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Вважають, що логістика з’явилася ще в Старо-
давньому Римі, і основою цього стала необхід-
ність оптимального розподілу продовольчих 

ресурсів. Потім виникла військова логістика, яка була 
затребувана для безперебійного забезпечення різни-
ми ресурсами, а також для здійснення різних перемі-
щень, що було невід’ємною частиною військових дій. 

Засновником математичної логістики прийнято 
вважати Готфріда Лейбніца, тому що він ще в XVII 
столітті вперше застосував логістичні підходи в ма-
тематиці. У XX столітті широкого поширення набула 
бізнес-логістика.

Фахівці трактують логістику у вузькому сенсі 
(як науку про управління й оптимізацію матеріаль-
них та інших пов’язаних з цим потоків у тій чи ін-
шій системі, щоб система досягла поставлену перед 
нею мету) і широкому сенсі (як один із інструментів 
менеджменту, за допомогою якого господарюючий 
суб’єкт досягає цілей за рахунок більш ефективного 
управління матеріальними та іншими потоками про-
тягом усього виробничо-збутового процесу).

На сьогоднішній день вітчизняним підприєм-
ствам необхідно впроваджувати логістику у свою ді-
яльність, що дозволить розширити їхні можливості, 
підвищить рівень конкурентоспроможності та дозво-
лить вийти на нові ринки збуту. 

У науковій літературі питаннями щодо впрова-
дження логістики в діяльність підприємств займали-
ся такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: І. Васюк [1], 
В. Верба [2], П. Гудзь [3], І. Кабанець [5], А. Кальчен-
ко [6], В. Прохорова [7], Л. Рудюк [8], Л. Фролова [9],  
В. Чобіток [10], О. Хаджинова [11] та багато інших.

Але в більшості праць недостатньо приділяєть-
ся увага особливостям і напрямам формування сис-

теми оцінки від впровадження логістики в діяльність 
підприємств, що потребує подальших наукових до-
сліджень.

Метою статті є розробка методичних аспектів 
забезпечення логістичної діяльності підприємств як 
напрям їх ефективного функціонування та розвитку 
в сучасних умовах господарювання.

Поточні процеси глобалізації на світовому рин-
ку посилюють економічну взаємозалежність підпри-
ємств і вимагають використання сучасних інновацій-
них технологій у своїй роботі для підвищення конку-
рентоспроможності та подальшого їх розвитку. Для 
цього необхідно забезпечити впровадження логісти-
ки в діяльність вітчизняних підприємств.

Етапи еволюційного розвитку логістики в бізне-
сі у XX столітті наведено на рис. 1.

Умовно логістику можна пов’язувати зі стаді-
ями виробничого циклу: постачання, виробництво, 
збут. Таким чином, логістику можна поділяти на такі 
види: логістика постачання, логістика виробництва, 
логістика розподілу, логістика управління запасами, 
складська логістика, транспортна логістика, фінансо-
ва логістика, інформаційна логістика.

Науковці розглядають логістику як засіб най-
більш оптимального вирішення завдань із досягнен-
ня ефективного виробництва для задоволення вимог 
споживача (рис. 2).

Таким чином, під організаційно-економічним 
механізмом логістичного управління ми розу-
міємо взаємопов’язану сукупність організацій-

ної та економічної підсистем, які складаються з кон-
кретних елементів. Організаційна підсистема об’єднує 
інформаційне, нормативно-правове, методичне, про-

Постачання матеріалів
і техніки

Організація збутової функції, транспортна і складська
логістика на стадії збуту, диспетчеризація замовлень 

Технологічне планування, транспортна і складська
логістика в ході виробничого циклу, а також на стадії

управління запасами
 

 

Оптимізація фінансових потоків, управління
інформаційними потоками, поява комплексної

логістичної послуги

 
 

Фрагментація

Становлення

Розвиток

Інтеграція

І етап
(1920–1950)

ІV етап
(1980–н. ч.)

ІІІ етап
(1970–1980)

ІІ етап
(1950–1970)

Рис. 1. Етапи еволюційного розвитку логістики в бізнесі у XX столітті
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як процес задоволення потреб споживача

як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих видів діяльності,
яка перетворює входи на виходи, що знайшло розвиток

у методології процесного підходу

як процес управління ресурсами, до яких належать товарно-
матеріальні цінності, фінансові потоки, людські ресурси,

а також часовий ресурс

як спосіб задоволення потреб розглядається з точки зору єдиних
інтеграційних цілей у вигляді процесів планування, впровадження 

та контролю їх раціонального та ефективного використання

як рух матеріальних і фінансових ресурсів, що супроводжується
потоками інформації, на основі яких і відбувається управління

матеріальними ресурсами

Рис. 2. Вплив логістики на економіко-організаційну діяльність підприємств

грамне, технічне, фінансове та кадрове забезпечення, 
тобто структуру, архітектоніку управління. Це склад-
ний комплекс стійких, свідомо створених зв’язків  
і взаємодії цих елементів управлінської системи, які 
виникають у процесі функціонування та розвитку 
підприємств. Складова, пов’язана з економічною під-
системою механізму управління, є сукупністю методів 
і важелів, що забезпечують економічні умови здій-
снення логістичного управління й оцінку економічної 
ефективності виконуваних логістичних перетворень.

Таблиця 1

Фактори, що визначають актуальність впровадження логістики в діяльність підприємств

Назва фактора Сутність фактора

Економічний
У сучасних умовах на перший план висувається пошук можливостей скорочення 
виробничих витрат і витрат обігу заради отримання прибутку. Логістика дозволяє 
зв’язати економічні інтереси виробника продукції та її споживача

Організаційно-економічний

У міру виникнення і розвитку нових організаційних форм, що реалізують процеси руху 
товару, все більшого значення набувають інтеграційні форми управління та координа-
ції, забезпечення логістичних процесів взаємодії підприємств-виробників, споживачів, 
посередників, складів і транспорту

Інформаційний

Ринкова економіка сприяє розвитку інформаційних зв’язків, які є причиною і наслід-
ком ринкових відносин, що обумовлюють один одного. Інформація найбільш тісно 
пов’язує ринок і логістику, оскільки її предметом, засобом і складовою логістичних 
процесів є інформаційні потоки

Технічний
Цей фактор проявляється в тому, що логістика як система, її суб’єкти та об’єкти управ-
ління розвиваються на основі сучасних технічних досягнень у транспортно-складському 
господарстві та комп’ютеризації управління

Державна підтримка  
процесів руху товару

У сучасних умовах виникає завдання з регулювання процесів руху товару не тільки на 
рівні підприємств, а й у масштабах регіонів, а також у національному масштабі

Можна виділити основні фактори, що визна-
чають актуальність впровадження логістики в діяль-
ність підприємств (табл. 1).

Для впровадження логістики на підприємстві 
необхідно провести аналіз економіко-організаційної 
діяльності підприємств за допомогою сучасних мето-
дів оцінки (табл. 2). 

Для отримання більш ґрунтовних результатів 
оцінки економіко-організаційної діяльності підпри-
ємств необхідно використовувати групу методів, що 
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Таблиця 2

Порівняльна характеристика методів оцінки економіко-організаційної діяльності підприємств

Метод Особливості застосування Переваги Недоліки

Бенчмаркінг

Спосіб оцінки стратегій і 
цілей роботи в порівнянні 
з першокласними підпри-
ємствами, для того, щоб 
гарантувати довгострокове 
перебування на ринку

Дозволяє встановлювати цілі, 
що відповідають напрямкам 
розвитку найбільш успішних 
конкурентів, надає кількісну 
оцінку розриву в ефективнос-
ті функціонування даної ком-
панії та кращої в галузі

Складність вибору парт-
нерів для порівняння 
основних процесів, різні 
методики порівняння та 
трактування ключових па-
раметрів успіху з точки зору 
експертів та керівників під-
приємств

Методи теорії ігор

Математичний апарат, 
що розглядає конфліктні 
ситуації, а також ситуації 
спільних дій

Дозволяє приймати рішення 
за умов невизначеності та 
ризику

Вимагає необхідність воло-
діння методами та техноло-
гіями, за допомогою яких 
можна звести реальну зада-
чу до теоретичної

Методи прогнозування 

Процес передбачення 
майбутнього стану, перс-
пектив змін певного явища. 
Результати можуть бути 
використані для розробки 
управлінських рішень в ін-
вестиційній, маркетинговій, 
збутовій та інших сферах 
діяльності

Існують різні класифікації 
методів прогнозування, роз-
роблені й апробовані різно-
манітні технології прогнозу-
вання. Обґрунтованість вибо-
ру методу прогнозування ви-
значається формою прогнозу, 
пері¬одом прогнозування, 
доступністю, відповідністю та 
придатністю даних, точністю 
прогнозу, особливостями 
об’єкта прогнозування, витра-
тами на прогнозування

Жоден з окремих методів 
прогнозування не може 
бути універсальним. Потріб-
но встановити ступінь їх точ-
ності й доцільності, для чого 
й розроблено рекомендації 
розрахунку точності, оцінки 
ефективності методик і ви-
бору методу прогнозування, 
котрий відповідав би по-
ставленому завданню  
на належному рівні витрат  
і точності

Матричні методи

Метод якісного аналізу по-
зиціонування підприємства 
в конкурентному серед-
овищі

Дозволяє визначити конку-
рентну позицію підприємства 
на ринку відносно інших 
учасників

Необхідність значних 
об’ємів вхідної інформації

Модель імітаційного 
моделювання

Полягає в імітації конкрет-
ного процесу чи моделі, 
експериментальному його 
використанні

Дозволяє моделювати про-
цеси таким чином, щоби було 
наочно видно, як саме такі 
процеси будуть відбуватися  
в реальній господарській  
діяльності

Не існує закінченої матема-
тичної постановки даної за-
дачі, або ще не розроблені 
аналітичні методи рішення 
сформульованої математич-
ної моделі

Метод сітьового аналізу

Сукупність розрахункових 
методів, організаційних  
і контрольних заходів щодо 
планування й управління 
комплексом робіт за допо-
могою сітьового графіка 
(сітьової моделі)

Дозволяє обґрунтовано й опе-
ративно виявляти резерви

Чисельність її складових, 
різнорідність її елементів

Коефіцієнтні методи

Визначення відносних 
характеристик комплек-
сного характеру на основі 
сформованого набору по-
казників

Оцінка конкурентоспромож-
ності на конкретному ринку 
на основі детального ви-
вчення виробничих, збутових, 
фінансових можливостей 
підприємства, організації 
управління

Обмежене коло, переважно 
абсолютних показників, 
відсутність належної систе-
матизації запропонованих 
показників

Метод економіко- 
математичного  
моделювання

Знаходження кількісних ви-
разів зв’язків економічних 
показників і оцінки еконо-
міко-організаційної діяль-
ності підприємств 

Дозволяє урахувати вплив 
зовнішніх та внутрішніх чин-
ників

Значні часові затрати, значні 
обсяги вихідної інформації 
для максимально точного 
моделювання

Методи експертних 
оцінок

Надання обґрунтованої 
експертної оцінки 

Висока ступінь адаптивності 
та гнучкості результатів

Суб’єктивізм експертної 
оцінки, зниження достовір-
ності результатів
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буде основою для формування ефективних управлін-
ських рішень щодо впровадження логістики в діяль-
ність підприємства.

У процесі впровадження логістики в діяльність 
підприємства рекомендується дотримуватися таких 
принципів: використання програмних модулів; поетап-
ного створення системи; гнучкості системи з погляду 
специфічних вимог конкретного застосування; роз-
гляду підприємства як еколого-соціально-економічної 
системи; неподільності логістичного ланцюга поста-
чання – виробництво – збут; єдності; зв’язку інформа-
ційної та виробничої діяльності; розвитку (поява нових 
цілей і завдань); динамізму; оперативності та ін.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у сучасних умовах господарюван-

ня для ефективного розвитку підприємств необхід-
но впроваджувати логістику в їхню діяльність, що є 
основою для розширення можливостей, підвищення 
рівня конкурентоспроможності та виходу на нові 
ринки збуту. 

Для впровадження логістики на підприємстві 
необхідно провести аналіз економіко-організаційної 
діяльності підприємств за допомогою сучасних ме-
тодів оцінки. Для отримання більш ґрунтовних ре-
зультатів оцінки економіко-організаційної діяльності 
підприємств необхідно використовувати групу ме-
тодів, що буде основою для формування ефективних 
управлінських рішень щодо впровадження логістики 
в діяльність підприємства.                  
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