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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

На сьогоднішній день розвиток економіки України тісно залежить від реформаторських перетворень, 

які диктуються європейськими орієнтирами і несуть на меті максимізацію ефективності діяльності 

підприємств. При цьому одним з найважливіших аспектів цього процесу є налагодження ефективної системи 

управління фінансовими і матеріальними активами підприємств, а також потужної системи логістичного 

забезпечення їх товарної діяльності.  

Суть логістики, принципи і методи застосування розглядають в своїх працях такі вчені-економісти як  

Костоглодов Д.Д., Уваров С.А. [3,4]. Праці Кальченко А.Г. і  Гордон М. [1,2] направлені розкриття всіх 

функцій і  сприяння розвитку логістики в сфері товароруху. Серед закордонних вчених варто відзначити 

публікації Дж. Койле [5] в яких представлено історію розвитку логістики.  

Велика увага до проблеми логістичного забезпечення як вітчизняних так і  закордонних підприємств 

підтверджує актуальність цього дослідження та вимагає його подальшого розгляду в частині проблем та 

перспектив розвитку зокрема. Велика кількість представників бізнесу та  посилення конкуренції на 

світовому ринку диктує потребу впровадження принципів логістики в роботу підприємств, як одного з 

важливих факторів підвищення їх конкурентоспроможності.  

Стрімкий розвиток системи логістичного забезпечення не можна  пояснювати лише зростанням 

потреби на неї. В економіці будь-якої країни повинні бути сформовані умови, для задоволення цієї потреби, 

які б забезпечувалися досягненнями науково-технічного прогресу, в результаті якого виникають і починають 

застосовуватися різні засоби праці по роботі з матеріальними, а також інформаційними потоками. Стало б 

можливе використання устаткування, яке відповідає заданим умовам операцій в системі логістичного 

забезпечення. Ключове значення в розвитку логістики відіграє автоматизація системи управління 

логістичними процесами. 

Для посилення  розвитку логістичного забезпечення в Україні, потрібно з’ясувати причини, які 

стримують її впровадження. Так до них можна віднести: 

1. Відсутність потрібного державного підходу до проблем логістики, це проявляється у відсутності 

відповідної бази та висококваліфікованих спеціалістів в цій галузі, а також центрів для їх підготовки.  

2. Загальна економічна криза, невирішеність питань щодо власності, зменшення обсягів виробництва 

та інфляція гальмують будь-які новації. 

3. Відсутній комплексної системи обліку витрат діяльності підприємств.  

Логістика, з практичної точки зору, може стати надійним помічником в удосконаленні торгівельної 

діяльності підприємств.  Реалізація концепції логістичного управління можлива лише у логічній 

послідовності. Для ефективної її роботи потрібно об’єднати дефініції логістичного управління, а саме 

управління певним логістичним процесом, інтегрованим логістичним процесом та логістичною системою 

загалом. Послідовна трансформація логістичного управління в практичній діяльності може подаватися так: 

- акцентування проблеми мінімізації рівня запасів у сфері дистрибуції (1950-ті роки), в постачанні 

(1960-ті роки), у виробництві та постачанні (1970-ті роки); 

- акцентування на проблемі виробництва без запасів і впровадженням принципу «точно, своєчасно» 

(1980-ті роки); 

- оптимізація транспортних технологій та їх інтеграція в інтерпретованих логістичних ланцюгах 

(починаючи з 1950-х років); 

- комп’ютерна підтримка прийняття та реалізації логістичних рішень; 

- інтеграція комп’ютерного забезпечення логістичних і виробничих процесів.  

Протягом останніх років швидко розвиваються нові логістичні технології, які засновано на 

інформатиці. Інформаційні системи займають в них центральне місце. Підприємство - це відкрита система, 

яка матеріальними і інформаційними потоками пов’язана з постачальниками, споживачами, експедиторами 

та транспортними організаціями. 



Інформаційне забезпечення щодо логістичного управління - це одна з важливих та актуальних 

проблем. Інформація постає логістичним виробничим фактором. Недоліками інформації є: нагромадження 

матеріалів, через невпевненість як споживача, так і постачальника, і обумовлене в обох випадках бажання 

перестрахуватися. 

Відсутність збору інформації на підприємствах є однією з основних проблем логістики. В основному 

інформація не точна і не оперативного характеру. Найчастіше підприємства банкрутують через несвоєчасне, 

або недостовірне отримання інформації. Для вирішення цієї проблеми створюють логістичну інформаційну 

систему в сфері підготовки вантажів до перевезення із використанням електронних перевізних документів у 

внутрішніх та міжнародних повідомленнях. 

Є актуальною і проблема в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств, яка виникає при 

подоланні митних бар’єрів, а особливо для господарюючих суб’єктів тих держав, які знаходяться в певній 

близькості одна від одної. Для полегшення подібних відносин потрібно вводити єдину міжнаціональну 

комунікаційну систему логістичної інформації. Яка буде направлена на передачу інформації про товарно-

матеріальні потоки та контроль за їх рухом. 

Нові актуальні інформаційні технології логістики дозволяють робити процесори невеликих розмірів, 

які в свою чергу володіють значною швидкістю обробки даних й достатнім обсягом пам’яті. ЕОМ, яка 

виконана на базі мікропроцесору, відносять до мікро-ЕОМ.  

Логістика забезпечує вчасне постачання необхідної кількості та якості товару споживачу з 

мінімальними витратами. Для досягнення такого результату повинні виконуватись основні функції 

логістики, однак як показує практика, на їх шляху виникає багато перешкод для переходу від традиційних 

методів до логістичних. 

Отже, логістичні підходи в системі логістичного забезпечення діяльності підприємств потрібно 

застосовувати як на мікрорівні, з дотриманням балансу оперативності та точності логістичної інформації, так 

і  на макрорівні з можливістю одночасної їх взаємодії.  
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