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Взаємозв’язок суб’єктів господарювання створює єдиний 

економічний простір, який характеризується обмеженістю природних, 

виробничих, людських, фінансових, інформаційних ресурсів тощо. Це, 

у свою чергу, обумовлює обмеженість випуску кінцевого продукту і, 

чн наслідок, обмеженість споживання. Саме ринок, як економічна 

категорія з наявною інфраструктурою узгоджує питання скільки і що 

виробляти та як розподіляти в умовах обмеженості ресурсів. Сучасний 

період розвитку економіки спричинив відокремлення в її структурі 

«ї ї менту логістичних послуг, реалізація яких відбувається за наявності 

відповідної логістичної структури та сприяє оптимальному 

використанню обмежених економічних ресурсів.

Розвиток логістики означає перехід від локальних господарських 

і ік тем до інтегрованих структур, що об’єднані в межах ланцюгів 

поставок потоками та відповідною інфраструктурою. Саме в 

•юіїстичній системі матеріальний потік трансформується, що 

нгредбачає зміну параметрів часу, місця, кількості, складу, структури і 

мкості, завдяки чому відбувається гармонізація інтересів всіх учасників 

«м істичного процесу.

Враховуючи різноплановість функціонування логістичних систем, 

особливості управління ними, різноманітність їх структури, існують 

рипі класифікаційні ознаки логістичних систем [1; 2; 3; 4; 5]. Зокрема, 

«містичні системи класифікують за інституціональним, 

•|»\икціональним, фазовим, видовим та просторовим поділами [1; 60].

ирактеризуючи логістичні системи, слід зазначити, що 

мікрологістичні системи відрізняються більшою структурованістю в

• «•рівнянні з макрологістичними системами. Саме це актуалізує 

проблеми управління при формуванні та розвитку логістичних систем. 

І фіктивність логістичних систем стає ключовим фактором 

н«тонального успіху, що мотивує їх національний рівень організації.

Аналіз літературних джерел з дослідження проблем створення та 

фирмування логістичних систем [2; 7; 3; 4; 8; 9] засвідчив відсутність

• р\ш овних розробок щодо формування логістичних систем країни, у 

■ • «манні практично відсутній цей термін. Натомість, переважна 

ми.шість досліджень сконцентрована на ланцюгах та мережах 

 «мок, завдяки яким відбувається реалізація матеріальних потоків
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від джерела сировини та матеріалів до місць споживання/використання 

кінцевих виробів. Особливістю таких потоків є, з одного боку, 

використання лінійної інфраструктури загального призначення, а з 

іншого, - використання вузлової інфраструктури переважно 

корпоративної, власної чи набутих в тій або іншій мірі прав на неї 

(орендованої, за аутсорцингом тощо). На противагу цьому рівень 

логістичної системи країни вимагає встановлення загальної 

доступності і для лінійної інфраструктури (дороги), і для відповідної 

частини вузлової інфраструктури (логістичні, розподільчі центри). 

Таке розуміння логістичної системи країни дозволило окреслити 

концепцію її створення та функціонування.

Головною метою створення логістичних систем країни є 

раціоналізація розподілу потоків вантажів як в середині держави, так і 

зовні, що повинно ґрунтуватися також на своєчасному забезпеченні 

комодальності транспорту. В процесі раціоналізації на основі моделі 

логістичної системи треба враховувати існуючі транспортні системи, 

організацію логістичних центрів, підсистеми дистрибуції товарів, а 

також інші різні типи об’єктів логістики (термінали, склади, хаби та 

інші), об’єкти міської логістики та логістики рециклінгу (зворотна 

логістика). Зростання ефективності логістичної системи країни можна 

досягти передусім через раціональне використання транспортної 

інфраструктури. Тим більше, що транспорт в логістиці є видом 

діяльності, який безпосередньо відповідає за переміщення вантажів 

(матеріалів, продуктів) між вузловими елементами мережі, такими як, 

виробничі заклади, склади, пункти утилізації і т.д.

Слід зазначити, що логістичні системи вищого порядку є менш 

формалізованими у порівнянні із логістичними системами нижчого 

порядку. Це зумовлено лише частковим використанням логістичної 

інфраструктури загального призначення в утворених, наприклад, 

ланцюгах поставок, їх провідними ланками -  виробниками продукції із 

залученням надавачів логістичних послуг за аутсорсингом. Лише 

укрупнений аналіз ланцюгів поставок із залученням логістичної 

інфраструктури свідчить про багатоваріантність як системних, так і 

часткових рішень, які стосуються, по-перше, вибору методу реалізації 

логістичних процесів (власними силами чи аутсорсингом), всіх чи 

частини з них, по-друге, структури логістичних процесів 

(співвідношення тривалості, черговості, витрат транспортних, 

складських, пакувальних, тощо) в ланцюгу поставок, по-третє, 

виконавців цих процесів (системних чи спеціалізованих, постійних чи 

спорадичних (трансакційних), реальних чи віртуальних, один чи 

декілька тощо) та їх локалізації, по-четверте, орієнтації на кінцеві 

результати в статичному чи динамічному аспекті, і, на кінець, по п'яте,
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шбезпечення гармонізації цілей сталого розвитку та умов соціальної 

відповідальності бізнесу (С$Я-англ.), позаяк можуть виникати 

конфлікти бізнес-цілей із цілями соціальними та середовищними.

Викладене аргументує особливе значення економічних аспектів 

млкрологістичних систем, які до певної міри дотичні до сучасних 

іеорій просторової економіки, розміщення продуктивних сил і 

ре ї юнальної економіки, економіки транспорту, матеріально- 

к*оретичного забезпечення тощо.

Становлення економіки логістики відбувається на засадах 

використання різноманітних теорій, а саме неокласичних теорій, 

і сирій кумулятивного росту, нових теорій регіонального росту, нових 

форм територіальної організації виробництва та інших. Очевидно, що 

кожне наступне введення в експлуатацію логістичного об'єкта в тій чи 

іншій мірі змінює конфігурацію логістичної системи, а відтак може 

вивинути на загальну схему переміщення в ній та за її межами 

матеріальних потоків. Своєю чергою, саме раціональне використання 

ресурсів у їх функціональному зв’язку і визначатиме ефективність 

ро титку логістичних систем.
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