
Тема 4. Функціональний логістичний менеджмент 

Лекція 4 

План 

1. Визначення та місце логістичного менеджменту. 

2. Основні функціональні сфери логістичної діяльності. 

3. Логістичне управління закупівлями. 

4. Визначення економічного розміру замовлення. 

Література: 3, 8, 11, 13, 15 

Питання 1. Визначення та місце логістичного менеджменту. 

Вітчизняними і закордонними науковцями розглядаються різні підходи щодо трактування 

терміна «логістичний менеджмент», однак сутність даного поняття пояснюється лише деякими. 

       Із вітчизняних науковців, Крикавський Є.В. перший вводить поняття «логістичний 

менеджмент» і сутність його описує як менеджмент у логістичних системах на засадах теорії 

логістики. Він вбачає доцільність поєднання логістики та менеджменту як «комплексної 

локалізованої системи управління матеріальними та інформаційними потоками». 

       Окландер М.А. акцентує увагу на функціях, що мають забезпечити менеджмент логістики 

підприємства, а саме на:формуванні та розробці системи логістики відповідно до її 

концептуальних принципів і положень; розробці та реалізації стратегії логістики відповідно до 

ринкової стратегії підприємства; комплексному управлінні логістичною системою підприємства з 

метою раціоналізації потокових процесів; координації взаємопов’язаних функцій управління 

підприємством; вирішенні проблем специфіки та індивідуальності підприємства. 

       Відомий російський науковець Сергеєв В. І. термін «логістичний менеджмент» розглядає у 

двох аспектах: по-перше, як своєрідне адміністрування логістичної системи, тобто виконання 

основних управлінських функцій (організація, планування, регулювання, координація, контроль, 

облік та аналіз) для досягнення цілей логістичної системи, по-друге, як персонал, що управляє 

логістичним процесом. 

       Таким чином, сутність логістичного менеджменту можна розглядати як формування та 

реалізацію системи управління, яка повинна об’єднати послідовність дій управлінського 

персоналу, відповідних функціональних ланок, логістичних посередників та контрагентів у 

процесі управління потоками протягом повного логістичного ланцюга «постачання-виробництво-

збут» у межах логістичної системи. 

Основні принципи логістичного управління: 

- системність; 

- координація дій усіх ланок логістичної системи; 

- інтеграційний зв’язок; 

- впровадження ефективної інформаційної бази; 

- адаптованість. 

Шляхом практичного впровадження принципів логістичного менеджменту можна досягти 

підвищення організаційно-економічної стійкості підприємства, усунути конфлікти між 

функціональними підрозділами, забезпечити інтегровану взаємодію з логістичними партнерами та 

досягти додаткових конкурентних переваг. 



Логістичний менеджмент - це також персонал, що керує логістичним процесом. Його 

поділяють на: 

- top management — вищий управлінський персонал, наприклад, заступник директора з 

логістики, інтегральний логістичний менеджер, начальник відділу (служби) логістики; 

- middle management (supervisors) - середній управлінський персонал — керівники структурних 

підрозділів відділу (служби) логістики, супервайзери (координатори) функціональних областей 

логістики підприємства або ключових логістичних функції, аналітики, провідні логістичні 

менеджери, тощо; 

- lower management - управлінський персонал нижчої ланки служби логістики фірми: 

логістичні менеджери, аналітики- статистики, допоміжний персонал, тощо. 

Менеджмент логістики підприємства має здійснювати наступні завдання (функції): 

- формування та розвиток логістичної системи; 

- розробка логістичної стратегії та управління процесом її реалізації у поєднанні з загальною 

організаційною стратегією підприємства; 

- управління логістичною системою підприємства з метою раціоналізації потокових процесів. 

       Таким чином, застосовуючи управлінські процедури, логістичний менеджмент спрямовує дії 

служб підприємства та його контрагентів на досягнення концептуальної мети логістики. 

Логістичний менеджмент за стратегічними і оперативними цілями та завданнями (управління 

процесом закупівлі матеріальних ресурсів, виробництвом та збутом готової продукції) тісно 

пов’язаний з усіма функціональними складовими менеджменту підприємства (інвестиційним, 

інноваційним, виробничим, фінансовим, інформаційним, персоналу). 

        В рамках логістичного менеджменту виконується інтеграція логістичних функцій, процесів, 

сфер діяльності тощо. Реалізують функції логістики на підприємстві підрозділи: маркетингу, 

матеріально-технічного постачання, планово-економічний, виробничі, збуту, фінансовий відділ, 

транспортне і складське господарство. Тому відділ або група логістики має тісно взаємодіяти з 

різними службами підприємства для ефективного управління логістичними процесами. 

Питання 2. Основні функціональні сфери логістичної діяльності. 

       Об’єктом логістики, як відомо, є наскрізною матеріальний потік, тим не менше на окремих 

ділянках управління ним має певну специфіку. Відповідно до цієї специфіки виділяють п’ять 

функціональних областей логістики: закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну та 

інформаційну. 

Коротко визначимо специфіку кожної функціональної області. 

1. У процесі забезпечення підприємства сировиною і матеріалами вирішуються завдання 

закупівельної логістики. На цьому етапі вивчаються і вибираються постачальники, укладаються 

договори і контролюється їх виконання, вживаються заходи у разі порушення умов постачання. 

Будь-яке комерційне підприємство має службу, яка здійснює перераховані функції. Логістичний 

підхід до управління матеріальними потоками вимагає, щоб діяльність цієї служби, пов’язана з 

формуванням параметрів наскрізного матеріального потоку, не була відокремленою, а 

підпорядковувалася стратегії управління наскрізним матеріальним потоком. 

2. У процесі управління матеріальним потоком всередині підприємства, що створює 

матеріальні блага або надає матеріальні послуги, в основному вирішуються завдання виробничої 

логістики. Специфіка цього етапу полягає в тому, що основний обсяг робіт з проведення потоку 



виконується в межах території одного підприємства. Учасники логістичного процесу при цьому, 

як правило, не вступають в товарно-грошові відносини. Потік йде не в результаті укладених 

договорів, а в результаті рішень, що приймаються системою управління підприємством. 

         Сфера виробничої логістики тісно стикається зі сферами закупівель матеріалів та розподілу 

готової продукції. Проте основне коло завдань у цій області - управління матеріальними потоками 

в процесі здійснення саме виробництва. 

3. При управлінні матеріальними потоками в процесі реалізації готової продукції вирішуються 

завдання розподільної логістики. Це велике коло завдань, вирішенням яких займаються як 

виробничі підприємства, так і підприємства, що здійснюють торговельно-посередницьку 

діяльність. До вирішення цих завдань мають відношення владні структури, оскільки від організації 

розподілу суттєво залежить стан економіки регіону. Наприклад, у разі незадовільної організації 

системи розподілу продовольчих товарів у регіоні положення місцевої влади буде нестабільним.  

          У сферу уваги розподільної логістики матеріальний потік потрапляє ще перебуваючи у 

виробничих цехах. Це означає, що питання тари та упаковки, питання розміру виготовляється 

партії і часу, до якого ця партія має бути виготовлена, а також багато інших питань, суттєвих для 

процесу реалізації, починають вирішуватися на більш ранніх стадіях управління матеріальним 

потоком. 

4. При управлінні матеріальними потоками на транспортних ділянках вирішуються специфічні 

завдання транспортної логістики. Так само, як і інші функціональні області, транспортна 

логістика чітко окреслених кордонів не має. Методи транспортної логістики застосовують при 

організації будь-яких перевезень. Однак пріоритетним об’єктом вивчення та управління тут є 

матеріальний потік, що має місце в процесі перевезень транспортом загального користування. 

5. Результати руху матеріальних потоків знаходяться в прямому зв’язку з раціональністю 

організації руху інформаційних потоків. В останні десятиліття саме можливість ефективного 

управління потужними інформаційними потоками дозволила ставити і вирішувати задачу 

наскрізного управління матеріальними потоками. Висока значимість інформаційної складової в 

логістичних процесах стала причиною виділення спеціального розділу логістики - інформаційної 

логістики. Об’єкт дослідження тут - інформаційні системи, що забезпечують управління 

матеріальними потоками, використовувана мікропроцесорна техніка, інформаційні технології та 

інші питання, пов’язані з організацією інформаційних потоків (пов’язаних з матеріальними). 

       Інформаційна логістика тісно пов’язана з іншими функціональними областями логістики. Цей 

розділ розглядає організацію інформаційних потоків усередині підприємства, а також обмін 

інформацією між різними учасниками логістичних процесів, що знаходяться на значних відстанях 

один від одного (наприклад, за допомогою засобів супутникового зв’язку). 

Питання 3.Логістичне управління закупівлями. 

Завдання логістики полягає в комплексному управлінні матеріальним потоком, тому аналіз 

його формування і подальшого переміщення слід розпочинати зі сфери постачання. 

        Вхід матеріального потоку в логістичну систему організовує підсистема закупівель. Логістика 

на цьому етапі називається закупівельною (заготівельною) або логістикою постачання. 

        Закупівельна логістика - це процес управління матеріальним потоком для забезпечення 

підприємства матеріальними ресурсами. 

        Метою закупівельної логістики і адекватне і повне задоволення потреб виробництва і 

матеріалах (сировині,  комплектуючих) з максимально можливою економічною ефективністю. 

        Розрахунок потреби у закупівлі здійснюється у зворотному до виробничого процесу 

напрямку, тобто від кінцевої продукції до вихідних сировини, матеріалів. Але це не означає, що 

виробництво і збут пасивно диктують свої умови постачання. Постачання істотно впливає на 



якість продукції, формування асортименту, скорочення витрат обігу і своєчасність виконання 

замовлень виробництва. 

        Процес управління матеріальним потоком в закупівельній логістиці складається з двох 

основних частин: управління запасами та управління постачанням. Управління запасами буде 

розглядатись на наступних лекціях, тому зупинимося на проблемах постачання. 

        Існує типовий набір логістичних операцій, пов’язаних з управлінням закупівлями: 

- визначення та оцінка потреб в закупівлях; 

- встановлення розмірів та параметрів постачань; 

- рішення «зробити або купити»; 

- визначення типів організації закупівель залежно від тривалості та складності (сталі закупівлі; 

модифіковані –змінюється постачальник або параметри закупівель; нові закупівлі); 

- аналіз ринкового середовища і типу ринку; 

- ідентифікація всіх можливих постачальників, їх оцінка та вибір; 

- доставка матеріальних ресурсів і супутній сервіс» 

- контроль і оцінка виконання закупівель. 

Питання 4. Визначення економічного розміру замовлення. 

В основі визначення партії постачання в закупівельній логістиці використовують показник 

оптимального (економічного) розміру замовлення. Цей показник виражає потужність 

матеріального потоку, спрямованого постачальником за замовленням споживача і, який забезпечує 

для останнього мінімальне замовлення суми двох логістичних складових: транспортно-

заготівельних витрат і витрат на формування та збереження запасів. 

       Визначаючи розмір замовлення, необхідно співставити витрати на утримання запасів і витрати 

на подання замовлень. Оскільки середній обсяг запасів замовлення спричинить збільшення 

середнього обсягу запасів. З іншого боку, чим більшими партіями здійснюється закупівля, тим 

рідше доводиться роботи замовлення, а отже, зменшуються витрати на їх подання. 

       Оптимальний розмір замовлення повинен бути таким, щоб сумарні річні витрати на подання 

замовлень і на утримання запасів були найменшими за даного обсягу споживання. 

       Економічний розмір замовлення (economic order quantity - EOQ) визначається за формулою, 

яка відома як формула Уілсона: 

 

де EOQ - економічний розмір замовлення, од.; 

Со - витрати виконання замовлення, грн.; 

Ci - закупівельна ціна одиниці товару, грн.; 

S - річний обсяг продажів, од.; 

U - частка витрат зберігання в ціні одиниці товару. 

На практиці під час визначення економічного розміру замовлення доводиться враховувати 

більшу кількість факторів, ніж у базовій формулі. Найчастіше це пов’язано з особливими умовами 



постачань і характеристиками продукції, з яких можна отримати певний зиск, якщо взяти до уваги 

такі фактори: знижки на транспортні тарифи залежно від обсягу вантажоперевезень, знижки з ціни 

продукції залежно від обсягу закупівель, інші уточнення. 

      Транспортні тарифи та обсяг вантажоперевезень. Якщо транспорті витрати несе покупець, 

під час визначення розміру замовлення потрібно враховувати і транспортні витрати. Як правило, 

чим більша партія постачання, тим нижчі витрати на транспортування одиниці вантажу. Тому за 

інших рівних умов підприємствам вигідні такі розміри постачань, що забезпечують економію 

транспортних витрат. Однак ці розміри можуть перевищувати економічний розмір замовлення, 

розрахований за формулою Уілсона. При цьому, якщо збільшується розмір замовлення, 

збільшується обсяг запасів, а, отже, і витрати на їх утримання.| 

      Для прийняття обґрунтованого рішення потрібно зробити розрахунок сумарних витрат - з 

урахуванням економії транспортних витрат і без врахування такої економії – та порівняти 

результати. 

      Знижки з ціни залежно від обсягу закупівель розширюють формулу економічного розміру 

замовлення так само, як знижки на транспортні тарифи, які визначаються обсягом 

вантажоперевезень. Включення знижок у базову модель EOQ зводиться до розрахунку сукупних 

витрат і відповідного економічного розміру замовлення для кожного обсягу (і ціни) закупівлі. 

Якщо за певного обсягу закупівлі знижка буде достатньою, щоб компенсувати зростання витрат на 

утримання запасів за винятком скорочення витрат на розміщення замовлень, такий варіант, 

можливо, виявиться вигідним. 

       Можливі й інші ситуації, що вимагають коректування моделі економічного розміру 

замовлення, зокрема: обсяг виробництва; закупівлі змішаних партій товарів; обмеженість капіталу. 

використання власних транспортних засобів, тощо. 

         Викладач                                                                                                          Верблюд С.В. 


