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Здатність здійснення швидкого та безперебійного перевезення завжди 

займала важливе значення протягом усього розвитку людства. Логістика є 

порівняно новим напрямком в виробничо-господарської і економічної 
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діяльності суспільства. Під цією системою розуміється доставка необхідних 

товарів в призначене місце, в заздалегідь узгоджені терміни, в призначеному 

стані і за прийнятною ціною. [1]. 

Транспортні процеси або логістика часто впливають на всі фактори 

людської діяльності. Зв'язок логістики з усіма життєвими явищами 

визначається тим, що об'єктами в логістичних системах є природні, людські, 

фінансові та інформаційні ресурси. 

У період глобалізації світової економіки формуються міжнародні 

стандарти функціонування логістичних систем. Всі організаційні проблеми 

належного стандарту обслуговування клієнтів забезпечуються шляхом 

орієнтації сервісу логістики для виконання показників початково-базового 

рівня: доступності, функціональності, надійності. 

Виділяються наступні функціональні розділи і області логістичного 

напряму: логістика запасів, транспортна логістика, закупівельна логістика, 

збутова логістика (розподільча), логістика виробничих процесів, логістика 

складування, інформаційна логістика. 

Виділяють такі методологічні принципи логістики: 

 Принципи логістики Опис 

1 Системний підхід Розгляд всіх елементів в логістичній системі 

для досягнення поставленої мети. 

2 Принцип інтегративності Особливість досягнення цільових результатів 

на 

основі взаємозв'язків складових її елементів. 

3 Принцип цілісності Доведення керуючих впливів на всі 

структурні елементи логістичної системи на 

основі інформаційного забезпечення. 

4 Принцип логістичної 

координації 

Необхідність досягнення узгодженої, 

інтегральної участі всіх учасників логістичної 

системи. 

5 Принцип глобальної 

оптимізації 

Необхідність узгодження локальних цілей 

функціонування елементів системи. 

6 Принцип ефективності Здатність логістичної системи при розвитку 

ринкових відносин, виробничих технологій. 

7 Принцип тотальних витрат Облік всіх витрат управління матеріальними і, 

пов'язаними з ними, інформаційними і 
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фінансовими потоками в логістичному 

ланцюзі. 

8 Принцип конкретності Чітке визначення кінцевого результату як цілі 

відповідно з технічними, економічними та 

іншими вимогами. 

9 Принцип стійкості і 

адаптивності 

Стійкість в роботі логістичної системи. 

10 Принцип гнучкості Реалізація стійкості і адаптивності шляхом 

вбудовування в логістичну систему 

механізмів, які дають можливість 

прогнозувати тенденції. 

11 Принцип комплексності Здійснення контролю за виконанням задач, що 

стоять перед різними логістичними 

структурами. 

12 Принцип формування 

інфраструктури 

Вимога забезпечення логістичного процесу 

технічною, економічною, організаційною і 

т.д. 

13 Принцип надійності Забезпечення безпеки руху потоків. 

14 Принцип конструктивності Забезпечення коригування та виявлення 

деталей всіх операцій. 

15 Принцип загального 

управління якістю 

Забезпечення надійності функціонування і 

високої якості роботи елементів в логістичній 

системі. 

16 Принцип превентивності Націленість логістичного управління на 

попередження відхилень та усунення 

несправностей і їх негативних наслідків. 

Таблиця 1 – Сформовано автором за даними джерела [2]. 

 

Складність глобальної логістики полягає в тому, що при виході на 

світовий ринок, компанії повинні вміти гнучко реагувати на постійно мінливі 

запити споживачів і здійснювати логістичний сервіс на оптимальному рівні. 

Саме виживання в конкурентній боротьбі і прагнення до зростання служить 

стимулом для компаній в розвитку міжнародних операцій. У той же час, сам 

розвиток виробничих потужностей і нових технологій полегшує глобалізацію 

господарської діяльності. 

На макроекономічному рівні також діють фактори, що стимулюють 

глобалізацію. Наприклад, економічне зростання більшості країн світу, 

лібералізація їх економічних процесів, ефективне функціонування систем 
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логістики, поліпшення інфраструктури світової логістики, поява зон вільної 

торгівлі, а також нових технічних і технологічних процесів. 

Всі перераховані фактори не діють і не працюють один без одного. 

Разом вони грають істотну роль в розвитку міжнародної логістичної системи. 

Цей фактор є однією з рушійних сил глобалізації та відображає тенденції, які 

діють в економіці. 

Глобалізація логістичних систем дозволяє: 

 усувати перешкоди і обмеження; 

 впливати на міжнародний товарний обмін; 

 підтримувати діяльність ТНК [3]. 

Таким чином, з'явилося поняття міжнародної логістичної системи, під 

яким розуміють сукупність інтегрованих логістичних операцій, що 

виконуються в міжнародному масштабі. Саме процес глобалізації світової 

економіки призвів до появи глобальних міжнародних логістичних систем, які 

сприяють виходу підприємств на зовнішні ринки з впровадженням 

міжнародних стандартів. 
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