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ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Theoretical aspects of logistics management as a management systems within the enterprise logistics are considered. 

The essence of management is defined and disclosed. The necessity of applying the principles of management on the basis of 

logistics is analyzed to provide sustainable competitive advantages and increase the competitiveness of our products. 

Логістичний менеджмент – сукупність засобів і форм управління постачанням, виробництвом і розподілом 

продукції для досягнення стратегічних, тактичних та оперативних цілей і завдань фірми. Тобто суть «логістичного 

менеджменту» полягає у формуванні та реалізації системи управління, яка має об’єднати послідовність дій 

управлінського персоналу та відповідних функціональних ланок, логістичних посередників та контрагентів у 

процесі управління потоками під час повного логістичного ланцюга «постачання-виробництво-збут» у межах 

логістичної системи. 

Основна мета логістичного менеджменту полягає у реалізації корпоративної і функціональної логістичної 

стратегії з оптимальними ресурсними витратами, а також забезпечення сталого розвитку фірми за допомогою 

логістичної координації внутрішньокорпоративних протиріч між службами закупівель, виробництва, продажів, 

маркетингу, фінансів, оптимізації міжорганізаційних відносин з постачальниками, споживачами і логістичними 

посередниками та адаптації виробничої або торговельної фірми до запитів споживачів, що означає гарантію 

швидкого виконання замовлень і точне дотримання термінів поставки. Ця мета конкретизується наступними 

підцілями: 

- гарантія оптимальності руху потоку матеріалів і товарів, що забезпечує надійність постачання при мінімальних 

витратах і раціональному використанні існуючих потужностей; 

- створення системи контролю, розкриваючу нераціональні процеси і формує нові цілі фірми на основі 

зіставлення витрат і доходів (тобто аналізу витрат і результатів); 

- створення функціонально несуперечливої організаційної структури фірми. 

Хід процесу логістичного менеджменту здійснює управлінський персонал фірми, який згідно з рівнями 

ієрархічної структури, встановленим рівнем компетенції і характером виконуваних функцій поділяється на три рівні: 

1) вищий управлінський персонал – вищий рівень функціонального управління, очолює розроблення та 

реалізації логістичної стратегії фірми. В залежності від розміру корпорації (фірми) це – віце-президент корпорації з 

логістики, директор з логістики, начальник департаменту (відділу) з логістики, інтегральний логістичний менеджер; 

2) середній управлінський персонал – керівники і провідні фахівці служби функціонального менеджменту; до 

них відносяться: керівники структурних підрозділів департаменту (відділу, служби) логістики, логістичні менеджери 

середньої ланки, координатори функціональних областей логістики або логістичних функцій, аналітики; 

3) управлінський персонал нижньої ланки - фахівці функціонального департаменту (відділу) логістики: 

логістичні менеджери, інженери-фахівці, аналітики (статистики), допоміжний персонал. 

Слід звернути увагу на те, що керуючий логістикою на підприємстві відповідає за вирішення наступних 

проблем: транспорт та перевезення; контроль запасів і виробничих планів; управління продажами і замовленнями; 

обслуговування споживачів і складські операції на регіональних складах; управління складським господарством; 

дослідження в галузі логістики і вдосконалення системи. Керуючий логістикою також контролює процес постачання 

і відповідний йому інформаційний потік та систему зв’язку. 

Виходячи з вищезазначеного підприємство можна розглядати як систему логістичного менеджменту, тобто як 

єдину організаційно-господарську структуру, що складається з власне компанії, постачальників сировини, матеріалів 

і комплектуючих виробів, споживачів готової продукції, системи складського і транспортного господарства. 

Логістичний менеджмент по суті являє собою управління інтегрованими бізнес-процесами, пов’язаними з 

просуванням продукції і послуг. У зв’язку з тим, що сфера закупівель ресурсів, матеріалів для виробничого процесу 

розглядається і здійснюється логістичної системою, то логістичний менеджмент виступає тим інструментом, який 

дозволяє ефективно розподіляти і використовувати кошти підприємства так, щоб задовольнити як потреби 

виробника, так і потреби споживача. 

Отже, логістичний менеджмент дає змогу організації керувати її матеріальними потоками не ізольовано від 

інших структур бізнесу, а у ланцюгу поставок, завданням якого є задоволення потреб споживачів. Використовуючи 

функції логістичного менеджменту, організація може зайняти певне місце у структурі ланцюга поставок, тим самим 

забезпечивши свій бізнес конкурентними перевагами, які можна отримати на основі вдало розробленої логістичної 

стратегії та обгрунтованих тактичних та операційних завдань розвитку. 
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