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У статті обґрунтовано, що в умовах ринко-
вої економіки в Збройних Силах (ЗС) України 
для вдосконалення управління матеріаль-
ними потоками, забезпечення високої якості 
постачання, раціонального відбору поста-
чальників сировини, використання прийнят-
них методів нормування сировини контроль 
за переміщенням матеріальних ресурсів 
доцільно здійснювати на засадах логістич-
ного підходу. Визначено, що нині в Україні в 
ЗС України прийнятними є такі логістичні 
концепції управління матеріальним пото-
ками, як ощадливе виробництво та точно 
в термін.
Ключові слова: Україна, Збройні Сили, 
матеріальні ресурси, управління, концепції, 
логістичний підхід, інструментарій.

В статье обосновано, что в условиях рыноч-
ной экономики в Вооруженных Силах для 
совершенствования управления матери-
альными потоками, обеспечения высокого 
качества поставок, рационального выбора 
поставщиков сырья и приемлемых методов 
их нормирования контроль движения мате-
риальных ресурсов целесообразно осущест-

влять с использованием логистического 
подхода. Определено, что в современных 
условиях хозяйствования в Украине в Воо-
руженных Силах приемлемыми являются 
такие логистические концепции управления 
материальным потоками, как бережливое 
производство и точно вовремя.
Ключевые слова: Украина, Вооруженные 
Силы, материальные ресурсы, управление, 
концепции, логистический подход, инстру-
ментарий.

In the article is shown, that in the market econ-
omy in Armed Forces of Ukraine to improve 
the management of material flows, to provide 
the high quality of supply, to rational select the 
material suppliers and acceptable methods of 
normalization raw, it is advisable to control the 
material flows according to logistics approach. 
It is determined, that there are four acceptable 
logistical concepts of material flows manage-
ment in Armed Forces of Ukraine: lean produc-
tion and just in time.
Key words: Ukraine, Armed Forces, material 
resources, management, concepts, logistics 
approach, instruments.

Постановка проблеми.  В  умовах  ринкової 
економіки  з  метою  вдосконалення  регулювання 
матеріальних потоків, забезпечення високої якості 
постачання,  раціонального  відбору  постачальни-
ків  сировини,  використання  методів  нормування 
сировини  контроль  за  процесом  переміщення 
матеріальних  ресурсів  на  вітчизняних  підприєм-
ствах доцільно  здійснювати на  засадах логістич-
ного  підходу.  Це  дає  змогу  гнучко  реагувати  на 
потреби споживачів, скорочувати час між прибут-
тям сировини та часом доставки товарів, зводити 
до  мінімуму  товарні  запаси  та  пришвидшувати 
процес отримання інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічні  підходи  до  логістичного 
управління  матеріальними  потоками  підприємств 
знайшли відображення  у  наукових  виданнях  таких 
вітчизняних науковців, як С.В. Гармаш [1], Л.А. Горо-
шкова [2], О.В. Дикань [3], В.П. Лещук [4], С.А. Муш-
никова [5], Р.П. Шерстюк [7]. За результатами їхнього 
аналізу  встановлено,  що  нині  Україні  логістичне 
управління застосовується здебільшого під час орга-
нізації роботи транспортних підприємств.

Вирішення цієї проблеми також знайшло відо-
браження у наукових виданнях закордонних нау-
ковців, таких як М. Grygorak [8], О.А. Bilovodska [9], 
Zh. Raimbekov [10], Y. Krykavskyy  [11].

Постановка завдання. Незважаючи на велику 
кількість  наукових  праць  та  значні  досягнення  в 
теорії та практиці логістичного управління матері-

альними потоками підприємств, є низка питань, які 
залишаються  відкритими.  Зокрема,  йдеться  про 
логістичні  концепції  управління  матеріальними 
потоками та вибір прийнятної з них в ЗС України.

Метою  дослідження  є  виконати  порівняльний 
аналіз та вибрати прийнятну логістичну концепцію 
управління матеріальними потоками в ЗС України.

Для  досягнення  мети  в  статті  поставлені  та 
вирішені такі завдання:

–  визначити та виконати порівняльний аналіз 
логістичних  концепцій  управління матеріальними 
ресурсами;

–  вибрати  прийнятну  логістичну  концепцію 
управління матеріальними потоками в ЗС України.

Методи дослідження: аналізу, синтезу, індукції, 
дедукції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За результатами аналізу  наукових  видань  [6;  12] 
встановлено, що  нині  найпоширенішими  в  теорії 
та практиці є такі логістичні концепції управління 
матеріальними ресурсами, як ощадливе виробни-
цтво, точно в термін, 6 σ, Jugaad, теорія обмежень, 
MRP I, MRP II, ERP.

Сутність  логістичної  концепції  управління 
матеріальними  ресурсами  на  основі  ощадливого 
виробництва полягає у дотриманні п'яти основних 
принципів:

–  визначити цінність конкретної продукції;
–  з’ясувати  особливості  створення  цінності 

продукції;
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–  забезпечити  безперервність  потоку  ство-
рення цінності продукції. Це досягається шляхом 
усунення  дефектів  та  забезпечує  високий  рівень 
якості  продукції  на  всіх  етапах  її  виробництва, 
інакше відбувається зупинка її виробництва;

–  забезпечити  високу  швидкість  реагування 
на зміни внутрішнього та зовнішнього середовищ;

–  прагнути до досконалості.
У  табл.  1  подано  інструментарій  логістичної 

концепції управління матеріальними ресурсами в 
ЗС України на основі ощадливого виробництва.

Логістична концепція управління матеріальними 
ресурсами  на  основі  постійного  вдосконалення 
(Kaizen) є одним із інструментаріїв концепції ощад-
ливого виробництва. Її сутність полягає у зменшенні 
даремних  витрат,  які  збільшують  витрати  вироб - 
ництва продукції, не додаючи їй споживчої цінності.

Характерними рисами логістичної концепції управ-
ління матеріальними ресурсами на основі постійного 
вдосконалення є: скорочення витрат та періоду опе-
раційного  циклу,  усунення  ймовірності  одержання 
дефекту, поліпшення ергономіки робочих місць, під-
вищення ефективності виробництва продукції.

У  табл.  2  подано  інструментарій  логістичної 
концепції управління матеріальними ресурсами в 
ЗС України на основі постійного вдосконалення.

Логістична  концепція  управління  матеріаль-
ними ресурсами на основі «точно в термін» також 
є  одним  із  інструментаріїв  концепції  ощадливого 
виробництва.  Її  сутність  полягає  в  синхронізації 
процесів доставки матеріальних ресурсів та гото-
вої продукції в необхідній кількості в певний період 
часу,  коли  ланки  логістичного  ланцюга  мають 
потребу в них для виконання замовлення підроз-
ділу або споживача.

Характерними особливостями логістичної кон-
цепції  управління  матеріальними  ресурсами  на 
основі «точно в термін» є:

–  значна  залежність  процесу  виробництва про-
дукції від якості роботи постачальників. Тобто будь-які 
дефекти в ланцюзі поставок сировини можуть знайти 
відображення в зупинці виробництва продукції;

–  відсутність запасів;
–  швидке  реагування  на  зміну  потреб  ринку  у 

вигляді поставок матеріальних ресурсів невеликими 
партіями. Оскільки логістична концепція управління 

Таблиця 1
Інструментарій логістичної концепції управління матеріальними ресурсами в ЗС України  

на основі ощадливого виробництва
Інструментарій Сутність інструментарію

5S – seiri (сортувати), seiton (зберігати порядок), 
seiso (зберігати чистоту), seiketsu (стандартизувати), 
shitsuke (підтримувати)

Принцип організації робочого місця

Стандартизація процесів Точне документування дій для кожного виробу, що бере 
участь у виробництві готової продукції

Постійне вдосконалення (Kaizen) Процес безперервного, постійного вдосконалювання 
стандартів робочих процесів або всього потоку взагалі

Загальний догляд за обладнанням та устаткуванням 
(TPM – Total Productive Maintenance)

Загальний, стандартизований догляд за обладнанням  
та устаткуванням

Швидка зміна прес-форм (SMED – Single Minute 
Exchange of Dies) Швидке переналагодження обладнання та устаткування

Точно в термін (JIT – Just-in-Time) Потрібні вироби в певній кількості, якості та в певний час

Якість у виробництві (Jidoka) Наділення верстатів і операторів можливостями, що дають 
змогу легко виявити відхилення та негайно зупинити роботу

Джерело: розроблено авторами цієї статті

Таблиця 2
Інструментарій логістичної концепції управління матеріальними ресурсами в ЗС України  

на основі постійного вдосконалення
Інструментарій Сутність інструментарію

3-MU (muda – втрати, muri – перевантаження,  
mura – невідповідність) Втрати, яких треба уникати

5-S (seiri (сортувати), seiton (зберігати порядок),  
seiso (зберігати чистоту), seiketsu (охайність),  
shitsuke (підтримувати))

5 кроків до раціональної організації робочого місця: 
сортувати документи, зберігати порядок на робочому 
місці, зберігати його чистоту та особисту охайність, 
підтримувати дисципліну

5-W (who – хто, what – що, where – де, when – коли,  
why – чому) і 1-H (how – як)

Пошук основної причини проблеми та розроблення 
превентивних заходів щодо її усунення

4-M (man – оператор, machine – устаткування,  
material – матеріал, method – метод роботи)

Змінні, які можуть варіювати для створення цінності 
продукції

Джерело: розроблено авторами цієї статті
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матеріальними  ресурсами  на  основі  «точно  в  тер-
мін» не передбачає запасів на кожному етапі вироб-
ництва продукції, то задовольнити попит на продук-
цію, який раптово зріс, є неможливим.

У табл. 3 наведено  інструментарій логістичної 
концепції управління матеріальними ресурсами в 
ЗС України на основі 6 σ.

Аналіз наукових видань  [8; 10; 13; 16] дав змогу 
виділити  шість  логістичних  концепцій  управління 
матеріальними  ресурсами  Jugaad:  «шукай  можли-
вості в труднощах», «дій більше з меншого», «думай 
і дій гнучко», «прагни до простоти», «задовольняйся 
мінімальним прибутком», «дотримуйся свого серця».

Таким  чином,  сутність  логістичної  концепції 
управління  матеріальними  ресурсами  Jugaad 
полягає  в  гнучкості  й  ощадливості  до  несприят-
ливих обставин, а також у досягненні більшого з 
меншими витратами. Це набуває особливої  важ-
ливості в умовах дефіциту ресурсів.

У табл. 4 наведено  інструментарій логістичної 
концепції управління матеріальними ресурсами в 
ЗС України на основі обмежень.

Логістична  концепція  управління  матеріаль-
ними  ресурсами  на  основі  обмежень  допомагає 
сконцентруватися  на  найвагоміших  обмеженнях, 

дотримання яких дасть змогу мінімізувати витрати, 
пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції.

У науковому виданні  [4] встановлено, що кон-
цепція  MRP  I  (Material  Requirements  Planning, 
планування  потреби  в  матеріалах)  складається 
із сукупності логічно пов'язаних операцій, правил 
і  вимог,  які  трансформують  виробничий  розклад 
(план  випуску  продукції)  у  послідовність  вимог, 
синхронізованих за часом та ресурсами, необхід-
ними для виробництва продукції.

Концепція MRP I дає змогу вирішити три взає-
мозалежні проблеми: що робити, у якому обсязі та 
коли. В її основі знаходиться виробничий розклад, 
складений згідно із замовленнями споживачів або 
із  прогнозним  попитом  на  продукцію.  Концепція 
MRP I характеризується низькою швидкістю реак-
ції на зовнішні зміни.

Концепція  MRP  II  (Manufacturing  Resource 
Planning, планування виробничих ресурсів) являє 
собою  інформаційно-керуючу  систему,  у  якій 
об'єднані  виробниче,  фінансове  планування  та 
логістичні операції.

Згідно  з  сучасною практикою  господарювання 
логістична  концепція  управління  матеріальними 
ресурсами на основі MRP II дає змогу:

Таблиця 3
Інструментарій логістичної концепції управління матеріальними ресурсами в ЗС України  

на основі 6 σ
Інструментарій Сутність інструментарію

Вимоги споживачів Група інструментів, спрямована на аналіз та систематизацію інформації  
про дефекти і втрати

Статистичний і економічний 
аналіз процесів Візуальні інструменти оцінювання статистичних і економічних показників

Контроль і коригування  
процесів і результатів

Група інструментів, спрямованих на створення зворотного зв'язку під час 
виникнення дефекту і раціонального його усунення

Комунікації та програми 
мотивації

Корпоративна і технологічна культура, прийнятна для всіх співробітників; їхня 
особиста зацікавленість у виробничому процесі з урахуванням стимулювання 
та мотивації

Організація міжфункціональної 
групової роботи

Група інструментів, спрямованих на горизонтальну і вертикальну комунікацію 
серед підрозділів і співробітників

DMAIC (define, measure, 
analyze, improve, control)

Застосування спеціальних інструментів у циклі DMAIC для підтримки творчих 
зусиль на досягнення необхідного результату

Джерело: розроблено авторами цієї статті

Таблиця 4
Інструментарій логістичної концепції управління матеріальними ресурсами в ЗС України  

на основі обмежень
Інструментарій Сутність інструментарію

Дерево поточної реальності Аналіз проблем, відповідає на питання «Що змінити?»
Діаграма розв’язання конфліктів 

«Грозова хмара»
Зняття прихованих конфліктів, що знаходяться в основі давніх проблем, 
відповідає на питання «На що змінити?»

Дерево майбутньої реальності Дає змогу впевнитися, що дія приведе до бажаних результатів, відповідає  
на питання «На що змінити?»

Дерево переходу Допомога в реалізації задуманого, можливі перешкоди до його подолання, 
відповідає на питання «Як здійснити зміни?»

План перетворень Покрокова інструкція із впровадженням рішень, відповідає на питання  
«Як здійснити зміни?»

Джерело: розроблено авторами цієї статті
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–  одержувати  оперативну  інформацію  про 
поточні результати діяльності;

–  оптимізувати виробничі і матеріальні потоки;
–  зменшувати  запаси матеріальних  ресурсів, 

незавершеного  виробництва  та  готової  продукції 
на складах;

–  планувати  та  контролювати  цикл  виробни-
цтва продукції, впливати на нього для досягнення 
оптимальної ефективності використання виробни-
чих потужностей, всіх видів ресурсів і задоволення 
потреб споживачів;

–  автоматизувати  діяльність,  установити 
повний  контроль  над  платежами щодо  відванта-
ження продукції та строками виконання договірних 
зобов'язань;

–  мінімізувати невиробничі витрати.
У табл. 5 подано результати аналізу концепцій 

MRP  I  та MRP  II  з  урахуванням  зручності  управ-
ління матеріальними ресурсами в ЗС України.

Сутність логістичної концепції управління мате-
ріальними  ресурсами  ERP  (Enterprise  Resource 
Planning,  планування  ресурсів)  полягає  в  ефек-
тивному  плануванні  та  управлінні  всіма  ресур-
сами, які необхідні для виробництва та реалізації 
продукції.

Призначення концепції ERP полягає в інтегра-
ції всіх відділів і функцій в єдину комп'ютерну сис-
тему, яка зможе обслужити всі специфічні потреби 
окремих  підрозділів.  Концепція  ERP  комбінує  всі 
відділи в межах однієї інтегрованої програми, яка 
працює з єдиною базою даних, так що всі відділи 
можуть легше обмінюватися інформацією і спілку-
ватися один з одним.

Висновки з проведеного дослідження. 
У статті вирішено важливе науково-практичне зав-
дання щодо порівняльного аналізу та вибору при-
йнятної  логістичної  концепції  управління  матері-
альними потоками в ЗС України. Основні висновки 
та рекомендації полягають у такому:

1.  Встановлено, що в ЗС України сучасні логіс-
тичні  конвенції  управління матеріальними ресур-
сами мають широкий спектр використання:

–  як  для  виробничих  підприємств,  так  і  для 
сервісних;

–  як для логістичних бізнес-процесів, так і для 
інших видів бізнес-процесів.

2.  Визначено, що нині в Україні найприйнятні-
шими є такі логістичні концепції управління матері-
альним потоками в ЗС України, як ERP, ощадливе 
виробництво, точно в термін, 6 σ, Jugaad.

Логістична система в ЗС України являє собою 
цілісну  сукупність  елементів,  які  володіють  пев-
ними характеристиками, різні за якістю, взаємоді-
ють між собою та можуть бути поєднані в підсис-
теми. Створення логістичної системи в ЗС України 
має  за  мету  забезпечення  постачання  продукції 
в певний час у потрібній кількості з максимально 
можливою  якістю  та  мінімальними  витратами. 
Побудова  ефективного  механізму  управління 
логістичними системами в ЗС України переслідує 
мету  оптимізувати  та  вдосконалити  вже  наявну 
логістичну  систему  як  у  перспективі  її  функціо-
нування, так  і в реальному часі. Тому перспекти-
вою  подальших  досліджень  авторів  цієї  статті  є 
розгляд  основних  завдань  та  функцій  механізму 
управління логістичними системами в ЗС України, 
а також принципів та вимог щодо його побудови.
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LOGISTIC CONCEPTS FOR MATERIAL FLOW MANAGEMENT IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE

In the market economy conditions for improving regulation material flows, providing a high quality of supply, 
rational selecting suppliers, using methods for forming raw, it is advisable to implement the control over moving 
material resources process based on logistic approach.

It allows you to react to consumer needs, to reduce the time between the arrival of raw materials and time 
of goods delivery, to minimize stocks, and to accelerate the information obtaining process.

The aim of the article is to perform a comparative analysis and to select an acceptable logistic concept for 
material flow management in the Armed Forces of Ukraine.

For achieving the article’s goal, the following tasks were set and solved:
─  to identify and perform a comparative analysis of logistic concepts for material resources management;
─  to choose the acceptable logistic concept for material flows managing in the Armed Forces of Ukraine.
In the article, scientific methods were used, such as: analysis, synthesis, induction, deduction.
In the article, it was established that modern logistic conventions for material resources management have 

a wide range for using in the Armed Forces of Ukraine:
  for production enterprises and for services;
  for logistics business processes and for others.
It is determined that the most acceptable logical concepts of material flow management in Ukrainian Armed 

Forces are such as: ERP, economical production, exactly in time, 6 σ, Jugaad.
The logistics system in the Armed Forces of Ukraine represents an integral set of elements that have cer-

tain characteristics, different in quality, interact with each other, and can be combined into subsystems.
The creation of a logistics system in the Armed Forces of Ukraine has the goal for ensuring the supply of 

products at a certain time in the right quantity with the highest possible quality and minimum costs.
The construction of the effective mechanism for managing logistics systems in Armed Forces of Ukraine 

has the goal for optimizing and improving the already existing logistics system both in the long run of its opera-
tion and in real time.

Therefore,  the prospect of  further research of the authors of this article  is the consideration of the main 
tasks and functions of the mechanism for managing the logistics systems in the Armed Forces of Ukraine, as 
well as the principles and requirements for its construction.


