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Постановка проблеми. Аналіз літературних джерел свідчить, що досі не
встановлена кількісна форма основного закону логістики (ОЗЛ). До того ж й
існують тільки три ії приватних закони: 20-80; 10-70; 5-50 [1-10]. Це значно
обмежує можливості практики логістики. Тому, встановлення кількісної форми
основного закону логістики стає актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, у праці Курганова В.
робиться спроба сформулювати приватні закони логістики [11]. Автор також
визначає й основний закон логістики як економію сукупних витрат, пов’язаних
з рухом матеріального потоку [11]. Однак він не визначає кількісну форму
основного закону логістики. В праці [12] фактично повторюється вже відоме
визначення логістики, як управління матеріальними, інформаційними,
фінансовими потоками. Однак в ній теж не ставиться проблеми формулювання
кількісної форми основного закону логістики. В праці [13] лише згадується
відомий приватний закон Парето – закон 20-80. В джерелі [14] розглядаються
навіть кілька основних законів логістики, що на думку авторів є взагалі
помилковим. У праці [15] розглядають не закони, а сім правил логістики; але
при всій схожести правила і закони – не тотожні поняття. У праці [16]
представлені загальні закони логістичного менеджменту та закономірності, що
виходять із загальної групи таких законів. Однак відоме, що навпаки закони
визначаються із закономірностей [2].
Отже, проведений аналіз показує, що дійсно існує необхідність не тільки
встановлення кількісної форми основного закону логістики, але й уточнення
розуміння сенсу приватних і основного закон і їх зв’язку.
Невирішені складові загальної проблеми. Практика дослідницької
діяльності свідчить, що для встановлення кількісної форми будь-якого основного
закону необхідний певний мінімум конкретних приватних законів. Їх
узагальнення й дозволяє встановити основний закон у кількісній формі. Однак у
логістиці у теперішній час існують всього тільки три приватних закони, причому
в дуже обмеженому діапазоні величин причин і результатів. Тому необхідно
відкриття ще декількох приватних законів логістики, причому як можливо в
найширшому діапазоні вказаних величин. Для рішення цієї складової проблеми
автори висказали гіпотезу про можливості встановлення ще двох приватних
законів логістики, причому в двох ключових місцях диапазону: у самому його
початку та у самому кінці. Саме це дозволить охопити фактично увесь диапазон
приватних законів логістики і встановити основний закон логістики.
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Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є встановлення
кількісної форми основного закону логістики.
Методики дослідження: огляд літературних джерел, 2С70, ВЕО,
історично-логічний, індукція-дедукція, теорія методу Бабайлова [2].
Виклад основного матеріалу дослідження. Як слідує з [1-2] логістика є
своєрідна, раціональна організація потоків. Раціональна означає – організована
згідно законів логістики 20-80; 10-70; 5-50. Саме раціональна організація
потоків забезпечує величезне зменшення витрат щодо найвагоміших в їх ієрархії.
Так, наприклад, використання закону 20-80 скорочує витрати на 80%; закону 1070 – на 90%; закону 5-50 – на 95%. Однак й 20% витрат можуть дозволити собі
не всі підприємства. Тому вони можуть застосувати другий закон логістики (1070), який зменшує витрати у два рази (в порівнянні з використанням закону 2080). Й при цьому результат зменшиться лише на 10%.
Але існують організації, які можуть дозволити собі тільки 5% витрат за
рахунок використання третього закону логістики. При цьому, результат
зменшиться до 50%, але він може бути придатним для ефективної логістичної
діяльності.
Далі було виявлено, що у практиці логістики виникає проблема
визначення величини результату, коли витрати не дорівнюють жодному з трьох
розглянутих випадків. Причина цього – відсутність кількісної форми єдиного,
основного закону логістики (ОЗЛ).
Для цього необхідно, перш за все, визначити сенс будь-якого основного
закону. При вирішенні цього завдання автори використовували важливіші
властивості універсальної моделі розробки парадигм [6]. Саме в цій моделі
встановлено роль, місце, сутність, зміст основного закону будь-якої сфери
діяльності. З [6] слідує: місце основного закону – це четвертий елемент
основної теорії і другий елемент науки. Причина появи основного закону –
наслідок узагальнення приватних законів. Роль основного закону – для
розробки відповідної парадигми. Сутність основного закону – результат
узагальнення приватних законів.
У наступному завданні були визначені причини відсутності ОЗЛ у
кількісній формі. Вона зводиться до відсутності реальних передумов
встановлення ОЗЛ. Зрозуміло, що нереально встановити основний закон
логістики на основі узагальнення тільки трьох законів логістики (20-80; 10-70;
5-50). Вони лише надають інформацію тільки в досить обмеженому діапазоні
причин (від 5% до 20%) і наслідків (результатів) тільки від 50% до 80% (рис. 1).
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Рис. 1. Обмеженість трьох законів логістики [складено авторами]
Але як себе проявляють кількісно причини і результати за межами даного
діапазону досі було невідомо. Зрозуміло, що для узагальнення приватних
законів логістики у формі екстраполяції не було можливості – помилка могла
бути занадто значною. Для рішення цієї проблеми автори висказали гіпотезу о
можливості встановлення ще двох приватних законів логістики, причому в двох
ключових місцях диапазону: у самому його початку та й у самому кінці. Так,
насправді, можливо стверджувати, що відсутність причин (нуль причин)
неминуче веде до відсутності (до нуля) й наслідків (результатів). Це і є новим
четвертим приватним законом логістики! Більш за те, не підлягає сумніву, що
й на прикінці диапазону 100% причин обов’язково приведе до 100% наслідків
(результатів). Це ще один – п’ятий приватний закон логістики! Зрозуміло, що
наявність вже п’ятьох приватних законів логістики (20-80; 10-70; 5-50; 0-0; 100100), які, до того ж, охоплюють увесь діапазон співвідношення витрат і
результатів, надає реальну можливість їх узагальнення шляхом екстраполяції.
Це слідує з рис. 2.

Рис. 2. Реальні передумови встановлення основного закону логістики
[складено авторами]
З рис. 2 наочно слідує реальність проведення кривої залежності величин
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наслідків (результатів) від причин (витрат) через п’ять точок, охоплюючих
фактично увесь діапазон причин і наслідків. Тобто, це можливість вирішення
шостого завдання дослідження. Крива залежності причин і наслідків і є ОЗЛ.
Він представлений на рис. 3.

Рис. 3. Основний закон логістики [складено авторами]
ОЗЛ виконує важливішу роль у практиці логістики. Її визначення – це ще
одна проблема даного дослідження. Уся логіка проведеного дослідження
приводить до висновку, що саме ОЗЛ становиться критерієм, засобом,
методикою практики логістики, засобом визначення можливого, приємного для
будь-якого підприємства співвідношення його витрат і результатів. Дане
співвідношення не може бути встановлено ніяким іншим засобом. При цьому
всі співвідношення витрат і результатів, які опиняться не на кривій «витратирезультати», не відповідають основному закону логістики, і тому не являються
логістичними.
Висновки з проведеного дослідження. Розробка авторами четвертого і
п’ятого приватних законів логістики забезпечила успішне встановлення
основного закону логістики в його кількісній формі.
Однак важлива роль ОЗЛ цим не обмежується: його встановлення
вперше надає можливість і відкриває шлях до розробки важливіших стратегій
логістики, якими є її парадигми – глобальні стратегії, стратегії поведінки всього
людства у сфері логістики в різні історичні відрізки часу (епохи). Але це є
проблемою майбутнього окремого дослідження.
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управления предприятием. Приазовський економічний вісник. 2018. № 5 (10). :
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РЕФЕРАТИ РЕФЕРАТЫ ABSTRACTS
УДК 656.07+ 658.8; JEL Classification: N7, R49, L91
Бабайлов В. К., Приходько Д. О. ВСТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНОГО
ЗАКОНУ ЛОГІСТИКИ
Відсутність основного закону логістики веде до значного обмеження
практики структурування та оптимізації потоків у ній. Практика дослідницької
діяльності свідчить, що для встановлення кількісної форми будь-якого
основного закону необхідний певний мінімум конкретних приватних законів,
причому у можливому найширшому діапазоні величин причин (витрат) і
наслідків (результатів). Саме узагальнення, екстраполяція вказаної залежності й
дозволить встановити основний закон логістики у кількісній формі. Але
існування в даний час тільки трьох приватних законів логістики (20-80; 10-70;
5-50) недостатньо для цього. Для рішення цієї проблеми автори висказали
гіпотезу о можливості встановлення ще двох приватних законів логістики,
причому в двох ключових місцях диапазону: у самому його початку та у
самому кінці. Саме це дозволить охопити фактично увесь диапазон приватних
законів логістики і встановити основний закон логістики у кількісній формі.
Метою даного дослідження є встановлення кількісної форми основного закону
логістики. Методики дослідження: огляд літературних джерел, 2С70, ВЕО,
історично-логічний, індукція-дедукція, теорія методу Бабайлова. Результати:
відкриті два нові (четвертий і п’ятий) приватні закони логістики; на основі
трьох існуючих і двох нових приватних законів логістики був встановлений
основний закон логістики в його кількісній формі. Наукова новизна: вперше
встановлені два нових приватних закони логістики і на цій основі встановлено
основний закон логістики в його кількісній формі. Практична значущість:
основний закон логістики у кількісній формі є єдиною методикою у практиці
логістики, яка забезпечить раціональну (логістичну) організацію потоків для
будь-яких співвідношень величин витрат і результатів.
Ключові слова: логістика; приватні закони; основний закон; потоки;
витрати; результати; організація; створення; структурування; оптимізація
потоків.
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Бабайлов В. К., Приходько Д. А. УСТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО
ЗАКОНА ЛОГИСТИКИ
Отсутствие основного закона логистики ведет к значительному
ограничению практики структурирования и оптимизации потоков в ней.
Практика исследовательской деятельности свидетельствует о том, что для
установления количественной формы любого основного закона необходим
определенный минимум конкретных частных законов, причем в максимально
широком возможном диапазоне величин причин (расходов) и последствий
(результатов). Именно обобщение, экстраполяция указанной зависимости и
позволит установить основной закон логистики в количественной форме. Но
существование в настоящее время только трех частных законов логистики (2023

80; 10-70; 5-50) недостаточно для этого. Для решения этой проблемы авторы
высказали гипотезу о возможности установления еще двух частных законов
логистики, причем в двух ключевых местах диапазона: в самом его начале и в
самом конце. Именно это позволит охватить практически весь диапазон
частных законов логистики и установить основной закон логистики в
количественной форме. Целью данного исследования является установление
количественной формы основного закона логистики. Методики исследования:
обзор литературных источников, 2С70, ВЕО, исторически-логический,
индукция-дедукция, теория метода Бабайлова. Результаты: открыты два
новых (четвертый и пятый) частные законы логистики; на основе трех
существующих и двух новых частных законов логистики был установлен
основной закон логистики в его количественной форме. Научная новизна:
впервые установлены два новых частных закона логистики и на этой основе
установлено основной закон логистики в его количественной форме.
Практическая значимость: основным законом логистики в количественной
форме является единая методика в практике логистики, которая обеспечит
рациональную (логистическую) организацию потоков для любых соотношений
величин затрат и результатов.
Ключевые слова: логистика; частные законы; основной закон; потоки;
расходы; результаты; организация; создание; структурирование; оптимизация
потоков.
UDC 656.07+ 658.8; JEL Classification: N7, R49, L91
Babailov V., Prykhodko D. ESTABLISHMENT OF THE BASIC LAW
OF LOGISTICS
The absence of the basic law of logistics leads to a significant limitation of the
practice of structuring and optimizing flows in it. The practice of research shows that
to establish the quantitative form of any basic law requires a certain minimum of
specific private laws, and besides in the widest possible range of causes (costs) and
consequences (results). It is the generalization, extrapolation of this dependence that
will establish the basic law of logistics in quantitative form. But the current existence
of only three private laws of logistics (20-80; 10-70; 5-50) is not enough for this. To
solve this problem, the authors hypothesized the possibility of establishing two more
private laws of logistics, and in two key places in the range: at the very beginning and
at the very end. This will cover virtually the entire range of private laws of logistics
and establish the basic law of logistics in quantitative form. The purpose of this study
is to establish the quantitative form of the basic law of logistics. Research methods:
review of literature sources, 2C70, VEO, historical-logical, induction-deduction,
theory of Babaylov's method. Results: two new (fourth and fifth) private laws of
logistics were discovered; on the basis of three existing and two new private laws of
logistics, the basic law of logistics was established in its quantitative form. Scientific
novelty: for the first time two new private laws of logistics were established and on
this basis the basic law of logistics in its quantitative form was established. Practical
significance: the basic law of logistics in quantitative form is the only technique in
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the practice of logistics, which will provide a rational (logistical) organization of
flows for any ratio of costs and results.
Keywords: logistics; private laws; basic law; flows; costs; results; organization;
creation; structuring; flow optimization.
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підприємництва, м. Харків, Україна; е-mail: super_super-kod@ukr.net.
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