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Визначено функціональні особливості логістичної діяльності машинобудівних підприємств на основі виявлення факторів впливу на ефективність логістичної діяльності та критеріїв оцінки рівня впровадження логістики. Відзначено, що сутність проблеми впровадження логістичної
діяльності у практику машинобудівних підприємств полягає в тому, що сьогодні сучасні виробники машинобудівної продукції майже не мають
належного теоретичного базису та практичного досвіду щодо використання системи логістики (з метою оптимізації витрат і управління
товарно-матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками) на основі інтеграції окремих дільниць логістичного процесу в ефективну
систему та врахування функціональних особливостей логістичної діяльності машинобудівних підприємств. Зазначено, що логістична система
являє собою адаптивну систему зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції. Вона, як правило, складається з декількох підсистем і має розвинуті зв’язки із зовнішнім середовищем. Застосування системи логістики на підприємствах машинобудівного комплексу дасть
змогу інтегрувати всі процеси підприємства з мінімальними витратами при оптимальному пристосуванні виробничих процесів до чинників
зовнішнього середовища. На підставі проведеного дослідження щодо визначення функціональних особливостей логістичної діяльності машинобудівних підприємств на основі виявлення факторів впливу на ефективність логістичної діяльності та критеріїв оцінки рівня впровадження
логістики зроблено висновок, що основним напрямом підвищення ефективності логістичної діяльності машинобудівних підприємств є використання системного підходу до впровадження логістики у виробничо-господарську діяльність підприємств машинобудування на основі використання комплексу логістичних підсистем.
Ключові слова: логістична діяльність, функціональні особливості, машинобудівне підприємство, фактори, критерії, оцінка.
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Маслак О. И., Никитюк В. Г. Функциональные особенности
логистической деятельности машиностроительных предприятий
Определены функциональные особенности логистической деятельности машиностроительных предприятий на основе выявления факторов
влияния на эффективность логистической деятельности и критериев
оценки уровня внедрения логистики. Отмечено, что сущность проблемы внедрения логистической деятельности в практику машиностроительных предприятий состоит в том, что сегодня современные производители машиностроительной продукции почти не имеют должного
теоретического базиса и практического опыта использования системы
логистики (с целью оптимизации затрат и управления товарно-материальными, финансовыми и информационными потоками) на основе интеграции отдельных участков логистического процесса в эффективную
систему и учета функциональных особенностей логистической деятельности машиностроительных предприятий. Отмечено, что логистическая система представляет собой адаптивную систему с обратной связью, выполняющую те или иные логистические функции. Она, как правило, состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней
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Maslak O. I., Nikitiuk V. G. Functional Features of Logistic Activities
of Machine-Building Enterprises
The functional features of logistic activities of machine-building enterprises
are defined on the basis of identification of factors influencing the efficiency
of logistic activities and the criteria for evaluating the level of introduction
of logistics. It is noted that the essence of the problem of introducing logistic activities into the practice of machine-building enterprises is that today’s
manufacturers of machine-building products have almost no proper theoretical basis and practical experience in the use of the logistic system (in order
to optimize costs and manage material, financial and information flows) by
integrating individual parts of the logistic process into an efficient system
and accounting the functional features of the logistic activities of machinebuilding enterprises. It is noted that the logistic system is an adaptive and
feedback-enabled system that performs certain logistical functions. It usually
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средой. Применение системы логистики на предприятиях машиностроительного комплекса позволит интегрировать все процессы предприятия с минимальными затратами при оптимальном приспособлении производственных процессов к факторам внешней среды. На основании проведенного исследования по определению функциональных особенностей
логистической деятельности машиностроительных предприятий на
основе выявления факторов влияния на эффективность логистической
деятельности и критериев оценки уровня внедрения логистики сделан
вывод, что основным направлением повышения эффективности логистической деятельности машиностроительных предприятий является
использование системного подхода к внедрению логистики в производственно-хозяйственную деятельность предприятий машиностроения
на основе использования комплекса логистических подсистем.
Ключевые слова: логистическая деятельность, функциональные особенности, машиностроительное предприятие, факторы, критерии,
оценка.
Рис.: 3. Библ.: 19.
Маслак Ольга Ивановна – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономики, Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского (ул. Первомайская, 20, Кременчуг, 39600,
Украина)
E-mail: oimaslak2017@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6793-4367
Никитюк Виталий Григорьевич – аспирант кафедры экономики,
Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского
(ул. Первомайская, 20, Кременчуг, 39600, Украина)
E-mail: nikityuk_sha@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7937-7334

ЕКОНОМІКА

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

М

ашинобудівний комплекс України на сьо
годнішній день залишається однією із сис
темоутворюючих галузей національного
господарства. Підприємства машинобудівного комп
лексу потребують змін у виробничо-господарській
діяльності на основі застосування логістичних під
ходів в управлінні, які дозволять своєчасно реагувати
на зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі
суб’єкта господарювання, будуть сприяти якісному
матеріально-технічному забезпеченню та дозволять
підвищити рівень конкурентоспроможності продук
ції, що виробляється.
Сутність проблеми впровадження логістичної
діяльності у практику машинобудівних підприємств
полягає в тому, що сьогодні сучасні виробники ма
шинобудівної продукції майже не мають належного
теоретичного базису та практичного досвіду щодо
використання системи логістики з метою оптиміза
ції витрат і управління товарно-матеріальними, фі
нансовими та інформаційними потоками на основі
інтеграції окремих дільниць логістичного процесу в
ефективну систему та врахування функціональних
особливостей логістичної діяльності машинобудів
них підприємств.
Проблемам логістики, застосуванню загальної
концепції логістики протягом останнього часу було
приділено багато уваги вчених-економістів та прак
тиків. Вагомий внесок у дослідження проблем впро
вадження принципів та підходів логістики зробили
В. Алькема [1], Д. Дж. Бауерсокс [2], М. Василевський
[3], А. Гаджинський [4], М. Денисенко [5], Є. Крикав
ський [6], О. Тридід [7], Н. Тюріна [8] та ін.
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consists of several subsystems and has well-developed links with the external
environment. The application of logistic system in the enterprises of machinebuilding complex will allow to integrate all the processes of the enterprise
with minimal costs, while optimally adapting production processes to the
external environment factors. Based on a carried out study to determine the
functional features of the logistic activities of machine-building enterprises,
on the basis of identification of factors influencing the efficiency of logistic
activities and criteria for evaluating the level of introduction of logistics, it is
concluded that the main direction of improving the efficiency of logistic activities of machine-building enterprises is to use a systematic approach to the
introduction of logistics in the production and economic activities of machinebuilding enterprises based on the use of a complex of logistic subsystems.
Keywords: logistic activity, functional features, machine-building enterprise,
factors, criteria, evaluation.
Fig.: 3. Bibl.: 19.
Maslak Olga I. – D. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of
Economics, Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University (20 Pershotravneva Str., Kremenchuk, 39600, Ukraine)
E-mail: oimaslak2017@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6793-4367
Nikitiuk Vitalii G. – Postgraduate Student of the Department of Economics,
Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University (20 Pershotravneva Str.,
Kremenchuk, 39600, Ukraine)
E-mail: nikityuk_sha@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7937-7334

Наукова спільнота досить ґрунтовно розгляну
ла всі складові логістичної діяльності та можливості
«логістизації» сучасних промислових підприємств.
Але ряд питань щодо функціональних особливостей
логістичної діяльності підприємств машинобудуван
ня залишаються невирішеними та потребують де
тального розгляду.
Метою статті є визначення функціональних
особливостей логістичної діяльності машинобудів
них підприємств на основі виявлення факторів впли
ву на ефективність логістичної діяльності та критері
їв оцінки рівня впровадження логістики.

Л

огістика охоплює всі види діяльності по пере
міщенню матеріальних ресурсів у часі й у про
сторі. Функції логістики реалізуються на всіх
стадіях виробництва й руху матеріальних ресурсів.
Тому розділяють логістику виробництва, постачання
та збуту. Логістика постачання та збуту охоплює не
питання внутрішньовиробничого переміщення ма
теріалів, а значною мірою рух матеріальних ресурсів
поза підприємством. Тому функції логістики тісно
переплітаються з іншими функціями по забезпечен
ню руху матеріальних потоків. Логістика виконує
комплексну функцію і являє собою самостійну об
ласть, що охоплює проблеми фізичного переміщення
матеріальних ресурсів у часі й у просторі на всіх ста
діях діяльності підприємства [9].
Логістична система являє собою адаптивну сис
тему зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші
логістичні функції. Вона, як правило, складається з
декількох підсистем і має розвинуті зв’язки із зовніш
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пробуємо визначитися з функціональними
особливостями логістичної діяльності під
приємств машинобудування як мікрологіс
тичних систем, вважаючи, що мікрорівень передбачає
відображення внутрішнього логістичного середови
ща, яке включає підприємство як логістичну систему,
внутрішню логістичну інфраструктуру та логістичне
забезпечення.
Під логістичною інфраструктурою машинобу
дівного підприємства слід розуміти систему засобів
та методів просторово-часового перетворення всіх
логістичних потоків: матеріальних, фінансових, ін
формаційних, людських.
З іншого боку, логістична інфраструктура ма
шинобудівного підприємства є ефективним інстру
ментом управління підприємством, який здатен про
сувати продукцію; економити матеріальні, сировинні,
енергетичні, фінансові, трудові та інші ресурси; за
безпечувати синергетичний ефект.
Ефективне використання логістичної інфра
структури машинобудівного підприємства дає йому
можливість забезпечити швидке проходження мате
ріального потоку та підвищує ефективність його ви
робничо-господарської діяльності.
Під логістичним забезпеченням машинобудів
ного підприємства розуміється формування ефек
тивної логістичної системи та оптимізація логістич
них потоків цієї системи на основі певних принципів,
основними з яких є:
 цілісності;
 ієрархічності;
 інтегративності;
 узгодженості дій та функціональної взаємодії;
 глобальної оптимізації цілей;
 інформатизації;
 досягнення синергетичного ефекту.
Як вже було зазначено, машинобудівний комп
лекс України є найважливішою галуззю промисло
вості. Його стан і перспективи розвитку визначають
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точки зору функціонального підходу О. Блейхер
вважає, що логістична діяльність – це пересу
вання та збереження матеріальних потоків у
процесі їх проходження в межах ланцюга поставок
[11]. На думку Г. Левкіна, під логістичною діяльністю
слід розуміти планування, організацію, управління
і контроль руху матеріальних та інформаційних по
токів у просторі та часі від первинного джерела до
кінцевого споживача [12]. Н. Коніщева наголошує, що
логістична діяльність – це реалізація основних логіс
тичних функцій і задач [13].
Прихильники процесного підходу мають інші
міркування щодо визначення економічної категорії
«логістична діяльність» Так, Л. Ковальська вважає,
що логістична діяльність – це сукупність логістичних
рішень і методів їх прийняття [14]. На думку В. Щер
бакова, під логістичною діяльністю слід розуміти ор
ганізацію інтегрального управління матеріальними та
пов’язаними з ними інформаційними та фінансовими
потоками, а також супутнім сервісом, що сприяє до
сягненню цілей організації бізнесу з оптимальними
витратами ресурсів [15].
Системний підхід до визначення категорії «ло
гістична діяльність» базується на функціонуванні
логістичних систем. І. Смирнов наголошує, що ло
гістична діяльність – це діяльність взаємопов’язаних
в єдиному процесі управління матеріальними та су
проводжувальними потоками елементів, а саме: ла
нок, сукупність яких, межі та завдання функціонуван
ня поєднані внутрішніми цілями організації бізнесу
та зовнішніми цілями [16]. На думку Л. Забуранної,
логістична система – це взаємозв’язок логістичних
підсистем, що пов’язані між собою внутрішньови
робничими зв’язками, впорядкованими відповідно
до правил і процедур підприємства або їх об’єднання
в межах визначеної території, які функціонують за
для досягнення єдиної логістичної мети підприєм
ства або їх об’єднання [17].
На основі дослідження різних визначень та сут
ність логістичної діяльності суб’єктів господарюван
ня встановлено, що вона, як економічна категорія,
має два важливих виміри – результативний, який на
дає інформацію про те, наскільки логістична система
підприємства успішно реалізовує поставлені завдан
ня, та економічний, який дозволяє зробити висновок
щодо ефективності логістичної діяльності в еконо
мічному аспекті.
Під логістичною діяльністю суб’єкта господа
рювання слід розуміти складну систему, яка поєднує

в себе матеріально-технічну, нормативно-правову та
організаційно-економічну підсистеми та має прямі та
зворотні зв’язки із зовнішнім середовищем.
Логістична система підприємства ґрунтується
на принципах гнучкості, адаптивності, сумісності та
взаємозв’язків усіх її ланок.
На думку багатьох дослідників, основними ви
дами логістичної діяльності є: постачання та заку
півля; транспортування та складування; управлін
ня запасами; комплектування замовлень; вантажне
обслуговування; управління розподілом продукції;
управління матеріальними потоками; логістичні ко
мунікації тощо (рис. 1).
Але аналіз робіт багатьох дослідників дозволяє
стверджувати, що головне місто в логістики нале
жить матеріальним і супутнім інформаційним і фі
нансовим потокам.
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нім середовищем. Мета логістичної системи – до
ставка продукції і виробів в задане місце, у потрібній
кількості й асортименті, в максимально можливому
ступені підготовлених до виробничого або особисто
го споживання при заданому рівні витрат [10].
Проведемо аналіз поглядів різних авторів щодо
тлумачення категорії «логістична діяльність».
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Постачання
та закупівля

Логістичні
комунікації

Управління
матеріальними
потоками

Транспортування
та складування

Управління
запасами

Логістична
діяльність

Управління
розподілом
продукції

Комплектування
замовлень
Вантажне
обслуговування

Рис. 1. Основні види логістичної діяльності

загальний стан виробничого потенціалу промисло
вості країни. Основний бізнес-процес машинобудів
ного підприємства складається з дев’яти блоків, які
взаємозалежні та взаємопов’язані між собою (рис. 2).
Своєю чергою, застосування системи логістики
на підприємствах машинобудівного комплексу дасть
змогу інтегрувати всі процеси підприємства з міні
мальними витратами при оптимальному пристосу
ванні виробничих процесів до чинників зовнішнього
середовища.
До функціональних особливостей логістичної ді
яльності машинобудівних підприємств належать такі:
 машинобудівне виробництво повинно регу
лярно поповнювати запаси готової продукції
в системі розподілу для задоволення як пла
нових, так і спонтанних потреб, незалежно від
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Джерело: складено на основі [18].
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2. Розробка
продукції

3. Підготовка
виробництва

1. Маркетинг
і збут

9. Кадри
підприємства

того, чи є ця продукція стандартною, модифі
кованою чи спеціальною;
 машинобудівне виробництво залежить від
системи матеріального забезпечення в сиро
вині, матеріалах, комплектуючих виробах і
певній їх кількості відповідної якості;
 необхідність використання машинобудівни
ми підприємствами стратегій: швидкого реа
гування на зміни, неперервного поповнюван
ня запасів;
 необхідність постійного аналізу управління,
який на основі внутрішніх інформаційних по
токів формує як стратегію, так і тактику ло
гістичної діяльності підприємства загалом і
визначає завдання кожної із функціональних
ланок;
4. Основне
виробництво

Машинобудівне
підприємство

8. Фінанси

5. Допоміжне
виробництво

6. Закупівлі
та зберігання

7. Якість
і сервісне
обслуговування

Рис. 2. Основний бізнес-процес машинобудівного підприємства [19]
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ВИСНОВКИ
На підставі проведеного дослідження щодо ви
значення функціональних особливостей логістичної
діяльності машинобудівних підприємств на основі
виявлення факторів впливу на ефективність логіс
тичної діяльності та критеріїв оцінки рівня впрова
дження логістики зроблено висновок, що основними
напрямами підвищення ефективності логістичної ді
яльності машинобудівних підприємств є використан
ня системного підходу до впровадження логістики у
виробничо-господарську діяльність підприємств ма
шинобудування на основі використання комплексу
логістичних підсистем.
Перспективою подальших досліджень є оцінка
перспектив розвитку логістичної діяльності машино
будівних підприємств.			
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Е

фективність логістичної діяльності на підпри
ємствах машинобудування проявляється у:
1) оптимальній організації постачальницької,
виробничої та збутової діяльності підприємства;
2) скороченні логістичних витрат; 3) оптимізації ма
теріальних, фінансових та інформаційних потоків;
4) виробництві конкурентоспроможної продукції;
5) виході на нові ринки; 6) науково-технічних до
сягненнях; 7) збереженні кадрового потенціалу під
приємства. Фактори впливу на ефективність логіс
тичної діяльності машинобудівного підприємства та
критерії оцінки рівня впровадження логістики наве
дено на рис. 3.
Такий підхід до визначення факторів впливу на
ефективність логістичної діяльності машинобудів
ного підприємства та критеріїв оцінки рівня впрова
дження логістики ґрунтується на узагальненні та сис
тематизації представлених факторів та виокремленні
найбільш впливового для визначення рівня впрова
дження логістичної діяльності на машинобудівному
підприємстві залежно від цього фактора.

ЛІТЕРАТУРА

ЕКОНОМІКА

 необхідність постійного контролю за логіс
тичними витратами підприємства за допомо
гою вдосконалення інформаційної системи та
застосування сучасних інструментів бухгал
терського обліку;
 раціоналізація фінансових потоків для забез
печення необхідної величини фінансових ре
сурсів у кожного суб’єкта логістичної підсис
теми підприємства в певний час за мінімаль
ної вартості фінансових ресурсів.
Тобто, у загальному вираженні функціональні
особливості логістичної діяльності машинобудівних
підприємств можна визначити як оптимізацію діяль
ності підприємства, на яку покладено такі функції:
системоутворюючу, інтегруючу, регулюючу та резуль
тативну.
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Рис. 3. Фактори впливу на ефективність логістичної діяльності машинобудівного підприємства та критерії оцінки рівня впровадження логістики
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Фактори, що впливають на ефективність логістичної діяльності машинобудівного підприємства

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Фактори макросередовища: зміни
в економіці та нормативно-правовій
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