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ВСТУП

Процеси глобалізації світової економіки й інтернаціоналізації національних 
економік сприяли зростанню ролі логістики як ефективного інструменту підви-
щення ефективності та конкурентоспроможності підприємств на ринках товарів 
і послуг, а також привели до формування міжнародних транспортних коридорів, 
глобальних і регіональних мереж постачання, потужних логістичних кластерів та 
альянсів. Затребуваність логістичних концепцій та логістичних рішень суб’єктами 
господарювання супроводжувалось поширенням логістичного аутсорсингу та роз-
витком ринку логістичних послуг. За оцінками міжнародних експертів, загальний 
обсяг глобального ринку логістичних послуг у 2019 р. становив 6,6 трлн. дол. США, 
у тому числі близько 1 трлн. дол. США – обсяг комплексних логістичних послуг. 
Практикою сучасного підприємництва доведено, що компанії, які передають свої 
логістичні операції спеціалізованим логістичним операторам, значно скорочують 
свої капітальні витрати (CAPEX), пом’якшують ризики та, що ще важливіше, зосе-
реджуються на основних компетенціях їх ділових операцій, що допомагає їм отри-
мати високий ступінь конкурентної переваги.

Аналогічні тенденції відбуваються і в Україні. Логістика має все більший вплив 
на формування структури національної економіки, визначаючи її профіль, що про-
являється у зростанні внеску логістичних послуг у структуру ВВП, чисельності 
зайнятих працівників, а також в ускладненні логістичних взаємодій і залученні 
значних інвестиційних коштів у розвиток транспортно-логістичної інфраструк-
тури. Питома вага логістичного сектору у структурі ВВП країни становить близько 
9–10 %. Досвід провідних світу свідчить, що правильна логістична стратегія з чітко 
визначеними цілями, завданнями і пріоритетами, адекватно забезпечена ресурсами 
та підтримана бізнесом, може стати потужним стимулом економічних перетворень, 
сприяти підвищенню рівня конкурентоздатності та ефективності національної еко-
номіки, покращенню якості життя населення України, а також залученню до гло-
бальних мереж поставок.

Серед різноманіття видів логістичних послуг особлива роль належить склад-
ським послугам, оскільки переміщення товарних потоків в логістичних ланцюгах, 
мережах, каналах неможливе без концентрації і зберігання необхідних обсягів запа-
сів товарно-матеріальних цінностей на різного роду складах. Склади як ключова 
ланка ланцюгів постачання забезпечують синхронізацію попиту і пропозицію та 
доступність товарів для споживачів. З іншого боку, на складах створюється значна 
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частка доданої вартості товарів і послуг. Усі складські операції мають прямий вплив 
на збільшення вартості товарів для кінцевих споживачів. Крім того, створення 
складських запасів призводить до іммобілізації (заморожування) значних фінансо-
вих ресурсів, які могли б бути використані на інші цілі. Тому складування продукції 
виправдане тільки в тому випадку, якщо воно дозволяє знизити витрати або поліп-
шити якість логістичного сервісу (досягти більш швидкого реагування на попит або 
економії на превентивних закупівлі за нижчими цінами).

Слід також зазначити, що сучасні склади, будучи підсистемою логістичної 
організаційної форми більш високого рівня, повинні сприяти раціоналізації руху 
товару. Складування, або зберігання, забезпечує утримання та збереження товарів 
до моменту їх відправлення споживачам. Як правило, між виробництвом та спожи-
ванням продукції існує розрив у часі. Саме зберігання на складах оптимізує часовий 
ресурс шляхом подолання подібного інтервалу.

Склад є одним із ключових елементів логістичного менеджменту, важливість 
якого не обмежується стінами спеціалізованої будівлі для зберігання продукції, 
оскільки ефективне управління складським комплексом відіграє важливу роль для 
планування та функціонування ланцюга постачання. Управління складським комп-
лексом є частиною системи управління логістикою, і відповідно ланкою ланцюга 
поставок. Неможливо розглядати склад лише як місце для зберігання готової про-
дукції та виконання функцій обробки вхідного та вихідного товаропотоку, оскільки 
ефективне управління цим комплексом має потенціал створення вагомих економіч-
них переваги як для бізнесу, так і для його клієнтів.

У сучасних умовах господарювання основним завданням складської логістики є 
управління всією сукупністю компонентів, з яких складається система постачання 
і зберігання товарно-матеріальних цінностей, з метою забезпечення необхідного сер-
вісного обслуговування споживачів при мінімальних загальних витратах руху товарів.

Область прийняття логістичних рішень в складуванні багатогранна. У нав-
чально-науковій літературі з логістики виділяють наступні ключові компоненти 
системи постачання: складські приміщення і споруди, запаси, транспортування, 
комплектація, пакування, інформаційне забезпечення тощо. Складські операції 
охоплюють цілий спектр заходів, включаючи отримання та зберігання матеріалів, 
контроль та захист товарно-матеріальних цінностей, а також виконання замовлень 
клієнтів, включаючи збирання, пакування та доставку до споживача.

Саме тому підготовка майбутніх менеджерів з логістики у сфері складської логіс-
тики має включати в себе не лише основи побудови та виконання бізнес-процесів 
на складі, але і детальне розуміння всіх аспектів роботи персоналу і обладнання, 
передбачення виникнення проблемних ситуацій, прорахунок потенційних вузьких 
місць та їх уникнення ще на етапі проектування складського комплексу чи окремої 
технологічної операції.

Основною метою даного навчального посібника є системне висвітлення проб-
лем, пов’язаних з функціонуванням сучасного складу як ланки логістичної системи, 
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а також узагальнення основних тенденцій розвитку складської логістики, що супро-
воджується з активним використанням інформаційно-комп’ютерних та телекому-
нікаційних технологій, систем автоматизації складських операцій, безпілотних 
літальних апаратів та маніпуляційних роботів.

Навчальний посібник «Складська логістика» є результатом узагальнення тео-
ретичних розробок провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, що займаються 
дослідженням сутності та ролі складів і складських послуг в діяльності логістичних 
операторів, зокрема, Є.В. Крикавського, Т.О. Колодізєвої, В.В. Дибської, В.І. Сер-
гєєва, Д.Р. Стока, Д.М. Ламберта, Г.П. Манжосова, В.В. Волгіна та ін. У ньому також 
відображено особливості складських процесів на вітчизняних підприємствах різ-
них галузей економіки та постачальників логістичних послуг.

Навчальний посібник складається з 7-ми розділів. Кожен розділ містить клю-
чові поняття, основний теоретичний текст, що відображає особливості організа-
ції технологічного процесу на складі, опис складського обладнання, принципи та 
методи проектування складського господарства підприємства, складського обліку 
та документообігу, роботу складського персоналу, тенденції розвитку складської 
логістики. Графічний матеріал, який супроводжує теоретичні викладки, сприяє 
систематизації знань, навчає виділяти головне і орієнтує студентів на активну піз-
навальну діяльність. Усе перелічене дозволить забезпечити ефективне опрацю-
вання теоретичного матеріалу у процесів самостійної роботи та сприятиме форму-
ванню практичних навичок вирішення управлінських завдань щодо організації та 
оптимізації складських операцій.

Автори сподіваються, що цей навчальний посібник буде корисним не тільки сту-
дентам, аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів, але й фахівцям-прак-
тикам у галузі логістики, менеджерам торгівельних, дистрибуційних та логістич-
них компаній.
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

ТМЦ – товарно-матеріальні цінності
МП – матеріальний потік
ТЛП – транспортно-логістичний центр
ККД – коефіцієнт корисної дії
ТО – технічне обслуговування
АКБ – акумуляторні батареї
МТЗ – матеріально-технічне забезпечення
БПЛА – безпілотні літальні апарати 
АСС – автоматизовані складські системи
ЕОМ – електронно-обчислювальні машини
МАС – мультиагентні системи
МАТ – мультиагентні технології
ТЗ – транспортний засіб
ELA – European Logistics Association 
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Розділ 1
СУТНІСТЬ ЛОГІСТИКИ СКЛАДУВАННЯ

1.1. основні поняття та визначення складської логістики

Складська логістика є складовою частиною логістики і розглядається як нау-
ково-практичний напрямок, пов’язаний з оптимізацією управлінням матеріальними 
і супутніми (фінансовими, інформаційними, сервісними) потоками на складах. Охо-
плюючи всі процеси в цій сфері, діяльність складської логістики розповсюджується 
на широкий спектр технологічних операцій, моделювання логістичних процесів на 
складах і знаходження оптимальних рішень в рамках управління цими процесами.

Складська	 логістика – це вид логістики, що керує комплексом взає-
мопов’язаних операцій, які забезпечують рух матеріальних і супутніх 
потоків в процесі приймання, розміщення, зберігання, обліку товарів 
і організації продажу споживачам при мінімальних витратах на орга-
нізацію складського господарства, розрахунок оптимальної кількості 
складів та місця їх розташування.

Основними завданнями логістики складування є наступні:
– створення та оптимальне розміщення складської мережі у визначеному регі-

оні, наявність якої є одним із вирішальних факторів ефективного просування товарів 
на ринок з метою забезпечення їх максимального збуту. Це, з одного боку, повинно 
забезпечити мінімальні витрати, пов’язані з просуванням вантажопотоку до кінце-
вого споживача, а з іншого боку – забезпечити гарантоване обслуговування кожного 
клієнта на необхідному для нього рівні;
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– ефективне використання складського простору, що дозволяє збільшити потуж-
ність складу;

– вибір способу зберігання і відповідного технологічного обладнання;
– збільшення пропускної спроможності складу та скорочення експлуатаційних 

витрат за рахунок мінімізації маршрутів внутрішньо складського перевезення вантажів;
– зниження витрат на переробку вантажів;
– організація поставок продукції зі складу, застосування унітизації партій від-

вантаження;
– максимальне використання можливостей сучасних інформаційних систем.
Отже, складська логістика – це складова частина загальної інтегрованої логіс-

тики, яка розглядає процеси оптимізації управління матеріальними, фінансовими та 
інформаційними потоками на складах.

До базових понять, які мають першочергове значення для дослідження склад-
ської логістики, відносяться: складська мережа, складування, складська система, 
складське господарство, склад, складський комплекс, та ін.

Складська	мережа	– це комплекс об’єктів складського призначення роз-
міщених на певній території.

Складування – це логістична операція, яка полягає у раціональному 
розміщенні на складі товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), їх збере-
ження, облік запасів та їх своєчасне поповнення.

Організація складування ТМЦ має як позитивні сторони, так і недоліки. Пози-
тивна роль складування полягає у забезпеченні вирівнювання запасів, створення 
необхідних умов для комплектації вантажів, концентрації і розподілу запасів, поліп-
шення якості логістичного обслуговування.

Недоліком складування є збільшення вартості товару за рахунок витрат на утри-
мання запасів на складах. Крім того, створення складських запасів призводить до 
заморожування значних фінансових ресурсів, які могли б бути використані на інші 
цілі підприємства.

Матеріально-технічною основою складування є складське господарство – одне 
з найважливіших елементів логістичної системи.

Складське	господарство – це сукупність складу (складів) і обслугову-
ючої інфраструктури підприємства, що забезпечує раціональне збере-
ження ТМЦ, їх оптимальне обертання в процесі основного виробництва, 
а також в процесі руху зі сфери виробництва в сферу споживання.

Організація складського господарства має прямий вплив на результати виробни-
чо-господарської діяльності підприємства, так як забезпечує безперебійність роботи 
основного виробництва і своєчасне відвантаження готової продукції споживачеві.



11

Розділ 1. СУТНІСТЬ ЛОГІСТИКИ СКЛАДУВАННЯ

Ефективність функціонування складського господарства визначається його спе-
ціалізацією, використанням прогресивних форм організації і технологій, засобів 
механізації та автоматизації, раціональним використанням складських приміщень 
і площ. Сьогодні сучасне складське господарство підприємств представляє собою 
комплекс високомеханізованих складів, спеціалізованих за видами матеріальних 
ресурсів з урахуванням вимог щодо оптимізації умов їх зберігання і складської 
переробки (рис. 1.1).

Рис.	1.1.	Склади	як	елемент	логістичної	системи

Основними завданнями складського господарства підприємства є:
– безперебійне забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами;
– забезпечення збереження матеріальних ресурсів;
– скорочення витрат при здійсненні складських операцій;
– підвищення продуктивності праці складського персоналу.
Склад є одним із основних елементів складського господарства підприємства.

Склад – це будівля (споруда чи майданчик), яка призначена для при-
ймання, розміщення і зберігання товарів, підготовки їх до споживання 
і відпуск споживачам.

Використання складів в логістичній системі пов’язано з багатьма факторами, 
основними з яких є:

– вирівнювання попиту за рахунок створення страхових і сезонних запасів 
продукції;

– зниження логістичних витрат при транспортуванні за рахунок формування 
оптимальних партій доставки;

– максимальне задоволення споживчого попиту за рахунок безперебійного 
постачання продукції;


