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Тема уроку 5, 6 Наукові та методологічні основи логістики 
Мета: засвоїти основи логістики 

Таблиця 1. Основні положення логістичних концепцій 

Найменування 

концепції 
Зміст концепції 

Теоретичні 

основи 

Складність 

моделювання і 

формалізації 

Практичне 

використання 

Аналітична 

Підхід до логістики 

як теоретичної 

павука, що 

займається 

проблемами 

управління 

матеріальними 

потоками у 

виробництві та 

обігу 

Теорія 

управління 

запасами, 

дослідження 

операцій, 

економічна 

кібернетика, 

математична 

статистика 

Складність 

економіко-

математичної 

моделі, що 

відбиває 

специфіку 

проблеми. Велика 

розмірність і 

стахостичність 

логістичних 

процесів 

Внутрішньо-

виробничі 

логістичні 

системи 

Технологічна 

(інформаційна) 

Формулювання 

загальної проблеми 

управління 

матеріальним 

потоком 

логістичного 

об'єкта і синтез 

інформаційно-

комп'ютерного 

забезпечення 

розв'язання 

проблеми 

Системний 

підхід для 

моделювання 

логістичних 

об'єктів та 

синтезу 

систем 

інформаційно-

комп'ютерної 

підтримки 

Протиріччя між 

мікро - і 

макроуровнем. 

Нелінійність 

технологічних 

процесів 

Системи 

планування 

потреби в 

матеріалах 

(MRP). 

Системи 

розподілу 

продукції 

(DRP) 

Маркетингова 

Визначення 

співвідношення між 

логістичною 

системою і 

конкурентними 

перевагами фірми. 

Логістична система 

повинна адекватно 

реагувати на 

стратегію 

конкуренції фірми 

на ринку 

Економіка і 

Організація 

виробництва, 

стратегічне 

планування 

операційний 

менеджмент, 

управління 

персоналом, 

маркетинг, 

теорія 

ймовірностей, 

математична 

статистика, 

дослідження 

Надмірна 

абстрактність і 

велика 

розмірність 

моделей. Якісний 

характер змінних 

ускладнює 

отримання 

аналітичних 

рішень 

Система 

планування і 

координації 

матеріальних 

потоків на 

рівні фірми та 

регіону (ЬИР) 
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операцій 

Інтегрована 

Реалізація 

інтегрованої 

координації 

логістичних систем 

та їх ланок на 

мікро-і макрорівнях 

як матеріальних, 

так і інформаційних 

потоків 

Стратегічний 

менеджмент, 

реінжиніринг 

бізнес-

процесів, 

системний 

аналіз, 

загальна 

теорія систем, 

синергетична 

економіка 

Складність 

побудови єдиної 

формалізованої 

моделі 

логістичної 

системи 

Інтегрована 

логістична 

система, що 

обслуговує 

логістичні 

канали 

 

Використання комп'ютерів і сучасних інформаційних комунікацій кратно 

збільшує можливості раціоналізації діяльності всіх учасників логістичного 

ланцюга. Автоматична система контролю чітко стежить за такими 

показниками, як наявність напівфабрикатів та випуск готової продукції, стан 

виробничих запасів, обсяг постачання матеріалів та комплектуючих деталей, 

ступінь виконання замовлення. 

Для цього етапу розвитку логістики характерні постановка і рішення ряду 

теоретичних проблем. Так, в цілях максимального скорочення витрат за термін 

служби продукції пропонується розширити поняття "концепція логістики", 

включивши в нього весь життєвий цикл продукції (від етапу проектування до 

утилізації вторинної сировини і відходів). 

При монополії як виробника, так і посередника неминуче перестає працювати 

саморегуляція ринкового механізму з усіма випливаючими з цього негативними 

наслідками, включаючи обмежені можливості щодо застосування логістики. 

Тому в усіх розвинених країнах державне регулювання ринкових відносин 

спрямована насамперед на створення і підтримку умов, що забезпечують їх 

саморегуляцію на конкурентній основі, тобто в умовах ринкової економіки 

держава має проводити широкий комплекс заходів протидії монопольним 

устремлінням ринкових суб'єктів. 

Необхідною умовою для розвитку вітчизняної логістики є ліквідація 

економічних передумов для відтворення монополістичних тенденцій. В іншому 

випадку неможливо створити умови для розвитку конкуренції, заснованої на 

вільному виборі партнерів, ціноутворення та формування замовлень виходячи з 

ринкової кон'юнктури.  
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