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ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 
 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
ВЫЗОВОВ 

 
LOGISTICS IN THE CONDITIONS OF MODERN REQUIREMENTS 

 
Анотація. У даній статті розгортається актуальність логістичної діяльності в сучасних умовах, теоретичні 

значення терміну «логістика». Також проводиться аналіз логістичної інфраструктури та пропонуються 
необхідні заходи щодо розвитку логістичних галузей. Розглядаються методи та цілі сучасної логістики.  

Аннотация. Данная статья основана на рассмотрении актуальности логистической деятельности в 
современных условиях, теоретические значения термина «логистика». Также проводится анализ логистической 
инфраструктуры и предлагаются необходимые меры по развитию логистических отраслей. Рассматриваются 
цели и методы современной логистики.  

Abstract. This article is based on the relevance of logistics activities in modern conditions, the theoretical meaning 
of the term "logistics". The analysis of the logistics infrastructure is also carried out and the necessary measures for the 
development of logistics industries are proposed. The goals and methods of modern logistics are considered. 

 
Важливе значення логістики в теперішній час полягає у потенційній можливості 

підвищити ефективність провідних систем методом планування. Для будь-якої людини, яка 
займається підприємницькою діяльністю, логістика дозволяє з'єднати місця споживчої 
концентрації з виробничими потужностями, не втрачаючи при цьому гроші і час. Завдяки 
використанню логістики та її розвитку вдалося створити дуже ефективну систему 
міжнародної торгівлі і забезпечити людей всієї планети великим вибором товарів.  

Існує безліч варіантів трактування терміну «логістика». Існує значення, що логістика – це 
системна інтеграція транспортних і логістичних активностей (дій господарюючих суб’єктів) 
у формі транспортно-логістичних послуг для оптимізації вантажопотоків на основі діючого 
законодавства. Також, відповідно до Українського академічного словника, логістикою може 
бути наука про планування, контроль та управління транспортуванням, зберіганням та 
іншими матеріальним та нематеріальними операціями , які здійснюються в процесі доставки 
сировини, матеріалу чи готової продукції до споживача. [1] 

За думкою Council of Logistics Management – CLM (Ради логістичного менеджменту 
США), «логістика – це процес планування та забезпечення (включаючи контроль) 
ефективного і безперервного надходження товарів, послуг та супроводжуючої інформації 
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звідти, де вони створюються, до споживачів, направлений на задоволення потреб та запитів» 
[2]. Найбільш вдалий прояв цього поняття полягає в тому, що логістика забезпечує 
комплексний і системний результат за рахунок внутрішньої і зовнішньої інтеграції однієї із 
ключових сфер компетентності ділового підприємства.  

Головною метою логістики є підвищення конкурентоспроможності господарюючого 
суб'єкта в ринкових умовах. Дану мету можна розбити на наступні складові: застосування 
інтегральної парадигми; діагностика адекватності діючої системи до навколишніх умов; 
оптимізація управління запасами в логістичній системі; зниження логістичних витрат. 
Фахівці відзначають сім правил логістики: потрібний продукт; необхідну кількість 
матеріально-виробничих запасів; необхідну якість продукту; в потрібний час; потрібне 
місце; оптимальні витрати; потрібне споживачеві.[1] 

Виходячи із оперативних завдань логістики, необхідно відмітити її роль в організації 
такого географічного розміщення джерел сировини, запасів готової продукції, яке б 
відповідало потребам в них, в той же час було б пов’язане з мінімальними можливими 
витратами. Транспортування в рамках конфігурації логістичної мережі (ланцюга поставок) 
можна організувати трьома основними способами. По-перше, можна використовувати 
приватний транспортний парк. По-друге, можна на контрактній основі найняти 
спеціалізовану транспортну фірму або експедитора, тобто скористатися аутсорсингом 
транспортних послуг. По-третє, можна комбінувати різні способи перевезень, які 
забезпечують комбінацію транспортних послуг, що дозволяє задовольняти індивідуальні 
потреби клієнтів.[7, с.145-163] 

З розвитком технологій одним із сучасних видів аутсорсингу можна назвати краудсорсінг 
(англ. Crowdsourcing: crowd - натовп і sourcing - використання ресурсів), коли до вирішення 
поставлених завдань може залучатися широке коло осіб за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій у всьому світі. Серед компаній в рейтингу згідно оборотам, 
починаючи від 25 мільйонів доларів США в 2016 році, лідирує Китай з найбільшими 
компаніями, що використовують людські хмари в B2B-сегменті. Крім цього в ТОП-10 
представлені компанії з Японії, Ізраїлю та Австралії.[4] 

З появою електронної комерції і зростаючої цифровий грамотності серед споживачів, 
світова індустрія логістики значно змінилася за останні роки. Такі фактори спонукають 
споживачів слідувати певним тенденціям логістики.  

Очікується, що поширення сторонньої логістики (3PL) і сторонньої логістики (5PL) 
прискорить глобальний логістичний ринок протягом прогнозованого періоду. Протягом 
2017 року 3PL зміг внести найбільший внесок в глобальну частку ринку логістики. Крім 
того, відповідно до ринку експрес-доставки Technavio в Бразилії, 3PL є одним з тих 
досягнень в аутсорсингу ланцюжка поставок, який забезпечує зниження витрат на закупівлі, 
а також скорочення термінів доставки. [3] 

Зростаюча інтеграція дронів і розумних окулярів в логістичній галузі підвищила гнучкість 
і швидкість доставки, що, в свою чергу, вплинуло на зростання ринку логістики останньої 
милі протягом прогнозованого періоду. Крім того, інтеграція зі смарт-окулярами на основі 
доповненої реальності значно спростить доставку в транспортно-логістичної галузі завдяки 
пошуку маршрутів без допомоги рук, розпізнаванню осіб для безпомилкових доставок і 
персоналізованих доставок. [5] 

Однією із багатьох новинок також є те, що були реалізовані чат-боти і спільні роботи 
(Cobots). Згідно Бюро логістики, очікується, що використання голосових чат-ботів для 
взаємодії з користувачами для виконання певних дій в декількох точках закупівель в 
ланцюжку поставок, включаючи покупки, замовлення, комплектування та інші, очікується 
на ринку глобальних логістичних послуг. [6] 

Логістика, як і всі інші сфери діяльності, зустрічається з певними проблемами як на 
місцевому рівні, так і на більше глобальному, можна розглянути ряд сучасних проблем та 
можливостей їх вирішення в перспективі. Отже, однією з найвищих витрат, що впливають 
на проблему «зниження транспортних витрат» саме транспортної логістики, є ціни на 
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паливо. Зростаючі ціни на дизельне паливо в збільшують надбавки, додані до тарифів на 
фрахт, що змінює дворічну тенденцію, яка скорочує доходи і доходи далекобійників, 
оскільки ціни на паливо різко впали.  

Незважаючи на потребу в нових технологіях, які ми обговорюватимемо далі, для 
логістичної галузі стає все більш складним завданням залишатися в курсі нових досягнень в 
бізнес-процесах. Використання цих нових можливостей звучить заманливо, але прийняття і 
адаптація можуть бути приголомшливими. 

Покращене обслуговування клієнтів. Клієнти хочуть, щоб їх доставка завжди була 
прозорою. В наші дні розташування пакета так само взаємопов'язане, як і ваша соціальна 
мережа. Фактично, у міру того, як очікування клієнтів зросли, їх готовність платити за 
швидку доставку знизилася, і тільки близько 64 відсотків споживачів не бажають платити 
що-небудь додатково за менш ніж дводенну доставку.[4] 

Урядові постанови. Перевізники стикаються зі значними нормативними вимогами, 
встановленими федеральними, штатними і місцевими органами влади. 

Технологічна стратегія і впровадження. Хоча галузь розуміє і підтримує багато з переваг 
цих технологій, залишаються деякі питання щодо того, як вони будуть платити за це і хто 
буде допомагати впроваджувати поліпшення.[7] 

Наведемо декілька шляхів до вирішення даних проблем. 
 Цифрові рішення: незалежно від того, чи є ваш бізнес малим або великим, у вас є 

присутність в Інтернеті, ви хочете запустити продукти / рекламні акції або вам просто 
потрібно оновити свій сайт, щоб йти в ногу з цифровим століттям - є рішення для вас. Це 
має бути досвідчена команда ІТ-фахівців з такими рішеннями, як розробка додатків, веб-
додатків і програм.  

Фрахтовий білінг: впровадження власних вантажних рахунків в минуле. Повинна бути 
офшорна команда з повним комплексом послуг, що складається з навчених фахівців із 
заготівлі, контролю якості та наглядової персоналу, спеціально підготовленого для 
виставлення рахунків LTL і Parcel.[9] 

Аудит фрахтових ставок: точність ставок має вирішальне значення для підтримки міцних 
відносин з клієнтами. Ви матимете можливість перевірити, відкоригувати і перевірити 
транспортні накладні на точність. Така розвинута модель використовує досвід, 
масштабованість, гнучкість і сумісність системи.  

Обробка POD: таке унікальне розроблене рішення для пошуку Proof of Delivery (POD) 
дозволяє перевіряти статус доставки ваших робіт прямо з будь-якого веб-браузера. 

Як висновок можна запропонувати деякі основні рекомендації по організації 
вдосконалення логістики для логістичних компаній: 

1. Оптимізувати логістичні витрати на протязі усього ланцюга поставок; 
2. Фокусувати увагу на підтримці поточного рівня і підвищення якості логістичного 

обслуговування клієнтів; 
3. Підвищувати ефективність логістичних операцій і продуктивність персоналу чи 

ресурсів.  
Усе це буде сприяти підвищенню ефективності логістичної інфрраструктури компанії, 

розвитку ринку, оптимізації витрат на логістичні операції(зберігання і транспорт), 
автоматизації процесів, створенню більше сприятливих умов для компанії, яка здійснює 
зовнішньокомерційну діяльність.  
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ 

КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ 
 

ВЛИЯНИЕ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ В УПРАВЛЕНИИ 
КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 
GLOBALIZATS FUSION ON PIDHODIV DEVELOPMENT BEFORE MANAGING 

CORPORATE FINANCE 
 
Анотація. Корпоративні фінанси виступають важливою складовою економічного управління, які відіграють 

визначальну роль у функціонуванні фінансової системи будь якої країни. Тривалий час у вітчизняних наукових 
дослідженнях увага переважно акцентувалась на державних фінансах, що фактично унеможливлювало 
застосування спеціальних механізмів управління фінансами на мікрорівні. Проте розвиток ринкової економіки 
обумовив необхідність дослідження сучасного практичного інструментарію управління саме корпоративними 
фінансами як первинної ланки фінансової системи країни, а глобалізація світової фінансової системи, в свою 
чергу, пред’являє нові вимоги до такого управління. 

Аннотация. Корпоративные финансы выступают важной составляющей экономического управления, 
которые играют определяющую роль в функционировании финансовой системы любой страны. Длительный 
период времени в отечественных научных исследованиях внимание преимущественно акцентировалось на 
государственных финансах, что фактически делало неспособным применение специальных механизмов 
управления финансами на микроуровне. Однако развитие рыночной экономики обусловило необходимость 
исследования современного практического инструментария управления именно корпоративными финансами 
как первичного звена финансовой системы страны, а глобализация мировой финансовой системы, в свою 
очередь, предъявляет новые требования к такому управлению. 

Abstract. Corporate finance plays a key role in the functioning of the country's financial system. For a long time, 
the focus was on public finances, which hindered the use of special financial management mechanisms at the micro 
level. The development of a market economy has necessitated the study of modern practical tools for corporate 
financial management, and the globalization of the global financial system - imposes new requirements for such 
management. 

 


