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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ „ЛОГІСТИКА” 
 

Аналізуються і класифікуються існуючі визначення поняття “логістика” вітчизня-
них і зарубіжних економістів, уточнюються економічна сутність та визначення поняття 
“логістика”. 
 

Термін «логістика», відомий донедавна лише вузькому колу спе-
ціалістів, набуває сьогодні широкого розповсюдження. Це обумовлене 
тим, що поняття «логістика» почало використовуватися в економіці.  

Щодо визначення економічної сутності  такого фундаментального 
поняття, як “логістика”  існує безліч точок зору, в тому числі  і таких 
українських та зарубіжних вчених, як Б.Анікін, Дж.Бушер,  М.Гордон,               
Д.Джонсон, Є.Крикавський, Л.Міротін,  А.Родніков, А.Смєхов, В.Сєр-
гєєв, Дж.Хескетт [1-11] та ін. 

Той факт, що існує велика кількість визначень логістики, з одного 
боку, свідчить про досить динамічний та бурхливий розвиток цієї нау-
ки, оскільки, як визначення, так і об'єкти дослідження логістики змі-
нювалися й уточнювалися з розвитком ринкових відносин. А  з іншого 
боку це є свідченням того, що на сьогодні до кінця ще не сформульо-
вано її концептуальні засади.   

Незважаючи на те, що логістика це доволі молода наука, вона має 
величезні перспективи розвитку та використання в практичній діяль-
ності  підприємств.   Хоча визначення поняття і не розкриває цілком 
економічної природи логістики, але  напрямок її розвитку та науково-
практичного застосування залежить від того, який саме зміст буде 
вкладено в поняття “логістика”. Визначення поняття “логістика” про-
відних вітчизняних та зарубіжних науковців наведені в табл.1. 

Незважаючи на те, що визначення  поняття “логістика” різних ав-
торів мають спільні риси, є в них і безліч відмінностей. У зв’язку з цим 
виникає потреба в поясненні, систематизації та класифікації існуючих 
визначень.  

Визначення будь-якого поняття чи категорії повинно обов’язково 
містити дві складові –  об’єкт та мету дослідження. Тому, при розробці 
класифікації визначень саме вони і можуть бути обрані в якості класи-
фікаційних ознак. Крім того, неабияке значення має зміст визначення 
(деякі вчені вважають логістику видом діяльності, деякі – наукою, а 
деякі – процесом управління). 

Практика систематизації визначень логістики уже існує. Так, у 
праці Б.А.Анікіна [4] з позицій логістичного менеджменту виділено 
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такі змістовні аспекти та предметні області прикладення логістики, як 
управлінські, економічні, управлінсько-економічні, оперативно-фінан-
сові та операційні. Як продовження розробок у даному напрямку про-
понуємо класифікацію визначень логістики за трьома вищезгаданими 
ознаками з позицій її теоретичних основ, наведену в табл.2.   

 

Таблиця 1 – Різні тлумачення поняття «логістика» 
 

Визначення Літературне 
джерело 

Наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання 
переміщення матеріальних та інформаційних потоків у просторі і в часі 
від їхнього первинного джерела до кінцевого споживача  

Б. Анікін [4]  

Наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складу-
ванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, здійс-
нюваними у процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого 
підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і 
напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача з врахуван-
ням інтересів та вимог останнього, а також передачі й обробки відповід-
ної інформації  

А. Родніков [6]  

Новий науковий напрямок, учення про планування, управління і спосте-
реження (відстеження) під час переміщення матеріальних та інформацій-
них потоків у виробничих і енергетичних системах  

А. Смєхов [8]  

Наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними 
та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах з синер-
гічними зв’язками 

Є. Крикавський   
[3] 

Процес планування, реалізації і управління ефективним, економічним 
рухом і збереженням сировинних матеріалів, незакінченого виробництва, 
готової продукції, пов'язаної з цим інформації з пункту виникнення у 
пункт споживання з метою забезпечення відповідності вимогам спожива-
ча  

Дж. Бушер [9]  

Інтегральний інструмент менеджменту, що сприяє досягненню стратегіч-
них, тактичних або оперативних цілей організації бізнесу за рахунок 
ефективного з погляду зниження загальних витрат і задоволення вимог 
кінцевих споживачів щодо якості продуктів і послуг управління матеріа-
льними і (або) сервісними потоками, а також супутніми їм потоками 
інформації і фінансових коштів 

В. Сєргєєв [7] 

Наука про організацію спільної діяльності менеджерів різних підрозділів 
підприємства, групи підприємств з метою ефективного просування про-
дукції за ланцюгом «закупівля сировини – виробництво продукції – роз-
поділ», а також цілеспрямованих транспортно-людських потоків на осно-
ві інтеграції і координації операцій, процедур і функцій, що виконуються 
у рамках даного процесу з метою мінімізації загальних витрат ресурсів 

Л. Міротін [5] 

Науково-практичний напрямок господарювання, що полягає в ефектив-
ному управлінні матеріальними потоками в сферах виробництва і обігу Гордон М.П. [1] 

Процес планування, реалізації і контролювання економічно ефективного 
переміщення і складування сировини, запасів незавершеного виробницт-
ва, готових виробів та пов'язаних із цим послуг та відповідної інформації 
з місця походження до місця споживання для забезпечення відповідності 
вимогам споживачів  

Американське 
логістичне това-
риство "Рада з 
управління логіс-
тикою"[10] 

Сукупність видів діяльності з управління потоками продукції, координа-
ції виробництва і ринків збуту за встановленого рівня послуг з мінімаль-
ними витратами  

Дж. Хескетт [11]  

Потік матеріалів і послуг, а також зв'язки, що необхідні для управління 
цим потоком  

Д.Джонсон та ін. 
[2]  
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Таблиця 2 – Класифікація визначень поняття “логістика” 
 

Класифікаційні ознаки 
зміст поняття об’єкт управління мета управління 

    Наука або науковий 
напрямок [1, 3-6, 8] 
    Інтегральний інстру-
мент менеджменту [7] 
    Сукупність потоків 
[2] 
    Сукупність видів 
діяльності [11] 
    Процес управління 
[9, 10] 

     Матеріальні потоки [1, 11] 
     Потоки матеріалів і послуг [2] 
    Матеріальні та  інформаційні 
потоки [4, 8-10] 
    Транспортно-людські потоки 
[5] 
    Матеріальні, нематеріальні та 
інші операції [6] 
    Матеріальні,  інформаційні та 
фінансові потоки [3] 
    Матеріальні,  інформаційні, 
сервісні  та фінансові потоки [7] 

    Урахування вимог спожи-
вачів [6, 9, 10] 
    Ефективне просування 
товару [5] 
    Досягнення стратегічних, 
тактичних та оперативних 
цілей організації [7] 
    Мінімізація витрат [11]; 
   Мета відсутня [1-4, 8] 

 
Щодо першої класифікаційної ознаки, на нашу думку, логістика є 

перш за все наукою, оскільки має концептуальні основи, об’єкт, пред-
мет, методи, прийоми, інструментарій дослідження. Визначення логіс-
тики як науки більшість вчених пов’язують з реалізацією функцій 
управління. Трактування ж логістики як наукового напряму [8] є дещо 
некоректним, а як інтегрального інструменту менеджменту [7] та про-
цесу управління [9,10] вузьким, оскільки логістика вже виділилася в 
окрему науку. Д.Джонсон [2] стверджує, що логістика – це потоки ма-
теріалів та послуг, у той час як потоки є здебільшого лише об’єктом 
дослідження логістики. Визначення ж логістики як сукупності видів 
діяльності [11] носить чисто прагматичний характер.  

При цьому неважко помітити, що основним об'єктом досліджен-
ня, управління й оптимізації, на думку вчених, вважається саме мате-
ріальний потік. Всі ж інші види потоків вважаються супроводжуючи-
ми по відношенню до матеріальних. Тому найбільш демократичними  
в цьому відношенні є трактування логістики Є.Крикавського [3] і 
В.Сергєєва [7].  У визначенні Є.Крикавського присутні як матеріальні, 
так і інформаційні та фінансові потоки, а у визначенні В.Сергєєва ще й 
сервісні.  Питання виділення сервісних потоків та потоків послуг за-
лишається відкритим, оскільки вони можуть існувати у вигляді матері-
альних, або інформаційних, або фінансових потоків. Тому, на думку 
автора, об’єктом дослідження в логістиці можуть бути матеріальні, 
інформаційні та фінансові потоки з усіма взаємозв’язками між ними та 
відведенням кожному з потоків рівнозначної ролі.  

Згідно з табл.2, метою логістичного управління  більшість вчених 
вважають досягнення маркетингових цілей, а саме урахування потреб 
споживачів [6, 9, 10] та ефективне просування товару [5]. Деякі вчені 
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[7] за мету вважають досягнення стратегічних, тактичних та оператив-
них цілей організації бізнесу [7], а інші – мінімізацію витрат [11]. У 
визначеннях М.Гордона [1],  Д.Джонсона [2], Є.Крикавського [3], 
Б.Анікіна [4], А.Смєхова [8] мета відсутня. Можна погодитися з будь-
яким формулюванням мети логістичного управління, оскільки вона 
може бути різною залежно від конкретної ситуації. Тому, на думку 
автора, у визначенні слід не конкретизувати мету, а лише зазначати, 
що управління має здійснюватися для досягнення поставленої мети.  

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, пропонується під  ло-
гістикою розуміти науку про управління матеріальними, інформацій-
ними, фінансовими потоками та взаємозв’язками між ними у відкритих 
економічних системах задля досягнення поставленої мети. 

Наукова новизна запропонованого визначення полягає у: 1) вра-
хуванні того, що підприємство є складною, відкритою економічною 
системою, пов’язаною із зовнішнім середовищем специфічними відно-
синами з приводу руху матеріальних, фінансових та інформаційних 
ресурсів; 2)  врахуванні засад ситуаційного підходу. 
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