
Тема уроку 2: Логістика – інструмент ринкової економіки 

Сучасна логістика базується на 12 основних принципах. 

1. Системність. Формування потоку, виділення переміщаються і змінюються 

об'єктів в якості окремої керованої підсистеми і застосування по відношенню до 

неї системного підходу; зв'язок витрат на окремі операції з постачання і 

перевезень товарів зі стратегічним планом фірми; досягнення взаємодії 

логістики з маркетингом і виробництвом; організація планування, виробництва, 

збуту, закупівель, зберігання і транспортування як єдиного матеріального потоку 

логістичного ланцюга. 

2. Комплексність. Формування всіх видів забезпечення (розвиненої 

інфраструктури) для здійснення руху потоків в конкретних умовах; координація 

дій безпосередніх і опосередкованих учасників руху ресурсів і продуктів; 

здійснення централізованого контролю по виконанню завдань, що стоять перед 

логістичними структурами фірми; прагнення фірм до тісної співпраці із 

зовнішніми партнерами по товарній ланцюжку і встановленню міцних зв'язків 

між різними підрозділами фірм в рамках внутрішньої діяльності. 

 3. Науковість. Посилення розрахункового початку па всіх стадіях 

управління потоком - від планування до аналізу, виконання подібних 

розрахунків всіх параметрів траєкторії руху потоку; визнання за 

кваліфікованими кадрами статусу найважливішого ресурсу фірми. 

 4. Конкретність. Чітке визначення конкретного результату як мети 

переміщення потоку відповідно до технічними, економічними та іншими 

вимогами; здійснення руху з найменшими витратами всіх видів ресурсів. 

 5. Конструктивність. Диспетчеризація потоку, безперервне відстеження 

переміщення і зміни кожного об'єкта потоку і оперативне коректування його 

руху; ретельне виявлення деталей всіх операцій матеріально-технічного 

забезпечення і транспортування товарів. 

 6. Надійність. Забезпечення безвідмовності та безпеки руху, резервування 

комунікацій і технічних засобів для зміни при необхідності траєкторії руху 

потоку; широке використання сучасних технічних засобів переміщення і 

управління рухом; підвищення швидкості і якості надходження інформації та 

поліпшення технології її обробки. 

 7. Варіантність. Можливість адекватного реагування фірми на коливання 

попиту; цілеспрямоване створення резервних потужностей, завантаження яких 

здійснюється відповідно до попередньо розроблених резервними планами фірми. 

 8. Интегративность. Наявність інтегративних якостей показує, що 

властивості системи хоча і залежать від властивостей її елементів, але не 

визначаються ними повністю. Система не зводиться до простої сукупності 

елементів; розчленовуючи її на окремі складові і вивчаючи кожну з них окремо, 

не представляється можливим оцінити властивості системи в цілому. З іншого 

боку, логістична система є ефективною, якщо вона сприяє всім складовим 

ланцюга "постачання - виробництво - збут - споживання" внести свій внесок у 

досягнення спільної мети - оптимізації сумарних логістичних витрат по Парето. 

 9. Ефективність. Здатність логістичної системи при даному рівні розвитку 

ринкових відносин, виробничих технологій, при даних суб'єктах цієї системи 

досягти принципово можливого мінімуму логістичних витрат. 



 10. Гнучкість. Убудованість в логістичну систему механізмів, що дають 

можливість прогнозувати тенденції зміни стану зовнішнього економічного 

середовища і виробляти адекватні ним дії. 

 11. Цілісність. Сприятиме доведенню керуючих впливів до всіх 

структурних складових логістичної системи, розвитку між ними інформаційного 

співробітництва, спрямованого на досягнення цілей логістики. Передбачається 

оцінка логістичної системи як єдиного цілого, що складається з взаємодіючих, 

часто різноякісних і різнорідних, але сумісних по орієнтації па кінцеві 

результати логістичної системи елементів. 

 12. превентивною. На відміну від девіантної (від лат. - Відхилення) 

концепції управління, націленої не так на попередження відхилень, 

диспропорцій, а на можливе усунення їх негативних наслідків, в логістиці 

допустима лише превентивна концепція управління, що попереджає виникнення 

зазначених проблем. 

 

Д/з: навести приклади принципів логістики. 
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