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ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
КОРПОРАЦІЄЮ  

У статті визначено актуальність впровадження в залізничній корпорації концепції інтегрованої логісти-
ки, місце логістичного менеджменту в системі управління корпорацією, ієрархічну структуру логістики ко-
рпорації та запропоновано організаційну структуру служби логістики. Зазначено, що логістиці притаманний 
активний iнтегруючий пoтенціал, здатний поєднати та поліпшити взаємодію між такими базовими функціо-
нальними сферами, як постачання, маркетинг, організація перевезень, продаж послуг, та між дочірніми під-
приємствами корпорації та її структурними підрозділами. Акцентовано увагу на тому, що впровадження 
логістичного менеджменту сприятиме підтримці системної стійкості залізничної корпорації на ринку, згла-
джуючи внутрішньофірмові суперечності між сферами закупівлі, постачання, виробництва, маркетингу, фі-
нансів та продажу послуг. 
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Вступ 

Логістичні концепції, системи та технології 
дають змогу оптимізувати ресурси корпорації 
(матеріальні, фінансові, трудові), які пов’язані з 
управлінням матеріальними й супутніми пото-
ками. Пошук можливостей ефективного довго-
строкового функціонування, нарощування рин-
кової вартості, економічного потенціалу заліз-
ничної корпорації, особливо в період активного 
реформування, зумовлює необхідність зосере-
дження менеджменту на використанні логісти-
чних підходів. 

Аналіз останніх досліджень 

Науковими дослідженнями сутності логіс-
тичних процесів займаються такі зарубіжні 
вчені, як Т. Стівенсон, Д. Бауерсокс, Б. Анікін, 
М. Гордон, Е. Мате, Дж. Хіскетт, А. Родніков, 
Б. Плоткін, Дж. Коул та ін. Проблеми форму-
вання структури логістичного менеджменту й 
створення інтегрованих логістичних систем у 
підприємницькому секторі країни викликають 
інтерес вітчизняних економістів, про що свід-
чать наукові праці В. Мови, В. Герасимчука,  
М. Долішного, Є. Крикавського, 

В. Ніколайчука, М. Окландера, В. Козловсько-
го. Ці питання особливо актуалізуються в кон-
тексті корпоратизації залізничної галузі, де ще 
не створено достатньо ефективних логістичних 
систем. 

Мета 

Мета статті – визначити місце логістичного 
менеджменту в системі менеджменту залізнич-
ної корпорації, принципи й методи інтегрованої 
логістики. 

Результати 

Характерне для логістичної концепції мис-
лення системними категоріями потребує трак-
тування логістичних завдань як комплексу за-
лежностей, а логістики – як єдиного замкненого 
простору завдань підприємства. У теорії управ-
ління підприємством така сфера завдань визна-
чається як важлива функція підприємства. Тоб-
то логістика трактується як одна з важливих 
функцій корпорації, яка сприяє формуванню її 
сукупного економічного потенціалу.  

Підвищення організаційно-економічної 
стійкості корпорації здійснюється через 

 Л. С. Головкова, А. Є. Головкова, 2013. 

 

25

mailto:g/liudmila@mail.ru


ISSN 2309-82IX (Print), ISSN 2310-2438 (Online) 

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету 
 залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту», 2013, вип. 6. 

 
 

мiжфункціональний і мiжорганізаційний 
лoгістичний менеджмент, що дає змогу усунути 
конфлікти між функцiональними підрозділами 
корпорації й забезпечити iнтегровану взаємо-
дію з логістичними партнерами по бізнесу. 
Лoгістичний потенціал надає можливість реалі-
зувати цільові настанови корпорації в межах її 
місії, будучи стратегічним чинником в умовах 
загострення конкуренції. 

Будуючи сучасні логістичні системи, важ-
ливо визначити місце логістичного менеджмен-

ту в загальній структурі управління корпораці-
єю та межі взаємодії з іншими елементами ме-
неджменту. Сучасна система менеджменту ко-
рпорації являє собою композицію організацій-
ної структури управління з функціонально орі-
єнтованими сферами діяльності (фінанси, 
інвестиції, інновації, маркетинг, збут, персонал 
тощо), об’єднаними стратегічними й іншими 
цілями (рис.1) [4]. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Місце логістичного менеджменту в системі менеджменту залізничної корпорації  

Розроблено на підставі [1-3]. 

В умовах ринкової економіки корпоративні 
структури мають розглядати логістику як ін-
струмент, що дає змогу зменшити загальні ви-
трати фірми на традиційні функції закупівлі, 
управління запасами, транспортування й ван-
тажопереробки продукції. Однак трапляється, 

що зменшення загальних логістичних витрат 
фірми досягається за рахунок збільшення кон-
фліктів між персоналом логістики й інших фу-
нкціональних сфер бізнесу. Тим часом тради-
ційний розподіл функціональних обов’язків і 
відокремлення рівнів управління та контролю у 
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визначених організаційних структурах корпо-
рації неминуче призводить до виникнення кон-
фліктних ситуацій, згладжування яких має бути 
одним із завдань персоналу інтегрованої логіс-
тики.  

Розподіл відповідальності, повноважень, фі-
нансової звітності, фондів оплати праці праців-
ників не вирішує міжфункціональних супереч-
ностей й ускладнює одержання оптимальних 
результатів, наприклад, максимального прибу-
тку. 

Як показує досвід, найкращі результати в бі-
знесі мають ті корпорації, які використовують 
концепцію iнтегрoваної логістики, що дає змо-

гу об'єднати зусилля управлінського персоналу, 
їх структурних підрозділів, дочірніх фірм і ло-
гістичних партнерів у наскрізному управлінні 
матеріальними та супутніми потоками в пов-
ному логістичному ланцюзі «закупівля – роз-
поділ – продаж – сервіс». Принципи й методи 
інтегрованої логістики спрямовані на одержан-
ня оптимальних рішень, зокрема мінімізацію 
повних логістичних та трансакційних витрат 
підприємства [3]. 

Орієнтація інтегрованої логістики в залізни-
чній корпорації повинна базуватися на певній 
ієрархічній структурі та сприяти формуванню й 
розвитку потенціалу корпорації (рис. 2). 

 

Логістична стратегія корпорації 

Логістичні концепції та базові системи  

Ключові бізнес-процеси 

Логістичні функції, операції 

Рис. 2. Ієрархічні рівні логістики в корпорації 

Призначення лoгістичної стратегії – підтри-
мка корпоративної маркетингової стратегії при 
управлінні товарними, транспортними та паса-
жирськими потоками з оптимальними витрата-
ми ресурсів. Серед основних логістичних стра-
тегій можна назвати такі: мінімізації загальних 
витрат на закупівлю сировини, матеріалів, ене-
ргоносіїв, управління запасами й послугами; 
мінімізації інвестицій у логістичну інфраструк-
туру; максимізації рівня якості логістичного 
сервісу при обмеженнях бюджету логістики [2]. 

Провідні транснаціональні корпорації успі-
шно застосовують у своїй діяльності логістичні 
концепції, системи й технології, що дають їм 
змогу оптимізувати ресурси (матеріальні, фі-
нансові, трудові), пов’язані з управлінням това-
рними та пасажирськими потоками. Серед цих 
технологій необхідно виділити насамперед такі, 
як: «Just-in-time» (точно в термін), 
«Requirements / resource planning» (планування 
пoтреб / ресурсів), «Demand-driven Logistics» 
(лoгістика, орієнтована на попит), «Time-based 
Logistics» (лoгістика, орієнтована на час), 
«Integrated Supply Chain Management» (інтегро-
ваний менеджмент логістичного ланцюга). За-
значеним концепціям і технологіям відповіда-

ють базові (стандартні) логістичні системи, що, 
як правило, підтримуються корпоративною ін-
формаційною системою. Найбільш поширени-
ми базовими логістичними системами є ERP і 
DRP [3]. 

Для сучасної практики менеджменту корпо-
ративних структур характерний інтенсивний 
перехід від управління окремими логістичними 
функціями до управління бізнес-процесами як 
найбільш адекватним інструментом інтегрова-
ної парадигми логістики. При цьому під логіс-
тичним бізнес-процесом слід розуміти взаємо-
залежну сукупність операцій і функцій, що пе-
реводять ресурси залізничної корпорації (при 
управлінні товарними й супутніми потоками) у 
результат, що задається лoгістичною 
стрaтегією. Цей результат зазвичай визначають 
відповідно до ключових факторів логістики: 
загальних витрат, часу виконання замовлення, 
якості споживчого сервісу, інвестицій у логіс-
тичну інфраструктуру тощо. Управління бізнес-
процесами потребує досить високого рівня ор-
ганізації менеджменту корпорації і стимулю-
ється наявними корпоративними iнтегрованими 
інформаційними системами, що реалізують 
ERP/CSRP-ідеологію [3]. 
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Нарешті, платформу ієрархічної структури 
логістики корпорації мають становити логісти-
чні функції й операції, набір яких є досить ве-
ликим і індивідуальним (стосовно розміщення 
пріоритетів) для кожної корпорації. Тут необ-
хідно підкреслити, що будь-яка операція (тим 
більше функція) має бути врахована й контро-
льована в системі логістичного контролю фір-
ми з позицій витрат, трудомісткості, часу вико-
нання, а також закріплена за відповідним пер-
соналом логістичного менеджменту корпорації. 

Для координації логістичного процесу й уз-
годження між функціональними підрозділами 

корпорації параметрів, пов'язаних з обсягом 
закупівель, терміном постачань, асортиментом 
продукції, пріоритетністю окремих брендів, 
наявністю на складах необхідних товарних за-
пасів, рівнем якості й обсягом послуг, що на-
даються клієнтам, необхідно створити службу 
логістики. Як показує практика формування 
логістики в окремих корпораціях далекого та 
близького зарубіжжя, на перших стадіях доці-
льним є впрoвадження oрганізаційної структу-
ри управління з лoгістики (для великих струк-
тур), рис. 3 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Організаційна структура служби логістики залізничної корпорації   [1, 2]. 

 

Використання принципів iнтегрованої 
лoгістики дає змогу підвищити ефективність 
функціонування залізничної корпорації завдяки 
скороченню тривалості циклу виробництва, 
обслуговування, що підвищує швидкість реак-
ції на мінливі умови зовнішнього середовища; 
стабілізації відносин із постачальниками, кліє-
нтами; скороченню кількості втрачених прода-
жів шляхом раціонального розміщення й підт-

римки необхідного рівня запасів, а також зни-
женню трансакційних витрат [5]. 

Водночас вимоги iнтегрованої логістики ві-
дповідно до рис. 3 зумовлюють необхідність 
використання структур управління службою 
логістики в корпорації, яка базується на бізнес-
процесах [6]. 

Такому управлінню відповідає програмно-
орієнтована організаційна служба логістики, 
схему якої подано на рис. 4. 

Директор з логістики 

Відділ логістики  

Планування логістичних ресур-
сів 

Прогнозування попиту 
послуг, продукції 

Підтримка каналів розподілу 

Планування поста-
чання 

Фінансові ресурси 

Логістична підтримка 

  

 

 

Контроль 

 

 

 

 

 Л. С. Головкова, А. Є. Головкова, 2013. 

 28



ISSN 2309-82IX (Print), ISSN 2310-2438 (Online) 

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету 
 залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту», 2013, вип. 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Децентралізована програмно орієнтована організаційна структура логістичної служби залізничної 

корпорації 

Висновки 

Таким чином, питання мiжфункціонального 
й мiжорганізаційного лoгістичного менеджмен-
ту для залізничної галузі є дуже складними, 
тому потребують продуманих поетапних дій в 
хді впровадження. Слід зазначити, що, безумо-
вно, логістиці притаманний активний 
iнтегруючий пoтенціал, здатний поєднати та 
поліпшити взаємодію між такими базовими 
функціональними сферами, як постачання, ма-
ркетинг, організація перевезень, продаж послуг, 
та між дочірніми підприємствами корпорації та 
її структурними підрозділами.  

Логістичний менеджмент підтримує систе-
мну стійкість корпорації на ринку, згладжуючи 
внутрішньофірмові суперечності між сферами 
закупівель, постачання, маркетингу, фінансів, 
продажу послуг й відносини з логістичними 
посередниками; сприяє формуванню, нарощу-
ванню та розвитку потенціалу залізничної кор-
порації за рахунок як внутрішньої оптимізації 
дій, так і зовнішньої.   
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КОРПОРАЦИЕЙ 

В статье определена актуальность внедрения в железнодорожной корпорации концепции интегрирован-
ной логистики, место логистического менеджмента в структуре менеджмента корпорации, иерархическая 
структура логистики корпорации и предложена организационная структура службы логистики. Указано, что 
логистике присущ активный интегрирующий потенциал, способный объединить и улучшить взаимодейст-
вие между такими базовыми функциональными сферами, как поставки, маркетинг, организация перевозок, 
продажа услуг, и между дочерними предприятиями корпорации и ее структурными подразделениями. Акце-
нтировано внимание на том, что внедрение логистического менеджмента будет способствовать поддержке 
системной устойчивости железнодорожной корпорации на рынке , сглаживая внутрифирменные противоре-
чия между сферами закупок, поставок, производства, маркетинга, финансов и продажи услуг.  
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LOGISTIC MANAGEMENT IN THE GUIDANCE SYSTEM OF 
CORPORATION  

The article defines the urgency of implementing into the railway corporation of the concept of integrated 
logistics, logistics management space in the management structure, the hierarchical structure of logistics of 
corporation, and proposes organizational structure of logistics services. The article noted that the logistics inherent 
active integrating potential is capable to unite and improve the interaction between such basic functional spheres, as 
supply, marketing, organization of transportations, sales of services and between subsidiaries of corporation and its 
structural divisions. The article focused on the fact that the introduction of logistic management system will support 
the stability of the railway corporations in the market, smoothing intra contradiction between procurement, supply, 
production, marketing, finance and sales services.  
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