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Вступ

У найширшому сенсі, логістикою називають будь-які процеси, пов'язані з

транспортуванням, зберіганням та обробкою будь-яких предметів. Термін «логістика»

може розглядатися як наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними

та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергічними

зв'язками.[1] Логістика є функцією підприємства та може бути пов’язана з різними

напрямами його діяльності залежно від сфери бізнесу. Зараз логістика широко

використовується як в товарному виробництві,  так і в наданні послуг.  Кожне сучасне

підприємство, навіть не маючи відділу логістики, використовує її закони для оптимізації

власних процесів [3].

Спорт є невід’ємною частиною соціокультурного розвитку будь-якої країни.

Спортивна подія – професійно організована зустріч груп людей, метою яких є намір

перевершити суперника, домагаючись кращих результатів, показників[4]. Як і інші

напрями діяльності сучасний спорт використовує не тільки закони фізики чи біології, а й

логістики також. Організація спортивної події є важливим етапом в будь-якому спорті і

потребує складних логістичних розрахунків для успішного проведення. Кожен учасник

має вчасно прибути у визначене місце в оптимальній фізичній і моральній формі разом з

необхідним екіпіруванням та додатковим устаткуванням без затримок, втрат або

пошкоджень. Це створює складне завдання організатору-логісту провести необхідні

розрахунки та спланувати подію на високому рівні.

Матеріали і методи

Науковою базою виступили матеріали доповідей та статей вітчизняних науковців.

Синтезована інформація акцентована головним чином на використанні методів та моделей

логістики у туристичному бізнесі та спорті.

Результати

Одним з найважливіших моментів в логістиці спортивних подій є те, що саме і кого

саме необхідно буде перевозити. Спортсмени вимогливі до умов транспортування та

потребують високого рівня сервісу, а їх обладнання найчастіше є великогабаритним та

може легко пошкодитись при транспортуванні. На деяке необхідно отримувати додатковий

дозвіл на перевезення (наприклад гвинтівки для біатлону). Іншим важливим завданням є

визначення виду транспорту або їх комбінування. На різних спортивних подіях

використовується як сухопутний, так водний і повітряний види транспорту. Основними



вимогами стають швидкість і комфорт. Обов’язковим є страхування усіх учасників змагань

на період перевезення та виступів. При перевезенні за кожну спортивну команду

визначається відповідальна особа[4].

Засобом первинного впорядкування логістичної проблеми під час спортивних подій,

отримання та збору інформації про взаємозв'язки досліджуваних об’єктів про можливі і

ймовірні напрямки їх майбутнього розвитку є метод сценаріїв логістики. Група експертів з

логістики складає план сценарію, де намічаються функціональні області логістики під час

події, а також фактори зовнішнього середовища , що враховуються при постановці та

вирішенні логістичної проблеми. Різні розділи сценарію пишуть зазвичай окремі групи

експертів. Сценарії можуть бути використані на різних етапах події, коли потрібно зібрати

і впорядкувати інформацію [2].

Спортивні події можуть проводитись в складних для доступу звичайного транспорту

місцях а також в складних погодних умовах. Дана специфіка створює додаткові труднощі в

логістиці. Тому в таких випадках часто додатково застосовується спеціальна техніка:

починаючи від водних мотоциклів і катерів, аж до гірських витягів і, навіть, гелікоптерів.

Оскільки бюджет змагань, особливо престижних, є великим, основним критерієм є якість і

надійність логістичних послуг.

Висновки

Як підсумок можна зазначити, що логістика як наука має широке коло застосування

та може використовуватись як в бізнесі для максимізації прибутку, так і в соціокультурних

подіях для оптимізації процесів. Яскравим прикладом такого застосування є використання

логістики в організації спортивних подій олімпіади в Сочі 2014.  Багато спортсменів з

різних країн світу приїхали показати власні досягнення та підвищити рейтинг своєї

держави.  Значні фінансові ресурси були задіяні для організації даної події,  зокрема і на

логістику також. Важливим є усвідомлення відповідальності при плануванні таких заходів.

Адже від успішності їх проведення буде залежати і подальше ставлення як до окремих

сфер діяльності, так і до всієї країни загалом.
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