
–32–

Інтелект ХХІ № 3 ‘2020НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 338.021.15
DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-3.6

Колодійчук В.А.
кандидат економічних наук, доцент,

Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Крупка З.М.
аспірант кафедри менеджменту,

Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З. Гжицького

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛОГІСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ

У статті виокремлено два основні підходи до трактування сутності логістичного менеджменту: як про-
цес адміністрування логістичної системи та як структурний елемент управління підприємством. Визна-
чено перелік основних логістичних функцій та обґрунтовано, що логістичні функції є укрупненими групами 
логістичних операцій, що націлені на переміщення потоків. Установлено, що логістичні потоки поділяються на 
основні (матеріальні) та супутні (фінансові, інформаційні, сервісні) і зазначено, що організаційні та економічні 
умови переміщення логістичних потоків установлюються організаційно-економічним складником логістичної 
інфраструктури. Зазначено основні критерії ефективності логістичних функцій: витрати, активи, час та 
задоволеність клієнтів. Виокремлено економічні умови, що сприяють ефективному менеджменту логістичних 
функцій. Установлено організаційні умови забезпечення ефективності менеджменту логістичних функцій.

Ключові слова: види логістичних потоків, економічні умови, ефективний логістичний менеджмент, 
логістична інфраструктура, логістичний менеджмент, логістичні функції, організаційні умови.
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Logistics is a process of interaction inside and outside the company to move the main and associated flows through produc-
tion facilities, warehouses, third-party manufacturers and more. The implementation of logistics functions within enterprises 
is an important aspect of ensuring competitiveness in the modern realities of doing business. There is a lot of research in the 
scientific literature on the features of optimizing the process of managing logistics systems and components of logistics infra-
structure, but the issues of promoting effective management of logistics functions remain little studied. Therefore, there is a 
need to separate the conditions of organizational and economic nature, the implementation of which will contribute to the 
effective management of logistics functions. The purpose of the article is to substantiate the economic and organizational con-
ditions that provide effective management of logistics functions of the enterprise. The article identifies two main approaches to 
the interpretation of the logistics management essence: as a process of the logistics system administration and as a structural 
element of enterprise management. It is determined that the main logistics functions are inventory planning and management, 
warehousing and storage, procurement of goods and services, transportation and logistics services. It is substantiated that 
logistics functions are aggregated groups of logistics operations aimed at moving flows. It is established that logistics flows 
are divided into main (material) and related (financial, information, service). It is noted that the organizational and economic 
conditions for the movement of logistics flows are established by the organizational and economic components of the logistics 
infrastructure. The main criteria for the effectiveness of logistics functions are costs, assets, time and customer satisfaction. The 
economic conditions that contribute to the effective management of logistics functions are highlighted. Organizational condi-
tions for ensuring the effectiveness of logistics functions management have been established.

Keywords: types of logistics flows, economic conditions, effective logistics management, logistics infrastructure, 
logistics management, logistics functions, organizational conditions.

Постановка проблеми. Логістика є процесом 
взаємодії всередині підприємства та за його межами 
щодо переміщення основних та супутніх потоків через 
виробничі приміщення, склади, сторонніх виробників 
тощо. Реалізація логістичних функцій у межах під-
приємства є важливим аспектом забезпечення кон-
курентоспроможності в сучасних реаліях ведення 
бізнесу. У науковій літературі існує чимало дослі-

джень особливостей оптимізації  процесу управління 
логістичними системами та складниками логістичної 
інфраструктури, але питання сприяння ефективному 
менеджменту логістичних функцій залишаються мало 
дослідженими. Отже, постає необхідність виокрем-
лення умов організаційного та економічного характеру, 
виконання яких сприятиме ефективному менеджменту 
логістичних функцій.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню видів логістичних функцій присвячено наукові 
праці М. Іванової [1], Т. Гринько [2], С. Гармаш [3] та 
ін. Теоретичні основи забезпечення ефективного логіс-
тичного менеджменту розкрито у працях таких науков-
ців, як Л. Ковальська та В. Циганюк [4], В. Хобта та 
А. Кондратова [5], О. Сумець [6] тощо. М. Рот, А. Клар-
ман, Б. Франчик [7] визначають виклики, вимоги та 
рішення для сучасних логістичних мереж. З. Донг [8] 
визначає сучасні технічні та технологічні умови ефек-
тивного менеджменту логістичних функцій.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
обґрунтування економічних та організаційних умов, 
які забезпечують ефективний менеджмент логістичних 
функцій підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. У нау-
ковій літературі існує два основні підходи до тракту-
вання сутності логістичного менеджменту: як процес 
адміністрування логістичної системи [9] та як струк-
турний елемент управління підприємством [4]. Відпо-
відно до першого підходу, логічний менеджмент реа-
лізується на основі управлінських методів оптимізації 
процесу функціонування логістичної системи.

Представники другого підходу вбачають у логіс-
тичному менеджменті управлінську діяльність щодо 
оптимізації логістичних потоків підприємства для 
забезпечення його економічного розвитку. Саме другий 
підхід розширює потенціал логістичних функцій, які 
можуть бути реалізовані в межах будь-якої організації. 
Так, О. Сумець зазначає, що головна мета логістичного 
менеджменту полягає у «плануванні, організуванні й 
ефективному здійсненні логістичної діяльності, спря-
мованої на отримання конкурентних переваг і вигід 
за рахунок раціонального управління процесами руху 
потоків у визначених часових і просторових параметрах 
середовища функціонування логістичної системи та 
узгодження економічних інтересів усіх учасників зазна-
чених процесів на основі концепції логістики» [6].

Попри те, що в логістичному менеджменті виділяють 
значну кількість функцій, уважаємо за доцільне виокре-
мити основні логістичні функції (укрупнені групи логіс-
тичних операцій): планування та управління запасами, 
складування та зберігання, закупівля товарів та послуг, 
транспортування та логістичне обслуговування. 

Зазначене вказує на те, що логістичні функції наці-
лені на переміщення потоків. Потоки у логістиці харак-
теризуються технологічною, економічною та інфор-

маційною єдністю, а також наявністю відправного, 
проміжних та кінцевого пунктів, відстані, траєкторії, 
швидкості, інтенсивності та часу руху. Види логістич-
них потоків зазначено на рис. 1.

Безумовно, реалізація логістичних функцій перед-
бачає наявність відповідної інфраструктури, що охо-
плює систему засобів із трансформації логістичних 
потоків та сукупність елементів, що створюють органі-
заційно-економічні  умови оптимізації матеріальних та 
супутніх потоків [3]. Отже, умови забезпечення ефек-
тивного менеджменту логістичних функцій форму-
ються в організаційно-економічному складнику логіс-
тичної інфраструктури.

Основні показники ефективності логістичних функ-
цій ґрунтуються на чотирьох критеріях [3]: витратах, 
активах, часі та задоволеності клієнтів. Розглянемо 
економічні умови забезпечення ефективного менедж-
менту логістичних функцій. 

Під час процесів виробництва та виконання замов-
лень менеджерам із логістики необхідно забезпечити 
ефективність матеріального потоку. Оптимізація пото- 
ку товарів дає змогу зменшити затримку товару на 
складі, мінімізувати витрати на перевезення та забез-
печити збереження запасів. Урівноважуючи капітальні 
вкладення, підтримуючи необхідний рівень обслугову-
вання та враховуючи мінливість попиту та пропозиції, 
компанії можуть значно поліпшити обіг запасів, рівень 
обслуговування та значно зменшити витрати.

Оптимізація складування та зберігання є ключовим 
чинником для ефективного логістичного менеджменту 
та включає автоматизацію й визначення способів еко-
номії часу, простору і ресурсів. Ключовим моментом 
цього процесу є планування. Цей крок є критичним 
для кожного власника або користувача складу, оскільки 
він вплине на перебіг складського процесу. Власники 
складів мають планувати майбутній рівень запасів та 
обсяг своєї продукції.

Існують різні програмні рішення та методи, які 
допомагають менеджерам ланцюгів поставок оптимізу-
вати запаси. Більшість рішень щодо планування ресур-
сів для підприємств включає аналітичні інструменти 
для автоматичного обчислення оптимальних рівнів 
запасів та визначення найкращих методів поповнення. 
Ці рішення включають такі функції, як здатність визна-
чати рівень запасів безпеки, автоматично обчислювати 
точки впорядкування та виділяти потенційні запаси. 
Багато рішень можуть відстежувати запаси в режимі 

Рис. 1. Види логістичних потоків
Джерело: структуровано автором на основі [7–10]
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реального часу, мінімізуючи затримки та зменшуючи 
ризики, що пов’язані зі швидкозмінними товарами.

Два чинники створили середовище для рішень нового 
покоління щодо управління запасами на основі штучного 
інтелекту: доступ до значного обсягу даних та збіль-
шення потужності інформаційних технологій. Ці чин-
ники дають змогу сучасним підприємствам аналізувати 
великі обсяги даних та моделювати різні сценарії для 
визначення найкращих стратегій управління запасами.

Ця методика, відома як передбачувальна аналітика, 
спирається на безліч даних щодо управління запасами, 
фінансами, ERP (планування ресурсів підприємства) та 
CRM-систем, а також ринкову інформацію. Використо-
вуючи потужні нелінійні програми, передбачувальна 
аналітика допомагає визначати стратегії оптимізації 
запасів, ураховуючи такі чинники, як робочий капітал, 
час доставки запасів, виробнича потужність, прогнози 
продажів, споживчі настрої, ємність складу, розташу-
вання центрів розподілу, компроміси та обмеження.

Використовуючи передбачувальну аналітику, можна 
створити модель, яка точно відображає ланцюг поставок 
організації та визначає ефективні стратегії управління 
запасами, які мінімізують запаси, сприяють досягненню 
цільових рівнів обслуговування, задовольняють вимоги 
продажів та поліпшують загальну ефективність запасів.

Закупівлі як функція є неминучим аспектом усіх 
організацій. Для досягнення розширення та оптимі-
зації роботи підприємства отримують різні товари та 
послуги від зовнішніх постачальників. Періодична 
оцінка постачальників на відповідність визначеним 
критеріям допомагає виявити сильні та слабкі сторони 
постачальників, а також визначити подальші стратегії 
підвищення ефективності. Ефективний процес заку-
півель дає змогу формувати довгострокові відносини 
зі своїми постачальниками. Отже, зосереджуючись на 
управлінні відносинами з постачальниками, синергія, 
створена між двома сторонами, призводить до високих 
результатів, які забезпечують максимальну цінність як 
для постачальника, так і для споживача.

Добре реалізований процес закупівель дає можли-
вість організації підвищити видимість ефективності 
для зацікавлених сторін. Більша прозорість допомагає 
забезпечити більш високу відповідність щодо витрат, 
якості товарів (послуг) та тривалості операцій.

Будь-який бізнес повинен працювати над тим, щоб 
мати належні методи транспортування товарів з одного 
місця в інше. В ідеалі процес повинен зайняти менше 
часу та мінімізувати витрати. Для цього компанія 
повинна забезпечити використання найкоротших, але 
найбезпечніших маршрутів, щоб дістатися до визна-
чених напрямків. Упаковка також повинна бути такою, 
щоб товари займали менше місця. Для ефективного 
менеджменту логістичної функції транспортування 
слід ураховувати такі умови:

1. Визначення найкращого маршруту доставки. 
Логістична фірма повинна вибрати найкоротший, але 
найбезпечніший маршрут. Це вигідно для економії гро-
шей, а також часу.

2. Економна упаковка. Забезпечує рівень необ-
хідних витрат та безпеку товарів. Упаковка повинна 
займати менший об’єм і не збільшувати вагу.

Обслуговування клієнтів у логістиці – це діяльність 
щодо надання сервісних послуг, що виступають як 
додаткова вартість для збільшення рівня задоволеності 

клієнтів. Важливими чинниками обслуговування клієн-
тів у логістиці є [10] час, надійність, ціна та гнучкість. 

Тепер перейдемо до визначення основних організа-
ційних умов забезпечення ефективного менеджменту 
логістичних функцій. Ланцюги постачання (ЛП) похо-
дять від вертикальної дезінтеграції процесів та операцій, 
що передбачає більшу інтеграцію та координацію діяль-
ності між агентами, котрі належать до ланцюга поста-
чання. Наявність значної кількості зв’язків B2B змушує 
організації розвивати внутрішні навички до синхроніза-
ції основних та суміжних потоків із потребами транс-
формації для обслуговування клієнтів. Компетенція 
керувати та підтримувати ці безперервні потоки може 
бути отримана завдяки переосмисленню логістики 
компанією, що вимагає інвестицій у програмну та апа-
ратну інфраструктуру, а також в обладнання для забез-
печення ефективного виконання функцій.

Характеристики організаційної структури підпри-
ємства, що реалізує логістичні функції, можуть впли-
вати на процес обміну інформацією та якість послуг, 
які надаються замовнику. Останні дослідження пока-
зали, що організаційні структури з більшою авто-
номією дають більш вагомий внесок у можливість 
надання логістичних послуг на шкоду більшої фор-
малізації. Отже, формування автономної організацій-
ної структури забезпечує кращий обмін інформацією, 
логістичний сервіс та вищий рівень послуг, що нада-
ються замовнику [6].

Постачальники логістичних послуг повинні ство-
рювати структури та процеси для взаємодії щодо 
спільних цілей та встановлення спільного бачення 
досягнення бажаних результатів з іншими партне-
рами ланцюга постачання [7]. Обмін інформацією 
має велике значення для співпраці учасників ланцюга 
постачання. Системи координації, опосередковані 
технологією, дають змогу обмінюватися інформацією 
своєчасно з внутрішніми та зовнішніми членами ЛП, 
передавати та обмінюватися даними через ланцюг, 
що сприяє міжорганізаційній синхронізації попиту та 
послуг, пов’язаних із логістикою запасів. Логістичним 
операторам необхідно ефективно керувати інформа-
цією, інтегруючи різні логістичні заходи для поліп-
шення потоку фізичної продукції до своїх клієнтів. 

Логістика представлена потоками інформації та 
матеріалів, і обидва вимагають відмінного обслугову-
вання клієнтів. Логістичні атрибути, пов’язані з обмі-
ном інформацією, логістичними послугами та обслу-
говуванням клієнтів, повинні виконуватися на рівнях, 
які забезпечують задоволення та кращі показники для 
компанії, яка здійснює обслуговування клієнтів. Ця 
артикуляція необхідна для того, щоб постачальник 
логістичних послуг продовжував розвивати свою роль 
у ЛП. Отже, чим вища задоволеність клієнтів від вза-
ємодії з відповідним учасником ланцюга постачання, 
тим кращими є показники роботи цього постачальника 
логістичних послуг.

Висновки з проведеного дослідження. Основними 
логістичними функціями є планування та управління 
запасами, складування та зберігання, закупівля товарів 
та послуг, транспортування та логістичне обслугову-
вання. Їх ефективний менеджмент передбачає реаліза-
цію економічних та організаційних умов.

Економічними умовами забезпечення ефективного 
менеджменту логістичних функцій є такі: оптимізація 
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процесу управління запасами, а також забезпечення еко-
номії часу, простору та ресурсів у процесі складування 
та зберігання на основі передбачувальної аналітики; 
забезпечення процесу закупівлі (постачання) на основі 
постійного моніторингу відповідності постачальни-
ків потребам щодо зменшення витрат, економії часу та 
забезпечення належного рівня якості; підбір економної з 
погляду ваги, об’єму та витрат упаковки, яка відповідає 
потребам безпеки; відбір найбільш оптимальних марш-
рутів транспортування матеріальних потоків. 

До організаційних умов належать: розвиток вну-
трішніх навичок щодо синхронізації основних та 
суміжних потоків із потребами трансформації для 
обслуговування клієнтів; формування автономної 
організаційної структури логістичної системи; вста-
новлення спільного бачення з іншими партнерами лан-
цюга постачання на основі системи координації; обмін 
інформацією, логістичні послуги та обслуговування 
клієнтів на ієрархічних рівнях, що відповідають за 
формування споживчої прихильності.
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