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УМОВНІ

СКОРОЧЕННЯ

АСУ — автоматизована система управління
БПЛА — безпілотний літальний апарат
ВМ — відомість матеріалів
ВМС — вертикальні маркетингові системи
ВПК — військово-промисловий комплекс
ВПС — військово-повітряні сили
ЗІЗ — засоби індивідувального захисту
ЗМІ — засоби масової інформації
ЗСУ — Збройні сили України
ІС — інформаційна система
ЛС — логістична система
ЛІС — логістична інформаційна система
ЛТЛ — логістичний транспортний ланцюг
ЛКТС — легка каркасно-тканинна споруда
ЛТЦ — логістичний транспортний центр
МВС — Міністерство внутрішніх справ
МО — Міністерство оборони
МП — матеріальний потік
МТЗ — матеріально-технічне забезпечення
ОР — отруйні речовини
ПРУ — протирадіаційне укриття
ПТРК — протитанковий ракетний комплекс
POP — радіаційно-отруйні речовини
СДОР — сильнодіючі отруйні речовини
ТЕО — транспортно-експедиторське обслуговування
ТСД ПТ — стандартизація та типізація міжцехових і внутрішньоцехових технологічних маршрутів
УТЗ — управління тилового забезпечення
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ВСТУП
Логістика (англ. logistics від грец. λόγος (логос) — пропорція,
підрахунок, підстава, промова) може розглядатися як наука про
оптимальне управління матеріальними, інформаційними та
фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із
синергічними зв’язками; галузь бізнесу або функція в корпорації,
функцією якої є забезпечення переміщення та зберігання продукції і
сировини для забезпечення виробництва та продажу. У найширшому
сенсі логістикою називають будь-які процеси, пов’язані з
транспортуванням, зберіганням та обробкою будь-яких предметів.
Очевидно, що логістика відіграє вирішальну роль в армії та
особливо — в часи війни. У своїй авторитетній праці з воєнної
логістики «Забезпечуючи війну» військовий історик Мартін ван
Кревельд писав, що логістика — це «практичне вміння переміщати
війська і добре їх забезпечувати». У «Словнику військових термінів»
Джейна логістику називають «мистецтвом планувати та здійснювати
переміщення і постачання військ».
Можна давати які завгодно визначення логістиці, але її
значення у війні важко переоцінити. Логістика відає тим, що
використовує армія, вона визначає етапи військових дій, намічає
тактичні цілі. Все дуже просто: без логістики не можна забезпечити,
а отже, і здійснити військові дії.
У розвинених країнах світу концепція логістики сформувалася
наприкінці 1970-х рр. внаслідок енергетичної кризи як розвиток ідей
системного підходу до організації управління. Тепер деякі західні
фахівці називають її мало не «новою філософією управління», чи
«третім шляхом раціоналізації». Наприклад, у країнах Західної
Європи близько 98 % часу виробництва товару, з урахуванням
доставки сировини та транспортування готової продукції, припадає
на проходження його каналами матеріально-технічного забезпечення
та, здебільшого, на зберігання. Власне на виробництво товарів
витрачається лише 2 % сумарного часу, а на транспортування — 5 %.
Крім того, у західноєвропейських країнах витрати на усі види
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діяльності з матеріально-технічного забезпечення становлять близько
13 % вартості валового національного продукту. Структура цих
витрат така: на транспортування — 41 %, на зберігання товарів — 21
%, на матеріальні запаси — 23 %, на адміністративні витрати — 15
%. Пошук шляхів скорочення витрат у цій галузі йде у напрямку
вдосконалення управління постачанням, збутом, зберіганням товарів,
поліпшенням маркетингової діяльності та взаємодії постачальників,
споживачів і посередників, зміни технології руху матеріальних
потоків тощо. Концепція інтеграції цих процесів й отримала назву
«логістика».
В усі віки запорукою перемоги у військових діях була грамотна
стратегія, а як показує досвід останніх півтора століть, логістика
займає важливе місце в стратегії всього бою. Військова міць держави
ґрунтується не тільки і не стільки на кількості танків і літаків чи
майстерності бійців спецназу. Сучасна армія — це величезне і вельми
складно організоване «підприємство», де «виробничому процесу» —
бойовим діям передує комплекс заходів із забезпечення військ усім
необхідним спорядженням: зброєю, боєприпасами, продовольством,
пальним і ще безліччю необхідних предметів постачання, без яких не
злетить жоден літак, не рушать танки і не підніметься в атаку піхота.
Весь цей складний комплекс завдань забезпечення бойових дій
у сучасній армії покладено на війська тилової підтримки, що зайняті
закупівлею, постачанням, перевезенням та зберіганням військового
спорядження й управлінням відповідними потоками інформації.
Важливість логістики для військової справи важко переоцінити, адже
в сучасній війні участь кожного солдата в бойових операціях
забезпечують сім осіб у тилу.
Військова логістика сучасної армії — вирішальне завдання
управління переміщенням військ і військового майна до місця
бойових дій — вимагає величезних капітальних вкладень і наявності
великої кількості підготовлених кадрів на всіх рівнях тилового
забезпечення військ. Такі витрати є нелегким тягарем для
армійського бюджету, вони відволікають значні людські ресурси від
безпосереднього вирішення бойових завдань.
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