
Тема уроку 4 Об’єкти логістичного управління: логістичні потоки 

та операції 
Мета: засвоїти логістичні потоки та операції 

Хід уроку 

Логістичну діяльність можна розглядати у вигляді поступового виконання 

взаємопов’язаних дій, які в сукупності формують і забезпечують рух потоків товарно-

матеріальних цінностей від місця їх первинного виникнення до місця кінцевого 

споживання. Відповідно до цього, об’єктами логістичного управління є потоки або їх 

поєднання. У сучасних умовах в основному виділяється три види логістичних 

потоків: матеріальні, фінансові та інформаційні. При цьому, поняття матеріального 

потоку є ключовим, оскільки фінансові та інформаційні потоки є підпорядковані 

йому. 

Потік – це один або множина об’єктів, що сприймаються як єдине ціле, існують як 

процес на певному часовому інтервалі та вимірюється в абсолютних одиницях. 

Такими об’єктами можуть бути, наприклад, продукція, інформація, фінанси, 

матеріали, сировина тощо. 

Матеріальний потік – це сукупність товарно-матеріальних цінностей (матеріальних 

ресурсів, незавершеного виробництва, готової продукції), які розглядаються на 

часовому інтервалі в процесі застосування до різних логістичних операцій 

(транспортування, складування тощо). 

Матеріальні потоки можуть перебувати у двох протилежних станах: динамічному 

та статичному. У тих випадках, коли матеріальні потоки розглядаються не в часовому 

інтервалі, а у визначений момент часу, вони утворюють матеріальні запаси. 

Форма існування матеріального потоку обумовлена самим визначенням і 

проявляється в матеріально-речовинних утвореннях, які можуть змінюватися 

залежно від етапу просування. Так, щодо підприємства матеріальний потік на етапі 

забезпечення виробничих процесів матеріальними ресурсами постає у вигляді потоку 

сировини, комплектуючих, допоміжних матеріалів. На етапі виробництва – у вигляді 

напівфабрикатів. На етапі розподілу і збуту – у вигляді готової продукції, запасних 

частин для продукції, яку використовують споживачі й т.д. 

Сукупність ресурсів одного найменування, які знаходяться протягом всього шляху 

від конкретного джерела виробництва до моменту споживання, утворює 

елементарний матеріальний потік. Множина елементарних потоків, що формуються 

на підприємстві, складає інтегральний (загальний) матеріальний потік, який 

забезпечує нормальне функціонування підприємства. 

Загальними параметрами, які характеризують потік взагалі є: пункти призначення 

(початковий і кінцевий), маршрут (його траєкторія, довжина та тривалість), 

швидкість руху, час руху, проміжні пункти та його інтенсивність. Стосовно ж 

матеріального потоку, то його траєкторію характеризують наступними параметрами: 

✓ номенклатура, асортимент і кількість продукції; 

✓ габаритні характеристики (об'єм, площа, розміри); 



✓ вагові характеристики; 

✓ фізико-хімічні характеристики вантажу; 

✓ характеристика тари (упаковки); 

✓ умови домовленостей із партнерами, постачальниками та клієнтами; 

✓ умови транспортування, складування та зберігання; 

✓ фінансові (вартісні) характеристики; 

✓ часові характеристики. 

 

Основними з параметрів матеріальних потоків є їх напруженість та потужність. 

Між цими показниками, як правило, спостерігається обернена залежність. 

Напруженість матеріального потоку – це інтенсивність переміщення 

матеріальних ресурсів, напівфабрикатів та готової продукції, а потужність 

матеріального потоку – це обсяги продукції, які переміщуються в одиницю часу. Тому 

потік має розмірність «обсяг/одиниця часу», тобто є дробом, у чисельнику якого 

міститься одиниця виміру вантажу (штуки, тонни і т.д.), а в знаменнику – одиниця 

виміру часу (доба, місяць, рік і т.д.). 

Для опису потоків та роботи з ними необхідно їх класифікувати за певними 

ознаками. 

1. По відношенню до логістичної системи та її ланок: 

✓ зовнішній потік, який протікає у зовнішньому щодо даної логістичної системи 

середовищі. Цю категорію складають лише ті вантажі, до організації яких 

причетне конкретне підприємство; 

✓ внутрішній – потік, який протікає у внутрішньому середовищі відносно даної 

логістичної системи. 

 

2. За призначенням: 

✓ вхідний – зовнішній потік, який надходить у логістичну систему із зовнішнього 

середовища; 

✓ вихідний – потік, який виходить з логістичної системи і надходить у зовнішнє 

для неї середовище. 

3. За ступенем неперервності: 

✓ неперервні – в кожен момент часу по траєкторії потоку переміщується певна 

кількість об’єктів (наприклад, на конвеєрних або автоматизованих лініях тощо); 

✓ дискретні – утворюються об’єктами, що переміщуються інтервалами (партіями) 

(наприклад, подача на робочі місця матеріальних ресурсів за умови 

дрібносерійного і середньо серійного виробництва, регулярне відвантаження 

готової продукції тощо); 

✓ бліц-потоки – разові постачання (наприклад, подача на робочі місця 

рідковживаних предметів і засобів праці). 

4. Залежно від предмета вивчення: 

✓ продуктові – об’єктом вивчення яких є переміщення конкретних продуктів і 

засобів праці; 

✓ операційні – потоки матеріальних ресурсів щодо конкретних логістичних 

операцій; 

✓ ділянкові – сукупні потоки, які розглядаються на окремій ділянці логістичної 

системи; основою для їх розрахунку є операційні логістичні потоки; 



✓ системні потоки – матеріальні потоки, що циркулюють у цілому в логістичній 

системі, їх параметри визначаються як сума ділянкових матеріальних потоків. 

5. За ступенем регулярності: 

✓ детерміновані потоки – характеризуються певною визначеністю параметрів на 

кожен момент часу; 

✓ стохастичні потоки – характеризуються випадковим характером параметрів, які 

в кожен момент часу приймають певну величину з певним ступенем імовірності. 

6. За ступенем стабільності: 

✓ стабільні потоки – характеризуються постійністю значень параметрів протягом 

певного проміжку часу; 

✓ нестабільні потоки – характеризуються флуктуаційним характером зміни 

потоку. 

7. За ступенем змінності: 

✓ стаціонарні потоки – характерні для усталеного процесу, їх інтенсивність – 

постійна величина; 

✓ нестаціонарні потоки – характерні для неусталеного процесу, їх інтенсивність 

змінюється протягом певного періоду часу. 

8. За характером переміщення елементів потоку: 

✓ рівномірні – характеризуються постійною швидкістю переміщення об’єктів; 

✓ нерівномірні – характеризуються зміною швидкості переміщення, можливістю 

прискорення, уповільнення, зупинки на шляху, зміни інтервалів відправлення та 

прибуття. 

9. За ступенем періодичності: 

✓ періодичні потоки – характеризуються постійністю параметрів або постійністю 

характеру їх зміни через певний період часу; 

✓ неперіодичні потоки – характеризуються відсутністю закономірностей зміни 

параметрів потоку. 

10. За ступенем відповідності зміни параметрів потоку заздалегідь заданому 

ритму (за ритмічністю): 

✓ ритмічні; 

✓ неритмічні. 

11. За ступенем складності: 

✓ прості (диференційовані) – складаються з об’єктів одного виду; 

✓ складні (інтегровані) – об’єднують різнорідні об’єкти. 

12. За ступенем керованості: 

✓ керовані потоки – адекватно реагуючі на керуючий вплив зі сторони 

управляючої системи; 

✓ некеровані потоки – не реагуючі на управляючий вплив. 

Вище зазначені принципи класифікації потоків є загальноприйнятими. Зі 

зростанням числа потоків, їх напруженості у сферах виробництва та обігу може 

виникнути необхідність класифікації потоків за іншими ознаками.  
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