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Постановка проблеми. Проблеми логістично-
постачальницької  діяльності,  її  здійснення,  адмі-
ністрування та реінжиніринг у реаліях сьогодення 
є  важливими  й  актуальними  для  підприємств. 
Це пов’язано передусім із тим, що в останні роки 
спостерігається щільна  кореляція між системами 
постачання  та  конкурентоспроможністю  суб’єктів 
підприємницької  діяльності.  Інша  причина  актуа-
лізації цього напряму дослідження у теорії і прак-
тиці  –  постійне  зростання  вартості  матеріально-
технічного  потоку  від  постачальників  до  складів 
підприємства  (як,  зрештою,  і  потоків  готової про-
дукції  від  виробника  до  кінцевих  споживачів  чи 
посередників). 

Як відомо з теорії і практики, сфера логістично-
постачальницької  діяльності  у  багатьох  компа-
ніях  є  доволі  складною,  адже  постачання  може 
охоплювати  значне  різноманіття  матеріально-
технічних  ресурсів,  що  постачаються  від  різних 
постачальників  (у  т.  ч.  й  іноземних).  Окрім  того, 
нерідко  під  час  постачання  необхідних  ресурсів 
слід ураховувати  і  наявність внутрішнього поста-
чання.  Загалом  теорією  та  практикою  доведено, 

що у ринкових умовах  господарювання ефектив-
ність логістично-постачальницької діяльності  під-
приємств багато в чому підвищує  їхню конкурен-
тоспроможність  і дає змогу зберегти та утримати 
конкурентні позиції на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий  внесок  у  розроблення  теоретико-при-
кладних  положень  у  сфері  здійснення,  адміні-
стрування та реінжинірингу логістично-постачаль-
ницької  діяльності  підприємств  зробило  чимало 
вітчизняних  та  зарубіжних  науковців,  серед  яких 
варто виокремити праці В. Алькеми, А. Андрушко, 
Н. Антоненка,  І. Бажина, М. Белянцева, М. Васе-
левського, А.  Гаррісона, А.  Гаджинського, О.  Гір-
ної, Л. Грамсика, М. Денисенка, Т. Дудара, О. Збо-
ровської,  Т.  Іманова,  Л.  Казаріної,  А.  Кальченко, 
З. Каїри, І. Канахіна, Є Крикавського, О. Кузьміна, 
В.  Кислого,  К.  Ковтуна,  Т.  Колодзієвої,  І.  Кре-
тона, М. Крістофера, О. Куницької, Д. Курбанова, 
О. Лактіонової, Р. Ларіної, О. Лотиша, К. Мельни-
кової,  А.  Молчанової,  Т.  Москвітіної,  Б.  Мізюка, 
Л.  Міротіна,  М.  Одрехівського,  М.  Окландера, 
О. Орлова, В. Ридзковського, Н. Струк, А.М. Тка-
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У статті конкретизовано місце логістично-
постачальницької діяльності у системі логіс-
тичної діяльності підприємств загалом, а 
також окреслено її межі і висвітлено загальні 
положення її здійснення, адміністрування та 
реінжинірингу. Логістично-постачальницьку 
діяльність запропоновано розглядати як 
узагальнену послідовність процесів замов-
лення, закупівлі, транспортування та збе-
рігання. Наведено загальну характеристику 
логістично-постачальницьких процесів. Роз-
глянуто місце логістично-постачальницької 
діяльності у системі операційної діяльності 
компаній загалом. Наведено відмінності між 
такою діяльністю та матеріально-техніч-
ним постачанням. Відображено причини вио-
кремлення й ґрунтовного вивчення інстру-
ментарію здійснення, адміністрування та 
реінжинірингу логістично-постачальницької 
діяльності підприємств.
Ключові слова: адміністрування, логістика, 
логістично-постачальницька діяльність, 
підприємство, реінжиніринг.

В статье конкретизировано место логи-
стическо-снабженческой деятельности 
в системе логистической деятельности 
предприятий в целом, а также обозначено 
ее границы и освещено общие положения 
ее осуществления, администрирования и 
реинжиниринга. Логистическо-снабженче-
скую деятельность предложено рассматри-
вать как обобщенную последовательность 
процессов заказа, закупки, транспорти-
ровки и хранения.  Приведена общая харак-
теристика логистическо-снабженческих 

процессов.  Рассмотрено место логис- 
тическо-снабженческой деятельности в 
системе операционной деятельности ком-
паний в целом. Приведены различия между 
такой деятельностью и материально-
техническим снабжением. Отражены при-
чины выделения и основательного изучения 
инструментария осуществления, админи-
стрирования и реинжиниринга логистиче-
ско-снабженческой деятельности предпри-
ятий.  
Ключевые слова: администрирование, 
логистика, логистическо-снабженческая 
деятельность, предприятие, реинжини-
ринг.

The article specifies the place of logistics and 
supply activities in the system of logistics activ-
ity of enterprises in general, as well as outlines 
its boundaries and highlights the general provi-
sions for its implementation, administration, and 
reengineering. Logistics and supply activities 
are proposed to be considered as a generalized 
sequence of order, procurement, transportation, 
and storage processes. A general characteristic 
of logistics and supply processes is given. The 
place of logistics and supply activity in the system 
of operating activities of enterprises in general is 
considered. Differences between such activities 
and equipment and material procurement are 
given. Reasons for the selection and thorough 
studying of tools of the implementation, adminis-
tration, and reengineering of logistics and supply 
activities of enterprises are shown. 
Key words: administration, logistics, logistics 
and supply activity, enterprise, reengineering.
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ченко, Л. Фролової, Н. Чухрай, Л. Шевців, Л. Яки-
мишин  та багатьох  інших. Основними науковими 
доробками авторів у цій сфері є розвиток сутності 
поняття  «логістика  постачання»,  типологія  видів 
логістично-постачальницької  діяльності,  іден-
тифікування  структури  витрат  на  її  здійснення 
тощо.  Попри чималу кількість напрацювань у цій 
сфері, низка актуальних завдань із указаної тема-
тики досі не розв’язана. Зокрема, потребує конкре-
тизації  місце  логістично-постачальницької  діяль-
ності у системі логістичної діяльності підприємств 
загалом, а також чітке окреслення її меж. Не менш 
важливим є висвітлення загальних положень здій-
снення,  адміністрування  та  реінжинірингу  логіс-
тично-постачальницької діяльності.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
конкретизація  місця  логістично-постачальницької 
діяльності у системі логістичної діяльності підпри-
ємств загалом, а також чітке окреслення  її меж  і 
висвітлення  загальних  положень  її  здійснення, 
адміністрування та реінжинірингу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчення  теорії  і  практики  дає  змогу  зробити 
висновок  про  те, що логістично-постачальницька 
діяльність  підприємств  узагальнено  охоплює 

послідовність  «процеси  замовлення  –  процеси 
закупівлі  –  процеси  транспортування  –  процеси 
зберігання» (рис. 1).

Огляд  й  узагальнення  літературних  джерел 
дає змогу стверджувати, що в науковій літературі 
до логістично-постачальницької діяльності  інколи 
відносять  й  операції  з  транспортування  готової 
продукції  від  складу  до  споживача  чи  посеред-
ника. Такого бачення дотримуються А. Мосальов 
та В. Ларкін [1, с. 21]. Разом із тим доцільно зау-
важити,  що  спектр  таких  операцій  охоплюється 
іншим  економічним  терміном,  а  саме  збутом. 
Отже, очевидно, що постачання матеріально-тех-
нічних  ресурсів  на  склади  підприємства  і  поста-
чання  готової  продукції  замовникам  –  це  карди-
нально інші сфери, у т. ч. з позиції логістики, тому 
повинні розглядатися окремо. 

Розглядаючи, наприклад, процес пошуку поста-
чальників,  доцільно  наголосити,  що  такий  вибір 
безпосередньо  впливатиме  на  час  постачання 
матеріально-технічних  ресурсів.  Загалом  з  ура-
хуванням  наведеної  узагальненої  послідовності 
логістично-постачальницької  діяльності  підпри-
ємств  шляхи  зменшення  витрат  на  таку  діяль-
ність,  її  адміністрування  та  реінжиніринг  можуть 

Процеси зберігання

складування утримання складських приміщень підтримка належного рівня якості 
продукції на складі тощо

Процеси транспортування

навантаження вхідне транспортування внутрішнє транспортування перевантаження тощо

Процеси закупівлі

придбання митне очищення страхування пакування
підготовка продукції 

до відвантаження 
тощо

Процеси замовлення
пошук інформації про 

постачальників
аналізування надійності 

постачальників
інформаційна підтримка 

постачання
проведення переговорів із 
потенційними на наявними 

постачальниками тощо

Рис. 1. Узагальнена послідовність логістично-постачальницької діяльності підприємств 

Джерело: сформовано авторами
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виявлятися  на  будь-якому  її  етапі.  Наприклад, 
у  межах  процесів  зберігання  матеріально-техніч-
них ресурсів оптимізування витрат на логістично-
постачальницьку  діяльність  суб’єктів  господарю-
вання  може  здійснюватися  шляхом  скорочення 
чисельності працівників складів; скорочення часу, 
що затрачається на приймання товарів на склад; 
упровадження  інформаційних  технологій  управ-
ління продукцією на складі  тощо. Під час проце-
сів транспортування витрати на логістично-поста-
чальницьку  діяльність  підприємств  можуть  бути 
оптимізованими  завдяки  оптимізуванню  кількості 
та  видів  транспортних  засобів,  що  здійснюють 
перевезення, розробленню оптимальних маршру-
тів  перевезень,  удосконаленню технічного  забез-
печення транспортних засобів тощо.

Очевидно, що процеси здійснення, адміністру-
вання та реінжинірингу логістично-постачальниць-
кої діяльності підприємств пов’язані із різноманіт-
ними  логістично-постачальницькими  потоками, 
які,  своєю  чергою,  характеризуються  просто-
рово-часовою послідовністю. Водночас проблема 
полягає у тому, що чимало вітчизняних керівників 
доволі поверхнево знайомі  зі  здійсненням поста-
чання  на  засадах  використання  інструментів 
логістики. Ефективне управління постачанням на 
принципах логістики й кваліфіковане формування 
відповідних бізнес-процесів дає змогу ефективно 
планувати операційну діяльність підприємств. 

Вивчення теорії і практики, а також результати 
власних  досліджень  дають  змогу  стверджувати, 
що метою логістично-постачальницької діяльності 
підприємств є повне, надійне та своєчасне забез-
печення операційної діяльності. Логістично-поста-
чальницькі  процеси  передбачають  не  лише  рух 
матеріально-технічних  ресурсів  на  підприємство, 
а  й  управління  відповідними  потоками  фінансо-
вих активів, інформації, документації, а також охо-
плюють процеси підготовки матеріально-технічних 
ресурсів до використання у виробництві. 

Логістично-постачальницька діяльність підпри-
ємств в умовах сьогодення є важливим складником 
операційної системи загалом. Наприклад, будь-які 
необґрунтовані управлінські рішення щодо вибору 
постачальників  можуть  призвести  до  неритміч-

ності виробництва, простоїв обладнання, нераціо-
нального енерговитрачання, підвищення собівар-
тості виробництва, зниження продуктивності праці 
тощо. Варто погодитися  з думкою А.В. Андрєєва 
[2, с. 116],  згідно з якою різні відхилення в логіс-
тично-постачальницьких  процесах  суб’єктів  гос-
подарювання знижують їхню конкурентоспромож-
ність. Як слушно зауважує Л.М. Лапицька [3, с. 92], 
процес переходу від традиційного постачання до 
логістично-постачальницької  діяльності  доволі 
складний  та  потребує  часу,  фахівців  і  чималих 
ресурсів.

З  урахуванням  вивчення  теорії  і  практики 
можна  зробити  висновок  про  те,  що  основною 
метою  логістично-постачальницької  діяльності 
підприємств є забезпечення надійного постачання 
матеріально-технічних ресурсів відповідної якості, 
необхідної кількості у відповідні терміни від надій-
ного  постачальника  за  прийнятною ціною. Варто 
погодитися з думкою А.С. Конєвої та Є.С. Телєгіної 
[4,  с.  321],  що  основними  напрямами  діяльності 
постачання в компаніях є такі:

– формування надійного і безперервного мате-
ріального  потоку  для  забезпечення  безперебій-
ного функціонування підприємства;

– підтримка нормативного рівня запасів матері-
альних ресурсів на складах;

–  пошук  надійних  постачальників,  тісна  вза-
ємодія із ними і побудова взаємовигідних партнер-
ських відносин;

– підтримка та підвищення якості різних матері-
ально-технічних ресурсів тощо.

Узагальнення  теоретичного  та  практичного 
досвіду  дає  змогу  стверджувати,  що  логістично-
постачальницьку діяльність підприємств слід від-
окремлювати  від  класичного  матеріально-техніч-
ного  постачання,  оскільки між  цими  поняттями  є 
низка принципових відмінностей (табл. 1).

Сьогодні  суб’єкти  господарювання  розгляда-
ють  свою  логістично-постачальницьку  діяльність 
комплексно  з  позиції  досягнення  стратегічних  і 
тактичних  цілей  функціонування,  меншою  мірою 
зосереджуючись  на  аналізуванні  окремих  опера-
цій із постачання. Варто звернути увагу й на те, що 
сучасний  підхід  до  управління  логістично-поста-

Таблиця 1
Відмінності між логістично-постачальницькою діяльністю та матеріально-технічним 

постачанням
Параметри Логістично-постачальницька діяльність Матеріально-технічне постачання

Обсяги постачання Постачання з урахуванням реальних 
потреб виробництва Постачання із запасом

Рівень розвитку Продуманий стратегічно спрямований 
рівень

Низький рівень розвитку, більшою мірою 
спрямований на тактичний рівень

Суб’єктний склад Залучені як лінійні керівники та працівники, 
так і спеціалізовані підрозділи

Залучені здебільшого спеціалізовані під-
розділи 

Пріоритетність політики 
управління

Логістично-постачальницькі операції є 
щоденною необхідністю

Політика логістично-постачальницьких 
операцій є другорядною

Джерело: сформовано авторами
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чальницькими  витратами  охоплює  спектр  різно-
манітних знань, що стосуються, зокрема, законо-
давчої бази, оподаткування, дотримання вимог до 
упакування  та  маркування,  виконання  приписів 
митно-тарифного  регулювання,  залучення  тран-
спортно-експедиційних посередників тощо.   

В економічній літературі [3; 5–7] зазначається, 
що  логістично-постачальницька  підсистема  під-
приємства  спільно  з  різними  іншими  дотичними 
підсистемами  формує  фізичний  (матеріальний) 
потік,  на  вході  якого  перебувають  постачаль-
ники,  транспортні  організації,  комерційні  посе-
редники  та  інші  суб’єкти,  а  також безпосередньо 
логістично-постачальницькі  ресурси.  Каналами 
товароруху такі ресурси спрямовуються безпосе-
редньо у виробничу підсистему організації. Лише 
всі чітко налагоджені ланки логістично-постачаль-
ницької діяльності починаючи від збирання й ана-
лізування  інформації  про  постачальників  дають 
змогу досягти фінансової успішності. 

У літературі наведено, обґрунтовано й охарак-
теризовано  основні  принципи  логістично-поста-
чальницької  діяльності  підприємств,  дотримання 
яких  сприяє  ефективному  її  здійсненню,  адміні-
струванню  та  реінжинірингу.  Зокрема,  у  роботі 
Л.М.  Лапицької  [3,  с.  93–94]  до  переліку  таких 
принципів віднесено:

–  системний  підхід  –  сприяє  забезпеченню 
ефективності  використання  різних  ресурсів шля-
хом  узгодженості  процесів  постачання  та  вироб-
ництва;

–  синергізм  –  передбачає  поєднання  різних 
елементів  зовнішнього  та  внутрішнього  серед-
овища  підприємства,  що  в  підсумку  розширює 
можливості синергетичного потенціалу логістично-
постачальницької діяльності;

–  емерджентність  –  логістично-постачаль-
ницька  діяльність  сприяє  формуванню  нових 
властивостей  цих  процесів,  що  сприяють  підви-
щенню рівня їхньої надійності й ефективності;

–  конгруентність  –  інструментарій  логістично-
постачальницької  діяльності  дає  змогу  забезпе-
чити відповідність одних параметрів іншим (напри-
клад,  відповідність виробничих  запасів  потребам 
виробництва), що  сприяє  ефективності  виробни-
цтва;

–  адаптивність  –  здатність  логістично-поста-
чальницької діяльності адаптуватися як під зміни 
виробництва, так і під нові вимоги ринку.

Враховуючи результати досліджень Л.С. Феде-
рова [8, с. 29], слід указати, що необхідність вио-
кремлення  й  ґрунтовного  вивчення  інструмента-
рію здійснення, адміністрування та реінжинірингу 

логістично-постачальницької  діяльності  підпри-
ємств зумовлена такими основними причинами:

– необхідністю виокремлення власне цієї діяль-
ності з-поміж усіх інших видів діяльності для більш 
ефективнішого управління нею;

–  можливістю  узгодження  інтересів  учасників 
логістично-постачальницького  ланцюга  під  час 
розподілу між ними синергічного ефекту;

–  необхідністю  управління  логістично-поста-
чальницькими  процесами  за  принципом  «набли-
ження до споживача».

Висновки з проведеного дослідження. Реа-
лії  сьогодення  вимагають  від  вітчизняних  під-
приємств  акцентувати  увагу  не  лише  на  сферу 
продажу,  а  й  на  процеси  постачання,  які  багато 
в чому визначають ефективність збуту продукції. 
Отже,  важливим  є  комплексне  розуміння  логіс-
тично-постачальницької  діяльності,  уникнення 
помилковості  в  ідентифікуванні  її  меж,  а  також 
упровадження  дієвих  інструментів  її  здійснення, 
адміністрування та реінжинірингу в різних площи-
нах. 
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