолдерами проекту є всі суб’єкти або гру
пи суб’єктів, які прямо чи опосередковано впливають 
на проект. У проектному менеджменті виокремлю
ють дві групи осіб, для яких проект створює цінність: 
учасники проекту та зацікавлені особи в проекті. 
Учасники проекту – це «особи або організації, які 
активно беруть участь у проекті, або на чиї інтереси 
можуть вплинути результати виконання або завер
шення проекту» [5, с. 24]. До учасників проекту нале
жать: менеджер проекту, замовник проекту, викона
вець проекту, команда проекту, команда управління 
проектом, постачальники, інвестори, групи впливу на 
проект (екологічні служби тощо).

Зацікавленими особами проекту є всі суб’єкти, 
які отримують певні переваги реалізації проекту 
(споживачі, місцева влада, фіскальні органи, відом
ства з контролю за зайнятістю тощо).

Цінність проекту для учасників проекту поля
гає в чітко визначених фінансових, матеріальних і не
матеріальних благах (репутація, досвід, знання), які 
отримає кожний із них у процесі або після завершен
ня виконання проекту.

Цінність проекту для зацікавлених осіб класи
фікується як економічна, соціальна, екологічна. 

Мірою розподілу цінностей проекту для його 
учасників та зацікавлених осіб є міра вира
ження цінностей: індивідуальна (для учасни

ків проекту) та колективна (для зацікавлених осіб). Від
повідно до ідентифікованих зацікавлених осіб проекту 
та міри цінності проекту для них Т. Ван Акен концеп
цію цінності проекту сформулював як «задоволення 
всіх зацікавлених сторін» [10, р. 412], С. Дж. Покока –  
як «задоволення учасників проекту» [9, р. 215]. Отже, 
цінність проекту визначається ступенем задоволення 
ідентифікованих індивідуальних і колективних інтер
есів, очікувань та потреб зацікавлених сторін. 

У будівництві основними учасниками проек
ту є власник земельної ділянки, інвестор, замовник, 
менеджер проекту, генеральний проектувальник, ге
неральний підрядник, підрядники. До зацікавлених 
сторін реалізації проекту належать постачальники, 
споживачі, органи влади.

Власник земельної ділянки в реалізації проектів 
будівництва промислових і житлових об’єктів формує 
стартові умови цінності проекту для всіх його учас
ників. Земельна ділянка як географічне місце розта
шування майбутнього об’єкта впливає на формуван
ня цінності проекту через індикатори її вартості, які 

підпорядковані місцю її розташування, витратам на 
забезпечення проекту всіма видами матеріальних 
і трудових ресурсів (витратам на транспортування 
матеріальних ресурсів, на виконання комплексу під
готовчих робіт тощо). Цінність проекту будівництва 
для власника земельної ділянки полягатиме в потен
ційній ринковій ціні її продажу, яка формується з ура
хуванням відповідності земельної ділянки заданим 
критеріям цінності проекту для замовника. Оскільки 
право власності на земельну ділянку дозволяє її влас
нику формувати ціну землі, відповідно, зміна вартос
ті земельної ділянки є потенційним ризиком на етапі 
формування проекту будівництва. 

Менеджер проекту (девелопер проекту) ство
рює цінність проекту завдяки реалізації сукупності 
таких функцій: виконання комплексу передпроек
тних робіт (пошук інвестицій, дослідження ринку 
нерухомості, формування стратегії); проектування 
(складання фінансового плану); спорудження (контр
оль будівельних робіт, постачання необхідних матері
алів); реалізація об’єкта проекту. Узагальнено участь 
девелопера проекту у формуванні цінності проекту 
полягає у створенні, реалізації та подальшому розви
тку об’єктів житлової та комерційної нерухомості.

Цінність проекту для девелопера полягає в до
ході, який залежно від виду його діяльності 
сягає більше 10% вартості будівництва.

Замовник проекту – юридична особа будьякої 
форми власності, яка видає замовлення на будівни
цтво, укладає договір підряду про виконання робіт на 
будівництво об’єктів, контролює хід його виконання, 
приймає та оплачує виконані роботи. Замовник здій
снює підготовку потенційних об’єктів до проектуван
ня, будівництва та введення в експлуатацію. Замов
ник зобов’язується надати підрядникові будівельний 
майданчик (фронт робіт), передати затверджену про
ектнокошторисну документацію, прийняти об’єкт 
або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. 

Цінність проекту будівництва для замовника 
визначається з урахуванням реалізованої цінності 
власника земельної діяльності, менеджера проекту 
та потенційної цінності інвестора проекту, оскіль
ки вартість земельної ділянки та обсяг і вартість ін
вестованих коштів впливають на масштаби проекту, 
терміни його реалізації, якість задіяних ресурсів та 
бюджет проекту в цілому. Основною цінністю про
екту для замовника є ринкова вартість об’єкта будів
ництва, на яку впливає сукупність ризиків власника 
земельної ділянки, ризиків інвестора проекту, ризики 
проектування та менеджменту проектів, ризики змі
ни умов бізнесу тощо. Отже, ризиком цінності про
екту для замовника є сукупність ризиків усіх зацікав
лених осіб проекту.

Цінність проекту для інвестора полягає у при
рості вартості інвестованих коштів. Показником оці
нювання цінності проекту для інвестора є його дохід 
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на інвестовану суму. Ризиками цінності проекту для 
інвестора є зміна сукупності макроекономічних по
казників розвитку країни інвестування, а також ри
зики, пов’язані з менеджментом проекту, зміна дохід
ності проекту за час його виконання, 

Кожний із учасників та зацікавлених осіб впли
ває на формування цінності проекту через 
сукупність заданих індивідуальних умов, які 

визначають умови реалізації цінності проекту на
ступними його учасниками. У системі ціннісного 
взаємозв’язку учасників проекту можливі різні ком
бінації привнесення цінності в проект кожним із його 
учасників. Такі особливості визначаються об’єктом 
проекту, порядком ініціації проектного задуму (ін
вестор до менеджера, менеджер до інвестора) тощо. 
З урахуванням прийнятого сьогодні порядку реаліза
ції проекту цінність проекту для менеджера проекту 
формується на основі цінності власника земельної 
ділянки, яким може бути замовник проекту. Цін
ність проекту для інвестора формується з урахуван
ням внесеної цінності менеджера проекту. Замовник 
створює свою цінність проекту на основі внесеної 
цінності девелопера проекту (менеджера проекту). 
Цінність проекту, сформована з урахуванням ціннос
тей всіх вищезазначених учасників проекту, створює 
підстави для формування цінності постачальників 
від проекту, даючи їм тим самим можливість брати 
участь у створенні цінності проекту. Привнесені цін
ності всіх учасників проекту формують цінність про
екту для споживача (рис. 1). 

Учасники проекту реалізують різні інтереси у 
процесі здійснення проекту, формують власні вимо
ги відповідно до цілей та мотивації та впливають на 
проект, виходячи зі своїх інтересів, ризику цінності 
проекту та частки участі в проекті. 

Ризики цінності проекту досліджуються в еко
номічній літературі з позиції ризиків управління про
ектом [7].

Ризик цінності проекту – це вплив сукупності 
факторів, які змінюють економічний інтерес або очі
куваний результат реалізації проекту для його учас
ників.

Група науковців Львівського національного 
аграрного університету, досліджуючи ризики при 
формуванні цінності створення кооперативів кормо
виробництва та сімейних ферм, у структурі цінності 
проекту виділяють такі складові, які її формують: цін
ність управлінських рішень щодо реалізації проектів; 
цінність дій у проектах, цінність продукту проектів; 
цінність використання продуктів проектів [7]. 

Визначивши перелік зацікавлених осіб, зазначе
на група науковців ідентифікує їх вплив на кожну зі 
складових цінності проектів, а відповідно, і ризики в 
ланцюгу формування такої цінності.

У контексті даного дослідження в основу кон
цептуального підходу до дослідження ризиків 
зміни цінності проекту покладено суб’єктний 

принцип формування ризиків, відповідно до якого 
всі ймовірні джерела ризиків розподіляються як на 
джерела ризиків загальної дії (ризик зміни стану рин
ку, ризик зміни купівельної спроможності споживача 
тощо), так і на ризики, носіями яких є кожний учас
ник та кожна зацікавлена особа проекту. Реалізація 
даних концептуальних підходів базується на іденти
фікації трьох груп суб’єктних ризиків:

 привнесені ризики учасника проекту (заці
кавленої особи) – це ризики, об’єктом яких є 
вхідні матеріальні, нематеріальні, фінансові 
ресурси та компетенції, які вносить в проект 
кожний із його учасників;

 створені ризики кожним із учасників у про
цесі виконання проекту – це ризики, джере
лом походження яких є функції (управління, 
комунікація, узгодження, інтеграція дій), дії у 
проекті, продукти кожного із етапів виконан
ня проекту (проект, монтаж, зварювання, бу
дівництво тощо);

 ризики втрати цінності проекту для кожного 
із учасника проекту.

Беручи за основу існуючі наукові доробки, ри
зик зміни економічного інтересу учасників проекту 
доцільно досліджувати, виходячи із: а) визначення 
критеріїв цінності кожного із учасників проекту та 
показників їх оцінювання; б) виявлення сукупності 

Цінність проекту

  

 

 

Час

Цінність проекту 
для власника 
земельної ділянки

Цінність проекту 
для менеджера 
проекту

Цінність проекту 
для інвестора

Цінність проекту 
для замовника 

Цінність проекту 
для підрядників
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Цінність проекту 
для споживача

Рис. 1. Ланцюг формування цінності проекту
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привнесених ризиків кожним із учасників проекту; в) 
визначення створених ризиків, джерелом походжен
ня яких є поведінка кожного із учасників у ході ви
конання проекту, прогнозування розмірів та сили їх 
впливу на зміну як індивідуальної, так і колективної 
цінності (табл. 1). 

проекту наведено на рис. 2. Слід наголосити на різ
ній послідовності формування цінності для учасни
ка проекту (див. рис. 1) та послідовності формуван
ня ризиків втрати цінності для кожного із учасників 
проекту (див. рис. 2).

Таблиця 1

Ризики зміни цінності проекту

Учасники та зацікав-
лені особи проекту Показник цінності Привнесений ризик Створений ризик

Власник земельної ді-
лянки

Ціна земельної ділянки. 
Цільове використання зе-
мельної ділянки

Вартість земельної ділянки

Замовник Ринкова вартість об’єкту 
проекту

Репутація та надійність  
замовника

Якість виконання робіт.  
Термін виконання робіт.  
Бюджет проекту.  
Перевищення витрат проекту

Інвестор Прибутковість проекту Вартість інвестиції Зміна бюджету проекту

Менеджер проекту  
(девелопер проекту) Винагорода девелопера

Недостатній перелік 
необхід них компетенцій  
в юриспруденції, фінансо-
вій і будівельній діяльності

Помилки в процесі створення 
та виконання проекту

Постачальники Обсяг попиту за проектом. 
Стабільність замовлень

Обсяги, вартість та якість 
ресурсів, що постачаються. 
Терміни постачання

Зростання бюджету проекту.  
Відхилення терміну виконання 
проекту

Споживач Параметри функціональ-
ності об’єкта

Стан попиту на об’єкт  
проекту Зміна вимог до об’єкта проекту

Органи влади

Вирішення соціальної, 
громадської проблеми. 
Приріст рівня зайнятості. 
Бюджетна ефективність від 
реалізації проекту

Умови середовища реалі-
зації проекту (мінімальний 
рівень оплати праці, тари-
фи, податки, відсотки за 
кредити тощо)

Зростання бюджету проекту

Ризик цінності проекту для кожного із учасника 
проекту запропоновано ідентифікувати на основі вра
хування: 1) сумарних ризиків (привнесених і створе
них) тих учасників, які виконують попередні дії в про
цесі виконання проекту; 2) сумарних ризиків (привне
сених і створених) кожного із учасника проекту.

Відповідно до запропонованої логіки, ризик цін
ності проекту для власника земельної ділянки 
складається із суми привнесеного та створено

го ризику власника земельної ділянки. Так, ризик цін
ності для підрядників та постачальників формується 
з урахуванням ризику цінності власника земельної 
ділянки та власних привнесених і створених ризиків. 
Ризик цінності проекту для замовника є сумою ризи
ків цінності власника земельної ділянки, підрядників, 
постачальників та створених і привнесених ризиків 
самого замовника.

Логічна послідовності взаємовпливів джерел 
персоналізованих ризиків та процеси формування 
сумарних ризиків цінності для кожного із учасників 

ВИСНОВКИ
Запропонований принцип розподілу джерел 

ризиків за учасниками проекту дозволяє визначати 
найбільш ризикованих суб’єктів у процесі виконан
ня проекту та на цій основі ідентифікувати ресурсі, 
функціональні та об’єктні джерела ризиків кожного 
із суб’єктів. У підсумку, ідентифікація ризику, який 
привносить та створює кожний із учасників про
ектів, дозволяє виявити як найбільш ризикованого 
учасника проекту, так і найбільше джерело ризику  
в кожного із учасників проекту. Управлінські рішен
ня щодо зменшення негативного впливу привнесених  
і створених ризиків кожного із учасників формують 
систему управління проектом на основі управління 
ризиками зміни цінності проекту для кожного із його 
учасників.                    
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Маслак О. І., Нікітюк В. Г. Функціональні особливості логістичної діяльності машинобудівних підприємств
Визначено функціональні особливості логістичної діяльності машинобудівних підприємств на основі виявлення факторів впливу на ефектив-
ність логістичної діяльності та критеріїв оцінки рівня впровадження логістики. Відзначено, що сутність проблеми впровадження логістичної 
діяльності у практику машинобудівних підприємств полягає в тому, що сьогодні сучасні виробники машинобудівної продукції майже не мають 
належного теоретичного базису та практичного досвіду щодо використання системи логістики (з метою оптимізації витрат і управління 
товарно-матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками) на основі інтеграції окремих дільниць логістичного процесу в ефективну 
систему та врахування функціональних особливостей логістичної діяльності машинобудівних підприємств. Зазначено, що логістична система 
являє собою адаптивну систему зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції. Вона, як правило, складається з декількох під-
систем і має розвинуті зв’язки із зовнішнім середовищем. Застосування системи логістики на підприємствах машинобудівного комплексу дасть 
змогу інтегрувати всі процеси підприємства з мінімальними витратами при оптимальному пристосуванні виробничих процесів до чинників 
зовнішнього середовища. На підставі проведеного дослідження щодо визначення функціональних особливостей логістичної діяльності маши-
нобудівних підприємств на основі виявлення факторів впливу на ефективність логістичної діяльності та критеріїв оцінки рівня впровадження 
логістики зроблено висновок, що основним напрямом підвищення ефективності логістичної діяльності машинобудівних підприємств є викорис-
тання системного підходу до впровадження логістики у виробничо-господарську діяльність підприємств машинобудування на основі викорис-
тання комплексу логістичних підсистем.
Ключові слова: логістична діяльність, функціональні особливості, машинобудівне підприємство, фактори, критерії, оцінка.
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Маслак О. И., Никитюк В. Г. Функциональные особенности  
логистической деятельности машиностроительных предприятий

Определены функциональные особенности логистической деятельно-
сти машиностроительных предприятий на основе выявления факторов 
влияния на эффективность логистической деятельности и критериев 
оценки уровня внедрения логистики. Отмечено, что сущность пробле-
мы внедрения логистической деятельности в практику машинострои-
тельных предприятий состоит в том, что сегодня современные произ-
водители машиностроительной продукции почти не имеют должного 
теоретического базиса и практического опыта использования системы 
логистики (с целью оптимизации затрат и управления товарно-мате-
риальными, финансовыми и информационными потоками) на основе ин-
теграции отдельных участков логистического процесса в эффективную 
систему и учета функциональных особенностей логистической деятель-
ности машиностроительных предприятий. Отмечено, что логистиче-
ская система представляет собой адаптивную систему с обратной свя-
зью, выполняющую те или иные логистические функции. Она, как прави-
ло, состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней 
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Maslak O. I., Nikitiuk V. G. Functional Features of Logistic Activities  
of Machine-Building Enterprises

The functional features of logistic activities of machine-building enterprises 
are defined on the basis of identification of factors influencing the efficiency 
of logistic activities and the criteria for evaluating the level of introduction 
of logistics. It is noted that the essence of the problem of introducing logis-
tic activities into the practice of machine-building enterprises is that today’s 
manufacturers of machine-building products have almost no proper theoreti-
cal basis and practical experience in the use of the logistic system (in order 
to optimize costs and manage material, financial and information flows) by 
integrating individual parts of the logistic process into an efficient system 
and accounting the functional features of the logistic activities of machine-
building enterprises. It is noted that the logistic system is an adaptive and 
feedback-enabled system that performs certain logistical functions. It usually 


