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Тема уроку 9 Логістичний менеджмент в системі загального 

менеджменту 
Мета: засвоїти логістичний менеджмент 

Хід уроку 

Впровадження логістичного підходу у господарську діяльність 

підприємства на початковому етапі передбачає формулювання логістичної місії 

та логістичної стратегії на базі місії підприємства та загальної (корпоративної) 

стратегії. Далі для реалізації логістичної стратегії та тактики підприємством 

формується логістична система, яка складається з логістичної мережі та 

системи адміністрування — логістичного менеджменту (рис. 1). 

 
Рис. 1. Співвідношення: логістична місія — логістична стратегія — 

логістична система — логістичній менеджмент 
Перелік компонентів заяви про логістичну місію підприємства може бути 

такий: 

 визнання логістики сферою ключової компетенції та сферою конкурентних 

переваг; 

 визначення цільових ринків, споживачів, основних товарів (послуг); 

 заява про сприяння досягненню корпоративних цілей, надання послуг 

інтегрованої логістики, виконання логістичного управління за допомогою 

єдиної структури, загальної інформаційної мережі, ефективної 

інфраструктури; 

 заява про зміцнення іміджу за допомогою логістики, як важливого 

компонента скорочення витрат тощо. 

Логістичну місію часто ідентифікують з правилом 7S (логістичним міксом) 

– забезпечення доставки необхідного продукту в потрібній кількості та певної 

якості в потрібний час та місце конкретному споживачу з мінімально 

необхідними витратами. 

Логістична діяльність підприємства відбувається в логістичному 

середовищі та під його впливом. Логістичне середовище поділяють зовнішнє та 

внутрішнє, а також на макросередовище та мікросередовище (рис. 2). Зовнішнє 

логістичне середовище — це зовнішні умови логістичної діяльності 

підприємства. 
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Рис. 2. Складові логістичного середовища підприємства 

Логістичне макросередовище — це зовнішнє середовище 

опосередкованого впливу (чинники впливу: політичні, економічні, правові, 

технологічні, соціально-культурні, географічні та екологічні). Дія цих чинників 

на логістичну діяльність аналогічна дії на любу іншу, що має місце на 

підприємстві. 

Мікрологістичне середовище підприємства складається із зовнішнього 

логістичного середовища безпосереднього впливу та внутрішнього середовища. 

До чинників зовнішнього логістичного середовища безпосереднього впливу 

належать: стан об'єктів зовнішньої логістичної інфраструктури та суб'єктів-

учасників логістичної мережі підприємства, її територіальне розміщення, 

структура ланцюгів розподілу, доступність енергоресурсів, конкурентне 

середовище. Чинники внутрішнього логістичного середовища підприємства 

визначаються його економічними показниками, станом внутрішніх об'єктів 

логістичної інфраструктури; рівнем логістичного менеджменту підприємства, 

кваліфікації персоналу, технології, організації логістичної діяльності у 

внутрішніх ланках логістичної мережі, комунікації та корпоративної культури. 

До основних критеріїв Фролова відносить такі: орієнтованість на 

оптимізацію параметрів життєдіяльності логістичної системи в цілому та 

окремих її ланок; все ситуаційність логістичного управління; його гнучкість; 

безперервність; оперативність та економічна доцільність. 

Бауерсокс Д. та Клосс Д. сутність логістичного менеджменту вбачають 

в створенні і налагодженні таких систем управління потоками матеріальних 

ресурсів, незавершеного виробництва і запасів готової продукції, які б служили 

опорою для ділової стратегії суб'єкта господарювання. 

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. 
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