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Логістична система – це організаційно-господарський механізм управління
матеріальними та інформаційними потоками. Вона включає матеріальні засоби, що
забезпечують рух товарів по логістичному ланцюгу (склади, вантажно-розвантажувальні
механізми, транспортні засоби), виробничі запаси та засоби управління усіма ланками
ланцюга. Логістична система є адаптивною системою зі зворотним зв'язком, яка виконує
певні логістичні функції та операції.
Як правило, вона складається з кількох підсистем і має розвинуті зв'язки із зовнішнім
середовищем. В якості логістичної системи можна розглядати виробниче підприємство,
територіально-виробничий комплекс, торговельне підприємство. Ціль логістичної системи доставка у задане місце потрібної кількості та асортименту максимально підготовлених для
виробничого чи особистого споживання товарів та виробів при мінімальних витратах.
Поряд з функціональними логістична система має також забезпечувальні підсистеми
(інформаційну, правову, кадрову та ін.). Постачання матеріалів, сировини, готової продукції
у визначені терміни позитивно впливає на функціонування усієї економічної системи, дає
змогу істотно скоротити запаси на складах підприємств. Логістика повною мірою працює на
споживача. Тому функції збуту у сфері логістики реалізуються через додержання таких 6
вимог: вантаж, якість, кількість, час, витрати, пункт призначення. Для виконання цих вимог
ефективні логістичні системи оптимізують матеріальні потоки, здійснюють комплекс заходів
щодо раціоналізації тари та пакування, уніфікування вантажних одиниць, у тому числі
пакетизації та контейнеризації перевезень, реалізації ефективної системи складування,
оптимізації розміру замовлень та рівня запасів, планування найвигідніших маршрутів
переміщення вантажів на складських об'єктах підприємств та за їх межами на
магістральному транспорті.
Мета логістики полягає у доставкі вантажів «just in time» (точно у строк) при
мінімальних витратах трудових та матеріальних ресурсів. Постачання матеріалів, сировини,
готової продукції точно у строк позитивно впливає на функціонування усієї логістичної
системи, дає змогу значно скоротити запаси на складах виробничих підприємств.
Залежно від виду логістичних ланцюжків логістичні системи поділяються на системи
з прямими зв'язками, гнучкі та ешелоновані (рис. 1).
Макрологістична система – це система управління матеріальним потоком, що
охоплює різні організації, які знаходяться і функціонують у реальному масштабі часу в
різних регіонах країни або на міждержавному чи трансконтинентальному рівнях.
Мезологістична система – це система інтегрованого управління матеріальним
потоком, що охоплює різні підприємства і фірми, які функціонують в одній галузі і, як
правило, на засадах партнерства.
Мікрологістична система – це система управління матеріальним потоком,
організована в межах однієї організації (можна віднести підприємства).
У логістичній системі з прямими зв'язками матеріальний потік проходить від
первинного джерела через закупівлю до виробника і далі до кінцевого споживача без участі
посередників.
Ешелоновані логістичні системи. У ешелонованих логістичних системах матеріальний
потік проходить від його першоджерела до виробника, або від виробника до кінцевого
споживача тільки через посередника.

У гнучких логістичних системах, рух матеріального потоку може здійснюватися як за
участю посередника, так і без нього.
ЛОГІСТИЧНІСИСТЕМИ
Типи

Макрологістичні

Мезологістичні

Мікрологістичні

Види

З прямими зв’язками

Ешеловані

Гнучкі

Рис. 1. Класифікація логістичних систем
Отже, будова і функціонування логістичної системи ґрунтуються на таких основних
чинниках, як реалізація принципу системного підходу, що виявляється передусім в інтеграції
та чіткій взаємодії усіх елементів системи. За цим принципом розробляють і здійснюють
єдиний технологічний процес виробничо-транспортної системи, перехід від створення
окремих видів устаткування до організації виробничо-складських та виробничотранспортних систем.Неодмінною умовою якісної системи є її здатність до адаптації.
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