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більшості випадків транспортування об'ємних вантажів на невеликі відстані, що 
відбивається в низьких показниках їх вантажообігу; 

− морські, повітряні і внутрішні водні вантажоперевезення переважно 
здійснюються спеціалізованими транспортними компаніями. 

У сегменті комплексної логістики, розвиток якого почався лише в останні роки, 
попит істотно випереджає пропозицію. Підвищення конкуренції очікується лише в 
середньостроковій перспективі, після введення в обіг нових складських площ і 
зростання пропозиції послуг зі зберігання та дистрибуції товарів. Аналіз тенденцій 
логістичного ринку показує, що традиційний ринок транспортно-експедиторських 
компаній великий, динамічно зростає і надає масу можливостей. Конкуренція на 
ньому посилюється і, щоб утриматися в цьому сегменті, українським операторам 
потрібна серйозна концентрація ресурсів. Аутсорсинг логістики тільки зароджується. 
Згодом він буде зростати набагато швидше, але коли почнеться нарощування темпів, 
сказати важко. 

Таким чином, можна помітити, що українські оператори працюють на 
великому, зростаючому ринку транспортно-експедиторських послуг, а логістичний 
аутсорсинг до цих пір не переріс рамки ніші. Однак є всі підстави вважати, що в 
найближчі роки цей ринок буде стрімко розвиватися. 

Розвитку контрактної логістики в Україні заважає низький попит на даний вид 
послуг з боку торговельних і промислових компаній. Відсутність попиту експерти 
пояснюють нерозумінням керівництвом компаній переваг передачі логістичних 
функцій спеціалізованим підприємствам, а також - небажанням вантажовласників 
користуватися послугами сторонніх організацій. 
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На сьогоднішній день застосуванню логістики в економіці України 
приділяється поки що недостатньо уваги порівняно із розвиненими країнами, це 
зумовлене сучасними реаліями. Зарубіжні компанії давно й успішно використовують 
логістичні підходи, тоді як українські підприємці роблять тільки перші кроки в цьому 
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напрямі. Але разом з тим, саме зростання нестабільності зовнішнього середовища 
призводить до зростання потреб підприємств у стратегічному управлінні. Стратегічне 
управління можна розглядати як управління за результатами. В свою чергу 
логістичний підхід до формування загальної стратегії підприємства являє собою 
узагальнюючу модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом 
координації та розподілу ресурсів підприємства [1]. Важливі дослідження основних 
положень стратегічного управління логістикою, створення нової концепції 
формування стратегій маркетингової та логістичної діяльності виконали зарубіжні та 
вітчизняні вчені Р. Баллоу, Р. Шредер, Е. Барді, П. Друкер, Дж.Р. Сток, Д.М. Ламберт, 
В. Руделіус, К. Рутковський, О. Амоша, Є. Крикавський, І. Решетнікова, Л. Федулова, 
М. Постан, Л. Фролова, Р. Ларіна, І. Булєєв, Є. Качан, О. Тридід та ін. 

Стратегічне управління логістикою – високопрофесійна управлінська 
діяльність зі своєю логістичною структурною спеціалізацією, спрямована на 
виживання логістичної системи підприємства в невизначеному зовнішньому 
середовищу, обов'язково включає стратегічне планування як строго заданий процес і 
строгу певну підсистему [2]. Міротін Л.Б. та Ташбаєв И.Е. виділяють три стадії 
процесу логістичного стратегічного управління: 

 логістичне стратегічне планування (розробка стратегії, стратегічного 
аналізу і вибору); 

 стратегічна організація або настройка організаційної системи відповідно до 
обраної логістичної стратегії (впровадження стратегії, реалізація стратегії); 

 стратегічний контроль і регулювання функціонування логістичної системи 
(оцінка, моніторинг, оцінка виконання ) [4]. 

На стадії стратегічного планування визначаються стратегії логістичної системи 
підприємства шляхом встановлення його місії, аналізу стратегічних позицій, 
дослідження внутрішніх і зовнішніх факторів і дій, які можуть привести до 
досягнення, утримання, розвитку та капіталізації конкурентних переваг. Сьогодні 
стратегічне планування є необхідним елементом ефективного розвитку будь-якого 
підприємства. Розробка логістичної стратегії займає центральне місце на 
підприємстві поряд з корпоративною маркетинговою та виробничою стратегіями і 
встановленням місії . 

На етапі оцінки позиціонується логістична стратегія по відношенню до місії і 
корпоративної стратегії підприємства на ринку. Повинна бути ретельно 
проаналізована загальна економічна і політична ситуація, визначені передбачувані 
тенденції її зміни на період від 5 до 15 років. Більш детально оцінюється інтерфейс 
логістичної стратегії з маркетинговою та виробничою. 

Зокрема, по відношенню до зовнішнього навколишнього логістичного 
середовища повинні бути оцінені економічні тенденції (на загальнодержавному та 
місцевому рівнях), динаміка макроекономічних показників (рівня інфляції, ВВП, 
курсу валют, процентних ставок, біржових індикаторів тощо), демографічні тенденції, 
технологічний і науковий рівні у відповідних галузях, тенденції розвитку ринків 
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збуту, можливі групи конкурентів, законодавство тощо. Схожим чином оцінюється і 
внутрішня мікроекономічна середа підприємства. 

На другому етапі розробки логістичної стратегії підбираються та аналізуються 
можливі стратегічні рішення на рівні корпорації в цілому і окремих                 
структурних підрозділів зокрема, визначаються базові вимоги до компонентів 
логістичної стратегії. 

Третій етап полягає у встановленні пріоритетів та вибору однієї домінуючої 
логістичної стратегії з набору можливих альтернатив. При цьому принципове 
значення має рання ідентифікація необхідних ресурсів для виконання стратегії і 
джерел їх отримання. 

Нарешті, заключний етап полягає в розробці безпосередньо стратегічного 
логістичного плану з визначенням агрегованих показників як в цілому для логістичної 
системи, так і для окремих рівнів менеджменту [3]. 

Стратегічний рівень управління логістичною діяльністю встановлює систему 
цілей і напрямів розвитку логістики підприємства та принципи оцінювання бізнес-
процесів. Враховуючи загальну корпоративну стратегію, підприємства формують 
портфель функціональних стратегій. Логістична стратегія визначає розвиток 
логістики, який торкається форм і засобів її реалізації на підприємстві 
міжфункціональної і міжорганізаційної координації і інтеграції. 

Логістична стратегія – одна з функціональних стратегій підприємства (поряд з 
виробничою, фінансовою, маркетинговою, стратегією розвитку тощо), що 
ідентифікується у логістичних системах та ґрунтується на таких цілях: оптимізація 
рівня запасів, мінімізація часу переміщення матеріалів і виробів, забезпечення 
високого рівня логістичного обслуговування, забезпечення мінімального 
акцептованого рівня загальних витрат у логістичному каналі [6].  

Формування логістичної стратегії становить комплексний, впорядкований та 
інтегрований процес, спрямований на отримання сукупних результатів системи в 
сенсі створення вартості і покращання рівня обслуговування для споживачів. Цей 
процес сконцентрований на отриманні сатисфакції клієнтів, враховуючи та 
передбачаючи їхні майбутні потреби [5]. Саме тому вибір логістичної стратегії є 
важливим питанням, та має бути вирішене тільки після детального вивчення та 
аналізу можливих логістичних стратегій, для порівняння та вибору найбільш 
оптимальної для конкретного підприємства. 

Необхідно відзначити, що при розробці вдалої стратегії виникає синергія, тобто 
стратегічний системний ефект. Джерела загальної синергії організації - в 
ефективності використання всіх її різноманітних ресурсів, а особливість стратегічної 
синергії - в ефекті від використання саме стратегічного чинника. Таким чином, 
специфічна ключова мета стратегічного логістичного управління - це досягнення 
максимальної синергії по стратегічному фактору. 

Отже стратегічне управління логістикою – це діяльність, яка пов'язана з 
постановкою цілей і завдань логістичної системи підприємства та з підтриманням 
взаємовідносин між підприємством та зовнішнім середовищем, які дають можливість 
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підприємству досягти своїх цілей, відповідають його внутрішнім ресурсним 
можливостям і дозволяють залишатися сприйнятливою до факторів зовнішнього 
середовища. 
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