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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛОГІСТИКА» 
 

Аналізуються існуючі визначення поняття «логістика» та уточнюється його сутність. 
Пропонується уточнення визначення логістики, що враховує корпоративний підхід та кон-
курентні переваги фірми на ринку. 
 

 Термін «логістика», відомий донедавна лише вузькому колу спе-
ціалістів, набуває сьогодні широкого розповсюдження. Основна при-
чина цього явища полягає в тому, що поняття «логістика» почало ви-
користовуватися в економіці. 

Етимологія поняття «логістика» викликає істотні суперечності. 
Найбільш розповсюдженими є дві точки зору. За однією з них термін 
«логістика» походить від грецького logistikos – обчислювати, міркува-
ти [6, с.87], за другою – від французького loger – постачати [12, с.5]. 
Однак зустрічаються й інші версії, зокрема, від древньогерманського 
laubja – склад, зберігання [11, с.49]. 

Метою даного дослідження є уточнення сутності та визначення 
поняття «логістика». Для досягнення мети потрібно вирішити такі за-
вдання: проаналізувати визначення та сутності, що висвітлюються в 
джерелах інформації; уточнити визначення поняття «логістика».  

На сьогодні у закордонній і вітчизняній літературі  немає єдиного  
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визначення логістики, тому необхідним є критичний огляд тлумачень 
поняття «логістика» (таблиця). 

 

Тлумачення поняття «логістика» 
 

Джерела 
інформації 

Визначення 

Логістика, як мистецтво 
Magee J.F., [12] Логістика – це мистецтво управління потоком матеріалів і продуктів 

від зовнішнього джерела до споживача  
Логістика, як науковий напрямок 

А.А.Смехов, [9] Логістика – новий науковий напрямок, вчення про планування, управ-
ління і спостереження (відстеження) під час переміщення матеріальних 
та інформаційних потоків у виробничих і енергетичних системах.  

William 
С.Copacinо, 
[13] 

Логістика – це наукове вчення про планування, управління і контроль 
потоків матеріалів, енергії та інформації в окремих видах підприємницт-
ва  

М.П.Гордон, 
[7] 

Логістика – міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо 
пов'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності мате-
ріальних потоків  

Логістика, як наука 
Б.А.Анікіна, 
[2]. 

Логістика – 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  

А.Н.Родніков, 
[6] 

Логістика – наука про планування, контроль і управління транспорту-
ванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними опе-
раціями, здійснюваними у процесі доведення сировини і матеріалів до 
виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, 
матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача з 
врахуванням інтересів та вимог останнього, а також передачі й обробки 
відповідної інформації  

І.І.Бажин, [1] Логістика – наука про потокові процеси цілеспрямованої людської діяль-
ності  

А.А.Колобова, 
[5] 

Логістика – наука про планування, управління і контроль за рухом 
матеріальних і інформаційних потоків в будь-яких системах  

Л.Б.Міротін, 
[3] 

Логістика – наука про організацію спільної діяльності менеджерів 
різних підрозділів підприємства, а також групи підприємств по 
ефективному просуванню продукції по ланцюгу «закупівля сирови-
ни - виробництво - збут - розподіл» на основі інтеграції і координації 
операцій, процедур і функцій, що виконуються в рамках даного 
процесу з метою мінімізації загальних витрат ресурсів 

В.І.Сергєєв, [8] Логістика – наука про управління і оптимізацію матеріальних і супут-
ніх їм потоків у мікро-, мезо- або макроекономічних системах  

Логістика, як процес управління 
Л.С.Федоров, 
[10] 

Логістика – це гармонізація інтересів учасників процесу переміщення 
продукції, форма оптимізації ринкових зв'язків, тобто вдосконалення 
управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними та 
фінансовими потоками на шляху від первинного джерела сировини до 
кінцевого споживача готової продукції на основі системного підходу й 
економічних компромісів для отримання синергетичного ефекту  
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Моделлю логістики є забезпечення отримання (доставки) продук-
ції (товару) споживачу в потрібний час і місце при мінімально можли-
вих сукупних витратах трудових, матеріальних, фінансових ресурсів. 

Творцем перших наукових праць з логістики прийнято вважати 
французького військового фахівця початку XIX ст. А.Джоміні, який 
дав таке визначення логістики: «практичне мистецтво маневру війсь-
ками» [4, с.6]. Він стверджував, що логістика включає не тільки пере-
везення, але і широкий круг питань, таких, як планування, управління і 
постачання, визначення місця дислокації військ, а також будівництво 
мостів, доріг і т.д.  

У підприємницькій діяльності, економічній і науковій літературі 
зарубіжні фахівці виділяють два принципові напрями у визначенні 
логістики [13]. Одне з них пов'язане з функціональним підходом до 
руху товару, тобто управлінням всіма фізичними операціями, які не-
обхідно виконувати при доставці товарів від постачальника до спожи-
вача. Інший напрям характеризується ширшим підходом: крім управ-
ління операціями руху товару воно включає аналіз ринку постачаль-
ників і споживачів, координацію попиту і пропозиції на ринку товарів 
і послуг, а також гармонізацію інтересів учасників процесу руху това-
ру. 

Деякі визначення логістики відображають як управлінський, так і 
економічний аспекти. Найбільш типова в цьому відношенні характе-
ристика логістики, дана професором Пфолем (ФРН), який пов'язує в 
єдині процеси планування і контролю руху матеріальних цінностей зі 
скороченням витрат на їх переміщення і інформаційне забезпечення 
[11]. 

У деяких визначеннях логістики підкреслюється її оперативно-
фінансовий аспект. У них трактування логістики виходить з часу роз-
рахунку партнерів по операції і діяльності, пов'язаній з рухом і збері-
ганням сировини, напівфабрикатів і готових виробів у господарському 
обороті з моменту сплати грошей постачальнику до моменту отриман-
ня грошей за доставку кінцевої продукції споживачу. 

У визначеннях логістики знаходять віддзеркалення погляди фахі-
вців, що акцентують увагу на окремих функціях у даному циклі. Логі-
стика в цих випадках зводиться до вельми вузького круга операцій: 
транспортування, завантаження-вивантаження, складування і т.д. Уза-
гальнюючи вищевикладені визначення логістики, її можна охаракте-
ризувати як науку управління матеріальними потоками від первинного 
джерела до кінцевого споживача з мінімальними витратами, пов'яза-
ними з рухом товару і потоком інформації, що відноситься до нього. 
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Першими практичний потенціал логістики передбачили амери-
канські фахівці П.Конверс і П.Дракер. Вони визначили її потенційні 
можливості як «останній рубіж економії витрат» і «непізнаний мате-
рик економіки». Згодом їх точку зору розділили багато теоретиків ло-
гістики [2, c. 15]. Такі американські дослідники, як М.Портер, Д.Сток і 
деякі інші, вважають, що логістика вийшла за межі її традиційного 
вузького визначення і має велике значення в стратегічному управлінні 
і плануванні фірми [2, c.15]. 

У своїй основі логістика не є феноменом абсолютно новим і не 
відомим практиці. Проблема найбільш раціонального руху сировини, 
матеріалів і готової продукції завжди була предметом пильної уваги 
[5]. Новизна логістики полягає, по-перше, в зміні пріоритетів у госпо-
дарській практиці фірм, центральне місце в ній займає управління по-
токовими процесами, а не управління виробництвом. По-друге, новиз-
на логістики полягає у всебічному комплексному підході до питань 
руху матеріальних цінностей в процесі відтворення. По-третє, новизна 
логістики полягає у використанні теорії компромісів у господарській 
практиці фірм.  

На основі опрацьованих джерел, на нашу думку, під «логістикою» 
слід розуміти, науку про планування, організацію, управління, конт-
роль, транспортування, складування та оптимізацію матеріальних та 
відповідних їм фінансових, інформаційних, транспортних, енергетич-
них, людських потоків, які супроводжують виробничо-комерційну 
діяльність фірми та спосіб підвищення її конкурентоспроможності у 
мікро-, мезо- або макроекономічних системах. 

Науковою новизною даного дослідження є уточнення визначення 
поняття «логістика», за рахунок виділення актуального на сьогодні 
аспекту логістики, такого, як можливість впливати на стратегію кор-
порації і на створення нових конкурентних переваг фірми на ринку, 
тобто на її кінцеву мету.  

Теоретичне значення дослідження полягає в можливості викорис-
тання його результатів для уточнення сучасної концепції логістики. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

Раскрывается идея практической реализации перевозок электротранспортом в 
ночное время твердых бытовых отходов (ТБО) к местам  сортировки, а затем утилиза-
ции. 
 

Одна из больших проблем таких мегаполисов, как Харьков, – вы-
воз и переработка ТБО. Сегодня для решения проблемы большинство 
ученых и практиков предлагают населению раздельный сбор ТБО, по-
лагая, что это позволит решить данную проблему. 

Однако, по нашему мнению, основная масса населения для раз-
дельного сбора ТБО морально не подготовлена. Практики предлагают 
для ускорения его внедрения раздавать населению пакеты, заваривать 
в домах люки для сбора мусора, приобрести множество контейнеров 
нового типа, с крышками и установить их около домов, создать циви-
лизованный рынок вторичных ресурсов. Наблюдение показывает, что 
контейнеры с раздельным сбором ТБО безработные вскрывают, а со-
держимое за деньги сдают в пункты приема. 

Таким образом, указанная выше проблема остается сегодня без 
решения. Статистические данные свидетельствуют, что основную мас-
су ТБО (97,7%)  вывозят и захороняют на полигонах [5, 6]. 

В работах [1, 4] сказано, что с ростом городов места обезврежи-
вания ТБО все более отдаляются. Увеличивается стоимость транспор-
тировки отходов. Весьма перспективным является использование сети 
городского электротранспорта для вывоза ТБО в ночное время. 


