
“Л О Г І С Т И К А –

мистецтво міркувати та 

розраховувати”



Л о г і с т и к а -інструмент сучасної 

економіки, принципи якої базуються  на 

7-ми ключових факторах

Витрати
(мінімальні)

Час
(узгоджений)

Місце
(вказане)

Якість
(встановлена)

Кількість
(необхідна)

Товар
(потрібний)

Споживач
(певний)



Певний споживач

• Потреби

• Мотиви

• Вподобання

• Мінливість вибору

• Особливості 
споживання та 
використання



Потрібний товар

• Якість

• Властивості

• Конкупентоспроможність



Необхідна кількість

• Відповідність обсягам 
споживання



Встановлена якість

• Характеристика

• Показники

• Параметри

• Сертифікація

• Відповідність 
стандартам та 
технічним умовам



Вказане місце

• Пункт призначення на 
географічній карті світу



Узгоджений час

• Чіткі параметри

дати та часу без 
виникнення

“інтервалу”



Мінімальні витрати

• Оптимізація витрат на 
всіх етапах ланцюга 
поставок з усуненням 
зайвих операцій та 
процедур



Л О Г І С Т И К А -
• Індикатор рівня розвитку економіки країни

• Система знань про переміщення матеріальних
цінностей в “просторі” та “часі”

• Методологія управління потоками товарів, 
фінансів та інформації

• Організація транспортування, складування, 
зберігання, комплектації, навантаження-
розвантаження, митного оформлення тощо

• Найоптимальніший канал постачання
споживчої цінності від джерела сировини
через виробництво готової продукції до
споживача





Мета вивчення дисципліни:
• Набуття наукових та емпіричних
знань про принципи інтеграції:

- матеріально-технічного забезпечення
- виробництва
- транспорта
- складування
- переміщення інформації
- рух товарно-матеріальних цінностей

в єдиній системі, в якій дія одних елементів
впливає на дію та ефективність інших



Сучасна концепція логістики –
управління ланцюгом поставок



Результати вивчення дисципліни:
• Знання закордонного та вітчизняного досвіду

побудови логістичних систем

• Розуміння суті функціональних сфер логістики

• Вміння розраховувати логістичні витрати в 
різних функціональних сферах

• Розробка стратегічних та тактичних планів
підприємства на принципах логістичного
підходу

• Розробка економічного обгрунтування
прийняття господарських рішень в умовах
ризику та мінливості ринкових умов



ІНТЕГРОВАНИЙ ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ

Постачальники Виробники Оптові торговці Роздрібні 
торговці

Споживачи

Потік інформації

Потік товару

Потік готівки



Логістичний підхід в організації  
бізнес-процесів – шлях до 

отримання конкурентних переваг 
• Сучасна світова практика бізнесу 

підтверджує все більш вагому роль 
логістики та управління ланцюгами
поставок у підвищенні ефективності та 
конкурентоспроможності функціонування 
підприємств, як складової ланки 
економічної системи будь-якої країни 



Технології логістики та 
управління ланцюгами поставок
• базуються не тільки на наявності сучасних  

об’єктів логістичної інфраструктури, таких 
як  термінали, розподільчі центри, новітні 
склади, технопарки, кластери, індустріальні 
парки тощо, але й на використанні 
передового інструментарію логістики для 
підвищення конкурентних позицій на 
міжнародному ринку



Сучасні завдання логістики

• пов’язані з вибором логістичних концепцій 
та технологій, розробкою оптимальних 
управлінських рішень в функціональних 
сферах логістики, вибором інформаційних 
систем та програмних продуктів, що 
підтримують логістику, моделювання та 
оптимізацію логістичних бізнес-процесів


