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Анотація 

Досліджено сучасний стан та проблеми функціонування, а також перспективи розвитку логістики в 

Україні; визначено заходи, необхідні для активізації логістичної діяльності. 
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Abstract 

The present state and problems of functioning as well as prospects of logistic development in Ukraine are 

investigated; measures necessary for the activation of logistics activities are defined. 
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Україна має потужний потенціал щодо розвитку логістики, основу якого було закладено за 

радянських часів, тому важливим фактором економічного зростання держави є подальша робота над 

розвитком логістики в Україні, впровадженням інновацій у дану сферу. Механізм інтеграції 

логістичних процесів окремих підприємств до загальної системи макрологістики, та створення й 

функціонування вітчизняної логістичної інфраструктури є однією з найменш досліджуваних галузей, 

що потребує подальшого вивчення та наукового обґрунтування. 

Дослідженню актуальних питань логістики приділили увагу такі вчені: А. Г. Кальченко, М. С. 

Білик, А. Д. Чудаков, Д. Т. Новікова, А. М. Гаджинський, Є. В. Крикавський, Ю. М. Неруш.  

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних 

організацій. Це пов'язано з тим, що мистецтво логістики розвивається настільки стрімко й швидко, 

що професіоналам приходиться постійно займатися самоосвітою. 

Стратегічний напрямок логістики в Україні характеризується наступними моментами: 

1. Швидким зростанням витрат на будь-які перевезення (викликаним зростанням цін на нафту та 

енергетичною кризою); 

2. Переорієнтацією від ринку надання послуг до ринку споживача і як наслідок досягнення межі 

ефективності системи обслуговування і виробництва. Для подальшого просування послуг на ринку 

стало необхідним зокрема поліпшення роботи в сфері розподілу, що дозволяє знижувати ціну послуг 

і надавати вчасно і потрібної якості; 

3. Розвитком комп'ютерних технологій, що дозволяє здійснювати обробку величезних масивів 

інформації і обмінюватися даними в реальному часі з мінімальними витратами [1, с. 472]. 

Тож, перспективи розвитку логістики в Україні можна звести до трьох основних напрямів: 

 інтеграція організацій України у світову логістичну мережу;  

 впровадження новітніх технологій і обладнання;  

 розвиток інтегрованої логістики. 

Щоб прискорити розвиток логістики в Україні, важливо з’ясувати причини, які стримують її 

практичне застосування. По-перше, це відсутність належного державного підходу до проблем 

логістики, що виявляється як у відсутності відповідної бази, так і у відсутності спеціалістів та центрів 

їх підготовки. По-друге, загальна економічна криза, незавершеність вирішення питання власності, 

скорочення обсягів виробництва, інфляція гальмують будь-які новації. По-третє, відсутній 

комплексний облік витрат, при якому їх зростання у транспортно-складському господарстві 

перекривається ефективністю, досягнутою за межами цієї галузі господарства. Разом з тим, існуюча 

система бухгалтерського обліку, методика внутрішньовиробничого госпрозрахунку, що 
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застосовуються на практиці, поки що не дають можливості для повної оцінки витрат та результатів на 

рівні відповідних підрозділів і служб підприємства. По-четверте, логістичний підхід передбачає 

здійснення кардинальних змін у структурі підприємства, перехід до більш гнучких організаційних 

структур, створення спеціалізованих цехів та служб транспортно-складського господарства. По-п’яте, 

розвиток ідей логістики гальмується недоліками у професійній підготовці кадрів. Існують і інші 

причини, ліквідація яких прискорила б впровадження логістики у практику. 

Крім того, важливо звернути увагу на достатньо могутній вплив загально державних факторів 

таких, як: обмежена законодавча база, несприятливий для ведення бізнесу й інвестування в економіку 

економічний та політичний клімат, відсутність інвестиційних ресурсів й їх вилучення з національної 

економіки. Тобто проблемами, які стоять на шляху розвитку логістики в Україні є те, що вона 

функціонує в умовах відокремленості її елементів, локальної оптимізації, неузгодженості дій та 

відсутності державної підтримки [2, с. 14]. 

Логістика як наукова дисципліна та практика менеджменту може стати надійним помічником в 

удосконаленні діяльності підприємств. З цією метою в Україні необхідно створити розгалужену 

мережу логістичних утворень, що в сучасних кризових умовах допоможе підприємствам швидше 

встановити нові господарчі зв’язки. Такі служби, як ніякі інші заходи, спроможні швидко відновити 

виробничий ритм, знявши бар’єр у господарських відносинах. 

Сучасна теорія логістики використовує велику кількість економічних інструментів (прийомів, 

методів, алгоритмів та моделей) під час планування та організації логістичної діяльності 

підприємства. Але в практичній діяльності українських підприємств застосовується лише невелика 

частина цих інструментів. Це пояснюється з одного боку тим, що наші підприємства ще недостатньо 

усвідомили потребу використання інструментів логістики. З іншого боку, йде мова про низьку 

поінформованість керівників підприємств щодо застосування інструментів логістики.  

Між тим, слід відзначити, що в сучасній економіці України важливим компонентом став розвиток 

логістичної інфраструктури, яка безпосередньо має вплив на збільшення ВВП країни. Це пов’язано із 

забезпеченням більш високої якості обслуговування товарних потоків, залученням транзитних 

товарів, що проходять через країну. Зростанням необхідності розширення комплексу обслуговуючих 

видів діяльності та використанням сучасних складських, транспортних, інформаційних і 

комунікаційних систем, зайнятості населення. Все це в кінцевому результаті призводить до 

збільшення обсягу ВВП [3]. Таким чином, важливим завданням є створення логістичної 

інфраструктури в Україні як інтегрованої та адаптованої системи, що розглядається крізь призму 

забезпечення конкурентоспроможності національного ринку. 

Великим поштовхом до розвитку може стати застосування елементів електронної комерції в 

логістичній системі, з використанням мережі Інтернет і формуванням паралельного логістичного 

ланцюга: виробник – сайт – відділ оброблення замовлень – споживач. Такі нововведення дають змогу 

збільшити обсяг продажу, забезпечити більш високий рівень обслуговування споживача, зменшити 

рівень запасів, а також розширювати ринкові сегменти. 

Отже, для вирішення наявних проблем і недоліків, які існують у сфері логістики на вітчизняних 

підприємствах необхідно поширювати впровадження відділів логістики. Адже діяльність цих відділів 

створює більший ефект, ніж розрізнена робота мережі служб. Також впровадження новітніх 

технологій дозволить логістичній системі України вийти на світовий рівень та забезпечити високу 

конкурентоспроможність українських підприємств. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
1. Логістика: навч. посібник / А.Г. Кальченко, В.В. Кривещенко. Вид.2-е, без змін. – К. : КНЕУ, 2008. —  472 с. 

2. Киреенко Н. В. Логистическая инфраструктура: Основные проблемы и тенденции развития // Логистика: проблемы и 

решения: международный научно-практический журнал, 2011. —  № 2. - С. 14-21. 

3. Бакаєв О.О. Теоретичні засади логістики: Підручник. Т. 1. / О. О. Бакаєв, О. П. Кутах, Л. А. Пономаренко. — К. : Ун-т 

економіки і технологій транспорту, 2003. — 430 с. 

 
Безсмертна Оксана Владиславівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та фінансової 

діяльності Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, bezsmertnaoksana@gmail.com 

Бельцова Анастасія Сергіївна, студентка групи ЕП-31(д), Факультет економіки, менеджменту та права, 

ВТЕІ КНТЕУ, м. Вінниця, anastasiya.b145@gmail.com 

 

mailto:anastasiya.b145@gmail.com


3 
 

Bezsmertna Oksana Vladyslavivna, PhD in economics, Associate professor, business and financial activity 

Department, Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, bezsmertnaoksana@gmail.com 

Beltsova Anastasiia Sergiivna, economy, management and law Department, Vinnytsia Institute of Trade and 

Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, anastasiya.b145@gmail.com 

 

mailto:anastasiya.b145@gmail.com

