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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАДИГМ В ЛОГІСТИЦІ

Мета дослідження. Визначення основних парадигм в логістиці, що
впливають на економічну стійкість підприємства, а також обґрунтування
технології прийняття типових логістичних рішень в процесі їх реалізації.

Основні матеріали дослідження. Аспекти проблеми адаптації і ефективного
формування парадигми в логістиці останнім часом досить активно досліджують,
проблема ця ще не знайшла комплексного розв’язання в працях вітчизняних
науковців. Літературні джерела вказують на те, що парадигма – теорія прийняття
рішення дослідницьких задач.

Еволюція логістичної концепції тісно пов’язана з парадигмами в логістиці.
Виділяють такі основні парадигми:

– аналітична;
– технологічна;
– маркетингова;
– інтеґральна.
Аналітична парадигма займається проблемами управління матеріальним

потоком. Її характерною особливістю є побудова достатньо складної економіко-
математичної моделі, що відображає логістичну проблематику.

Технологічна парадигма пов'язана з розвитком інформаційно-комп’ютерних
технологій. Суть цієї парадигми полягає втому, що завдяки неї можна
сформулювати загальну проблематику управління матеріальними потоком
логістичного об’єкту, та побудувати інформаційно-комп’ютерне забезпечення
вирішення проблеми [1, c. 110].

 Якщо потрібно звести логістичні рішення, застосовують маркетингову
парадигму. Ця логістична система повинна реалізувати стратегічну мету фірми –
вивчити кон’юнктури ринку, визначити  конкурентних переваги підприємства,
прогнозування попиту і т. д.

Маркетингова парадигма – це такий системний принцип, що охоплює заходи
щодо використання інформації і динаміку потоків продукції по каналах
підприємства.

Це означає, що спеціалісти, покликані управляти цією діяльністю, повинні
розуміти проблеми всього підприємства в цілому і враховувати, що ухвалення
рішень і одній галузі логістичної системи може впливати на всю систему.

Також маркетингова логістика пов’язана з обслуговуванням покупців,
враховує пропозиції продукту на ринку при заздалегідь визначених витратах і
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параметрах обслуговування. Ще є тісний взаємозв’язок між процесами
складування, продажу і надання послуг [3, c. 53–54].

На сьогоднішній день, впровадження логістичних принципів у маркетингову
логістику є дуже вигідною справою, особливо для великих компаній із власними
аналітиками і технічною базою [9, c. 212]. Але і невеликі компанії втрачають
значні можливості збільшення своїх прибутків і зниження витрат через
невикористання принципів маркетингової логістики в своїй діяльності. Особливо
важливим є використання принципів маркетингової парадигми при розробці
стратегічних рішень.

Зараз у багатьох країнах активно впроваджується нова логістична парадигма,
яку більшість науковців називають інтеґральною. Ця парадигма розвиває
маркетингову парадигму, враховуючи при цьому нові передумови бізнесу на
сучасному етапі.

Головними передумовами інтеґральної парадигми такі:
– розуміння механізмів ринку і логістики як стратегічного елементу в

реалізації конкурентних переваг підприємства;
– широкі перспективи інтеґрації між логістичними партнерами, розвиток

нових структурних відносин;
– технологічні можливості, радикальна зміна і знаходження нових горизонтів

контролю і логістичного управління в усіх галузях виробництва і вживання
продукції [1, c. 253].

Суть інтеґральної парадигми полягає в обговоренні логістики як інструменту
менеджменту, інтеґрацій різних функцій. Логістичне керування підприємства
необхідно здійснювати у стратегічному, тактичному й операційному вимірах,
воно має стосуватися довготермінових, середньотермінових і короткотермінових
завдань.

Висновки. Логістична система згідно інтеґральній парадигмі розглядається
як єдине ціле, що об’єднує весь життєвий цикл формування, виробництва і
реалізації продукції відповідно до попиту споживачів.

Ускладнення ринкових взаємозв'язків і збільшення суперництва, вимагають
постійного перетворення й адаптації логістичних систем до внутрішніх і
зовнішніх умов, що постійно змінюються, проявляються в наступному:

– збільшується швидкість матеріальних, фінансових та інформаційних
потоків;

– ускладнюються фінансові взаємовідносини між логістичними ланками;
– убуває кількість зв'язків у рамках організаційно-економічних відносин в

логістичних системах;
– меншає надійність логістичного ланцюга внаслідок мінливої економічної і

політичної ситуації у країні.
Для підвищення стійкості і надійності у сфері виробництва необхідна

подальша інтеґрація в самій логістичній системі і з рухливим зовнішнім
середовищем. В той же час, формуючи систему логістики, розробляючи її
стратегію, необхідно зважати на специфіку галузі та інші чинники.
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В умовах неоіндустрального суспільства виникає необхідність у впливі на
потенційних клієнтів за допомогою подій чи механізмів, які запускають
особливий психоемоційний стан. Це можна досягнути через тригери (від
англ. Trigger – спусковий гачок) [1]. Завдяки ним відбувається реакція людського
мозку на подразник будь-якого типу. Такими подразниками можуть бути
ситуація, дія, звук, текст або картинка. Завдяки цьому інструменту  клієнти


