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Анотація. Закупівельна логістика - це управління матеріальними потоками в процесі 

забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Будь-яке підприємство, як виробниче, 
так і торгове, має службу, здійснює закупівлю, доставку і тимчасове зберігання сировини, 
напівфабрикатів і товарів народного споживання. 
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Вступ. 

Перехід України до цивілізованої ринкової економіки викликає 

необхідність кардинальних змін в діяльності всіх галузей народного 

господарства країни. 

За останні роки відбулося різке скорочення обсягів оптових операцій. 

Істотно знизилася роль оптових підприємств у постачанні різних підприємств 

торгівлі. У зв'язку з цим однією з важливих завдань державної політики в галузі 

розвитку оптової торгівлі є припинення спаду і стабілізація обсягів оптових 

операцій. 

За кордоном сфера діяльності щодо забезпечення компанії (фірми 

виробника або торгової компанії) необхідними видами матеріальних ресурсів і 

готової продукції традиційно називається purchasing/procurement – 



закупівлі/управління закупівлями (постачанням). Ця ж область виробничої 

діяльності у вітчизняній практиці до цих пір називається матеріально-

технічним постачанням (забезпеченням), на підприємствах оптової торгівлі - 

товаропостачанням. Однак в останні роки цю область стали визначати як 

закупівельну логістику.  Джерело: [1]. 

Основний текст. 

Головним завданням органів забезпечення підприємства є своєчасне і 

оптимальне забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами 

відповідної комплектності і якості.  

Закупівельна логістика – це управління матеріальними потоками в процесі 

забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Будь-яке підприємство, 

як виробниче, так і торгове, має службу, здійснює закупівлю, доставку і 

тимчасове зберігання сировини, напівфабрикатів і товарів народного 

споживання. 

Матеріально-технічне забезпечення – важлива ланка в виробничо-

комерційної, потоково-процесної діяльності в промисловому виробництві і/або 

експлуатації виробничих або невиробничих об'єктів, зміст якої спрямовано на 

постачання відповідних об'єктів необхідними засобами (матеріалами, енергією, 

комплектуючими, запасними частинами і т. п.). 

Закупівельна логістика є однією з основних логістичних підсистем і вивчає 

процес руху сировини, матеріалів, комплектуючих і запасних частин з ринку 

закупівель до складів підприємства. 

Для ефективного функціонування закупівельної логістики підприємству 

необхідно мати інформацію про те, які саме матеріальні ресурси необхідні для 

виробництва продукції. 

В останні роки розроблені нові логістичні системи, орієнтовані на 

планування потреб ресурсів, з яких можна виділити наступні: 

- Система «JIT» (поставки «точно в строк») основною метою ставить 

максимальну інтеграцію всіх логістичних функцій підприємства для мінімізації 

рівня запасів матеріальних ресурсів в інтегрованій логістичної системи, 



забезпечення високої надійності і рівня якості продукції і сервісу для 

максимального задоволення запитів споживачів. 

- Система KANBAN передбачає, що на всі виробничі ділянки строго за 

графіком поставляється саме ту кількість матеріальних ресурсів, яке дійсно 

необхідно для випуску тільки запланованої кількості продукції. 

- Система MRP-1 – одна з найбільш популярних в світі, заснована на 

логістичної концепції "планування потреб / ресурсів». Дана система оперує 

матеріалами, компонентами, напівфабрикатами та їх частинами, попит на які 

залежить від попиту на специфічну готову продукцію. 

- Система SDP – це вдосконалена система «точно в строк» - представляє 

систему планування потреб в матеріалах для упорядкування організації 

матеріалів і прогнозування їх кількості. 

- Система LP («плоского/стрункого виробництва») по суті також є 

розвитком концепції «точно в строк» і включає елементи KANBAN і 

«планування потреб/ресурсів». Сутність даної системи: вона вимагає набагато 

менше ресурсів, ніж масове виробництво (менше запасів, часу на виробництво 

одиниці продукції). 

- Система DDТ (реагування на попит) – модифікація концепції планування 
Джерело: [2]. 

 

Заключення та висновки . 

Були розглянуті системи, які допомагають та вдосконалюють закупівельну 

логістику, намагаючись врахувати все необхідне для безперебійної роботи 

підприємства. 

Було виявлено, що основу економічної ефективності закупівельної 

логістики складають пошук і закупівля необхідних матеріальних ресурсів 

задовільної якості за мінімальними цінами. У вивченні ринку закупівель, яке 

проводиться відповідними відділами фірм, питання цін - головний, але істотну 

роль грає також аналіз інших факторів, в тому числі можливих логістичних 

витрат і термінів поставок. 



 Отже, ефективність закупівельної логістики в першу чергу залежить від 

ефективності матеріально-технічного забезпечення. Остання являє собою 

комплексну економічну категорію, яка відображає якість функціонування 

діючої на підприємстві закупівельної системи і її складових. Ефективність 

логістики на етапі матеріально технічного забезпечення характеризується 

рядом взаємопов'язаних показників, які чисельно висловлюють результати 

діяльності всіх підрозділів закупівельної системи по відношенню до витрат або 

ресурсів їх виробничого потенціалу. 
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Abstract. Purchasing logistics is the management of material flows in the process of providing 

an enterprise with material resources. Any enterprise, both industrial and commercial, has a service, 
carries out the purchase, delivery and temporary storage of raw materials, semi-finished products 
and consumer goods. 

Key words: procurement logistics, logistics, JIT system, KANBAN system, MRP-1 system, 
SDP system, LP system, DDT system. 

Стаття відправлена: 28.10.2019 г.©  


