
ЕКОНОМІКА АПК

36

ВСТУП
У сучасних умовах розвитку економіки Украї�

ни особливо важливим для вітчизняних
підприємств є впровадження механізмів управлі�
ння запасами, які відповідали б ринковим умовам
господарювання та забезпечували ефективність їх
формування та використання. Одним із шляхів
досягнення цього є застосування логістичних
підходів в управлінні підприємствами, які сприя�
ють високій координації роботи всіх його
підрозділів, забезпечують безперервність функц�
іонування, створюють умови для адекватного ре�
агування на збої в постачанні чи порушення в ро�
боті. В першу чергу, використання логістичного
управління на вітчизняних підприємствах вимагає
від науковців і практиків дослідження сучасних
підходів до економічної сутності логістики та оц�
інки її можливостей з урахуванням специфічних
рис економіки України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Аналіз праць дослідників [1; 2; 3; 5; 6; 9; 10; 11;

13; 14] свідчить, що у науковій літературі виді�
ляється декілька підходів до трактування логісти�
ки, що зумовлює наявність немалої кількості її
визначень. Фролова Л.В. зазначає, що Є.О. Голи�
ков проаналізував 16 визначень поняття "логісти�
ка", В.І. Сергєєв — 24 визначення, В.С. Колодін
підкреслював наявність біля п'яти десятків визна�
чень [14, с. 14]. При цьому одні науковці, визнача�
ючи логістику, акцентують увагу на управлінні
лише матеріальними потоками підприємства з ме�
тою мінімізації витрат [6, с. 15]. Інші — на необхі�
дності взаємоузгодженого управління матеріаль�
ними та інформаційними потоками [10, с. 9]. Ок�
ремі дослідники визнають за доцільне враховува�
ти матеріальні, фінансові та інформаційні потоки
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[5]. Разом з цим у більшості визначень не відобра�
жається вплив логістики на економічні вигоди
підприємства, не враховуються можливості рин�
кової інфраструктури логістичного об'єкта та ак�
цент робиться на окремих складових логістики, які
лише разом можуть повністю розкривати її
сутність. Такий стан речей ще раз підкреслює не�
обхідність дослідження теоретичних підходів до
визначення логістики та вимагає обгрунтування
від теоретиків та практиків її сутності у відповід�
ності до сучасних умов господарювання специфі�
ки функціонування вітчизняних підприємств.

У зв'язку з цим мета статі полягає в узагаль�
ненні існуючих підходів до етапів розвитку логі�
стики як науки та обгрунтуванні її економічної
сутності у відповідності до сучасних умов госпо�
дарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Успіх господарської діяльності вітчизняних

підприємств в умовах ринкової економіки значною
мірою залежить від ефективності управління за�
пасами. В управлінні запасами важливим і водно�
час складним є обгрунтування оптимальної їх ве�
личини, яка мінімізувала б витрати, що виникають
у процесі управління ними, раціональних способів
їх транспортування від постачальників та до спо�
живачів, найвигідніших місць складування запасів,
прийнятних методів сервісного обслуговування.
Це досягається за умови використання логістич�
ного управління, впровадження та становлення
якого визначається етапами розвитку логістики.

На думку Крикавського Є.В. [6, с. 12] та колек�
тиву авторів під керівництвом Тридіда О.М. [13, c.
20—22], доцільно виділяти три періоди розвитку ло�
гістики. При цьому Крикавський Є.В. їх виділяє в
межах різних століть, а Тридід О.М., Азаренкова Г.М.,

Проведений порівняльний аналіз етапів розвитку логістики, узагальнені та доповнені аспекти
логістики, проаналізовані існуючі підходи науковців щодо визначення її сутності, запропонований
власний підхід до трактування логістики.

A comparative analysis of the stages of logistics development, summarized and updated aspects of
logistics, researchers analyzed the existing approaches to defining its essence, its own proposed approach
to the interpretation of logistics.
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Мішина С.В., Борисенко І.І. — в межах ХХ сто�
ліття. При цьому останні зазначають, що остаточ�
не формування логістики як наукового напряму в
сфері військової справи відноситься до середини
ХІХ ст.

Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. [3, с. 15—17]
етапи розвитку логістики також виокремлюють в
межах ХХ століття. Однак в їхній точці зору на�
явна відмінність від тлумачень попередніх дослід�
ників щодо часових меж.

Точку зору Крикавського Є.В. підтримує Су�
мец А.М. [11, с. 19—20]. Дослідник акцентує увагу
на тому, що деякі прояви логістики спостерігають�
ся в кінці XVII ст. У французькій армії була поса�
да старшого маршала з логістики, який займався
забезпеченням, транспортуванням, вибором місця
розташування.

На думку колективу російських авторів [6, с.
15], до 50�х років управління матеріальним роз�
поділом мало фрагментарний характер, а тому це
так званий дологістичний період, в якому транс�
порт і матеріально�технічне забезпечення розг�
лядалися як окремі сфери діяльності. Для 60�х
років характерна класична логістика, яка перед�
бачала створення на підприємствах логістичних
систем на основі внутрішньо�функціональних
компромісів (орієнтування на мінімізацію загаль�
них витрат на логістичну систему в цілому). 80�ті
роки визначаються неологістикою, яка базувала�
ся на забезпеченні міжфункціональних комп�
ромісів (направлена першочергово на досягнен�
ня максимальної ефективності роботи всієї фірми
за рахунок мінімізації витрат всього підприємства
та в подальшому — на максимальне співвідношен�
ня його вигод і витрат).

Поряд з цією точкою зору Кіршина М.В [4, с.
15] виділяє чотири етап розвитку логістики. На
відміну від попередніх досліджень, науковець роз�
межовує третій і четвертий етапи. Четвертий етап
авторка називає періодом "концепції загальної
відповідальності". У його основі знаходиться кон�
цепція співвідношення вигод підприємства і вит�
рат.

Авторський колектив під керівництвом В.С.
Лукінського [7, с. 27] також виділяє чотири етапи
розвитку логістики. Перший етап (1920—1950 рр.)
автори називають фрагментацією. Даний етап, на
їх думку, відображав повною мірою ринок продав�
ця, а концепція логістики відповідала сучасному
розумінню менеджменту. Другий етап (1960—1970
рр.) був етапом часткової інтеграції. Для нього ха�
рактерним було насичення ринку товарами, пере�
вищення пропозиції над попитом, фізичний роз�
поділ товарів, який базувався на маркетинговій
концепції управління. Третій етап (1980�ті роки)
відображав процеси інтеграції в межах підприєм�
ства. Його особливістю було зростання конку�
ренції, збільшення логістичних витрат, впровад�
ження автоматизованих систем управління техно�
логічними процесами, розвиток логістичних кон�
цепцій, інтеграція виробництва і розподілу, як на�

слідок впливу маркетингових механізмів. Четвер�
тий етап (1990 р. — до сьогоднішнього дня) є ета�
пом повної інтеграції, який забезпечує розвиток
логістики та її глобалізацію.

На відміну від зазначених дослідників, О.М.
Окландер [9, с. 9—22] визначає п'ять етапів роз�
витку логістики. Науковець акцентує увагу на
тому, що етапи розвитку логістики характеризу�
ються концептуальними підходами. Перший етап
(1956—1965 рр.) передбачав аналіз загальних вит�
рат, системний підхід, поліпшення сервісу, увага
до каналів фізичного розподілу. Другий етап
(1966—1970 рр.) відзначався створенням відділів
управління фізичним розподілом, які забезпечу�
вали координування виробничих програм з фізич�
ним розподілом для мінімізації витрат на збере�
ження і рух готової продукції. На третьому етапі
(1971—1979 рр.) розвитку логістики увага акцен�
тувалась на вирішенні проблем постачання та ско�
рочення витрат енергоносіїв при транспортуванні
й збереженні. Для четвертого етапу (1980—1985
рр.) характерними були автомобілізація і модерн�
ізація транспорту, поява персональних ком�
п'ютерів, удосконалення засобів зв'язку. П'ятий
етап (починається з 1986 року) є періодом інтег�
рації логістики.

Порівняльна характеристика існуючих точок
зору дослідників щодо етапів розвитку логістики
представлено в табл. 1.

Проведений аналіз етапі розвитку логістики
дозволяє зробити такі висновки:

— в економічній літературі наявні відмінності
щодо найменування етапів розвитку логістики та
конкретизації меж історичних періодів;

— в межах історичних періодів розвитку логі�
стики доцільно виділяти інтеграційний період. Це
обумовлено розвитком інтеграційних процесів в
економіці та поширеністю кращого досвіду логі�
стичного управління;

— необхідно розглядати етапи розвитку логі�
стики в межах ХХ ст., оскільки до цього вона
дійсно не враховувала всі її характерні риси. В су�
часних умовах до основних з них слід відносити
такі: направленість на оптимізацію запасів на скла�
дах, мінімізація витрат на управління та утриман�
ня виробничих і збутових запасів, діагностування
логістичних потоків, повне використання ринко�
вої інфраструктури.

Поряд з етапами розвитку, також важливим є
дослідження точок зору науковців щодо визначен�
ня сутності логістики.

На думку деяких російських дослідників [6, с.
15], логістика — наука управління матеріальними
потоками від першочергового джерела до кінце�
вого споживача з мінімальними витратами, що по�
в'язані з товарорухом і потоками інформації, що
відносяться до нього. Представлене науковцям
визначення передбачає управління лише матері�
альними потоками. Однак, крім даного потоку, в
межах реалізації логістичних завдань доцільно уп�
равляти ще інформаційними і фінансовими пото�
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ками. Це обумовлено їх наявністю в логістичних
ланцюгах.

Слід зазначити, що науковці також виділяють
аспекти логістики [6, с. 13—16]:

— управлінський (у даному випадку логістика
враховує планування, управління і контроль);

— економічний (передбачає трактування логі�
стики на основі врахування різних видів діяльності
з метою отримання з найменшими витратами не�
обхідної кількості продукції);

— управлінсько�економічний (за цих умов ло�
гістика передбачає поєднання процесів плануван�
ня і контролю руху матеріальних цінностей із ско�
роченням витрат на їх переміщення та інформац�
ійне забезпечення);

— оперативно�фінансовий (трактування логі�
стики базується на часі розрахунку партнерів уго�
ди і діяльності, пов'язаної з рухом і збереженням
виробничих запасів, напівфабрикатів, готової про�
дукції, з моменту перерахунку грошових коштів
постачальникам до моменту отримання грошових
коштів від покупців)

Такі аспекти дозолили їм сформувати узагаль�

нене визначення логісти�
ки. Під нею автори розу�
міють форму оптимізації
ринкових відносин, гар�
монізацію інтересів всіх
учасників процесу това�
рообігу [6, с. 17].

Вважаємо за доціль�
не при обгрунтуванні
сутності логістики, крім
зазначених аспектів,
враховувати те, що
ефективність логістики
залежить від рівня
організації роботи на
підприємстві. Це обу�
мовлює виділення ще
організаційно�структур�
ного аспекту. Він відо�
бражає необхідність
організації на підприєм�
ствах тісних взаємозв'�
язків між всіма відділами
у процесі виконання ло�
гістичних завдань. По�
ряд з ним важливим є
врахування ще такого
аспекту як обліковий. У
його межах слід врахо�
вувати вимоги як управ�
лінського, так і фінансо�
вого обліку. Вони забез�
печують формування ре�
зультатів логістичних
процесів (фінансовий
облік) та визначають їх
ефективність (управлі�
нський облік). Також не�

обхідно виділяти прогнозний аспект. Його виді�
лення пояснюється необхідністю обов'язкового за�
стосування математичних методів і моделей.

Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. [3, с. 7—8]
аналізують декілька визначень логістики — націо�
нальної ради США з управління матеріальним роз�
поділом, ради логістичного менеджменту, фран�
цузьких, німецьких, англійських вчених.

Національна рада США з управління матері�
альним розподілом акцентує увагу на управлінсь�
кому аспекті логістики [3, с. 7]. Це планування,
управління та контроль за потоком матеріальної
продукції, яку постачають на підприємство, об�
робляють і відправляють з підприємства, а також
контроль за інформаційним потоком, який її суп�
роводжує. Як бачимо, в даному трактуванні не вра�
ховано такого виду логістичного потоку, як фінан�
совий. Однак саме впровадження логістичних
підходів на підприємствах направлене на оптимі�
зацію витрат на утримання і управління всіма за�
пасами підприємства, які, в першу чергу, забезпе�
чуються шляхом планування, управління, контро�
лю за фінансовим потоком. У свою чергу під фінан�

Таблиця 1. Порівняльна характеристика точок зору дослідників щодо
періодів розвитку логістики
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совим потоком слід розуміти рух грошових коштів,
які циркулюють в логістичній системі, а також між
логістичної системою і зовнішнім середовищем,
яке необхідне для забезпечення ефективного руху
визначеного матеріального потоку.

Французькі вчені розглядають логістику як
сукупність різних видів діяльності з метою отри�
мання з найменшими витратами необхідної
кількості продукції у встановлений час та у виз�
наченому місці, де є потреба в цій продукції [3, с.
8]. Дане визначення розкриває одне з основних
завдань логістики — безперервне забезпечення
підприємств необхідними запасами. Але не акцен�
тується увага на такому завданні, як оптимізація
витрат на управління (зберігання і транспортуван�
ня) запасів. При цьому в залежності від специфі�
ки діяльності підприємства це можуть бути вироб�
ничі запаси, запаси у виробництві, запаси готової
продукції, товарів.

Німецькі теоретики і практики визначають ло�
гістику [3, с. 8] як систему, що встановлюється для
кожного підприємства з метою оптимального, з
погляду отримання прибутку, прискорення руху
матеріальних ресурсів у середині та зовні підприє�
мства, починаючи від закупівлі сировини та мате�
ріалів, проходження їх через виробництво і закін�
чуючи постачанням готових виробів споживачам,
зокрема й інформаційну систему, що пов'язує всі
ці завдання. Досить обгрунтованим є тлумачення
дослідників щодо забезпечення системного підхо�
ду до логістики на основі специфіки функціону�
вання конкретного підприємства.

Французькі фахівці Е.Мате й Д.Тикс'є під тер�
міном логістика розуміють [3, с. 8] способи та ме�
тоди координації зв'язків фірм з партнерами,
спосіб координації попиту ринку та пропозиції
підприємств, а також організації діяльності
підприємства, що дають змогу об'єднати зусилля
різних організацій, які виробляють товари та по�
слуги з метою оптимізації фінансових, матеріаль�
них і трудових ресурсів, що використовуються
фірмою для реалізації своїх економічних цілей.
Дане трактування враховує необхідність оптимі�
зації фінансових, матеріальних, трудових ресурсів,
яка забезпечується на основі ефективності функ�
ціонування та взаємодії на конкретному
підприємстві систем операційного, фінансового,
виробничого менеджменту, маркетингу, логісти�
ки, управлінського та фінансового обліків.

Англійські вчені М. Кристофер і Г. Уїлс вва�
жають, що логістика ефективна не лише на рівні
фірм, а й на галузевому рівні. Вона має координу�
вати рішення, які стосуються загальних процесів
розвитку галузі та розміщення в їх межах під�
приємств та складів [3, с. 8] . Слід зазначити, що
таке визначення забезпечує врахування такого
поняття, як "логістичний об'єкт", котре останніми
роками все ширше починає застосовуватися в ло�
гістичному управлінні.

Досить цікавим є вислів Дональда Дж. Бауер�
сокса та Дейвіда Дж. Клосса [1, с. 30] щодо ство�

рення логістикою доданої вартості. На думку ав�
торів, "логістика створює додану вартість в тому
випадку, якщо запаси розміщені належним чином
для полегшення процесу продажу". Точка зору
авторів є досить обгрунтованою, оскільки функц�
іонування логістичної системи має забезпечувати
разом з іншими система зростання ринкової вар�
тості підприємства.

На думку Пономарьової Ю.В. [10, с. 9], логі�
стика має розглядатися як теорія і практика уп�
равління матеріальними і пов'язаними з ними
інформаційними потоками.

Окландер М.А. [9, с. 9] зазначає, що в класич�
ному розумінні до логістики включають всі аспек�
ти, що пов'язані з управлінням рухом і зберіган�
ням матеріалів і товарів підприємства від первин�
ного джерела до кінцевого споживача. Дане виз�
начення чітко розкриває основні два напрями ло�
гістики — рух запасів та їх збереження. Однак не
відображає її мети — своєчасність поставок та
оптимізація витрат на управління запасами.

Джонсон Джеймс, Вуд Дональд Ф., Вордлоу
Деніел Л., Мерфи�мол., Поль Р. [2, с. 21] у своїй
праці використовують п'ять основних термінів: ло�
гістика (вивчає весь процес руху запасів у фірму,
через неї або із неї), закупівельна логістика (перед�
бачає рух сировини і матеріалів, що надходять від
постачальників), менеджмент матеріалів (розглядає
рух запасів всередині фірми), фізичний розподіл
(розглядає рух продукції із фірми до споживача),
управління ланцюгом поставок (ширше поняття,
ніж логістика, оскільки одночасно відноситься до
управління рухом запасів і зв'язками між посеред�
никами з моменту отримання сировини і матеріалів
до отримання товару кінцевими споживачем). При
цьому дослідники підтримують визначення, сфор�
моване Радою з управління логістикою [c. 22]: "Ло�
гистика — процесс планирования, внедрения и кон�
троля рационального и эффективного движения
товаров, услуг и связанной с этим информации от
исходной точки до конечного потребителя с целью
удовлетворения требований клиента".

Дане визначення найбільш досконалим і прак�
тичним вважає український дослідник Сумец А.М.
[11, с. 36]. Науковець зазначає, що таке визначен�
ня має бути покладене в основу практичної діяль�
ності осіб і структурних підрозділів, які займають�
ся логістизацією економічних процесів.

Крикавський Є.В. зазначає, що в цілому логісти�
ка — це наука про оптимальне управління матері�
альними, інформаційними та фінансовими потока�
ми в економічних адаптованих системах із синергі�
чним ефектом [5, с. 15]. Дане визначення чітко
відображає склад потоків підприємств та не�
обхідність їх чіткої узгодженості для отримання
більшого приросту загального ефекту. Найбільш
прийнятним дане визначення вважають й інші ук�
раїнські дослідники [13, c. 15]. На їх думку, воно
найбільш повно враховує всі напрями дії сучасної
логістики. Також вони зазначають, що мета логі�
стики — це оптимізація циклу відтворення шляхом
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комплексного, орієнтованого на потребу, форму�
вання потоку матеріалів, фінансових потоків та
інформації у виробництві і розподілі продукції.

На думку Крикавського Є.В., існує три підходи
до визначення логістики, які він називає дефініці�
ями логістики [5, с. 15]:

— орієнтування на переміщення;
— орієнтування на цикл споживання виробу;
— орієнтування на послуги.
Узагальнюючи сучасні підходи науковців до

визначення сутності логістики, можна зробити
такі основні висновки:

— Логістика має забезпечувати контроль за
матеріальними, фінансовими, інформаційними
потоками.

— Логістику доцільно розглядати на основі вра�
хування особливостей функціонування логістично�
го об'єкта. Під логістичним об'єктом слід розуміти
конкретне підприємство з урахуванням специфіки
його діяльності. Прикладом, з одного боку, може
бути торговельне підприємство, яке характери�
зується притаманними йому логістичними ланцю�
гами, а з іншого боку — промислове підприємство,
яке також має власні логістичні ланцюги.

— Логістика має враховувати необхідність по�
єднання всіх складових інфраструктури логістич�
ного об'єкта. Під інфраструктурою логістичного
об'єкта доцільно розуміти комплекс видів діяль�
ності у сфері функціонування відповідних груп
підприємств, завдання яких полягають у раціона�
лізації матеріальних, фінансових, інформаційних
потоків. Переміщення логістичних потоків в межах
реалізації підприємствами логістичних процесів
здійснюється на основі взаємозв'язків із складо�
вими інфраструктури логістичного об'єкта.

— Логістика має сприяти зростанню вартості
підприємства за рахунок створення доданої вар�
тості. Додана вартість формується у довгостроко�
ву та короткостроковому періодах шляхом відпо�
відного управління логістичними потоками під час
їх проходження по логістичних ланцюгах. Це до�
сягається на основі узгодженої роботи структур�
них підрозділів підприємства і конкретних вико�
навців та комплексного оцінювання їх внеску у
загальний результат.

Узагальнюючи сформовані висновки, доцільно
запропонувати таке визначення логістики: наука про
раціональне управління матеріальними, інформац�
ійними, фінансовими потоками логістичного об'єкта
за умови повного використання його інфраструкту�
ри, що забезпечує створення доданої вартості у ко�
роткостроковій та довгостроковій перспективі.

Дане визначення найбільш чітко враховує су�
часні умови розвитку ринкових відносин, орієнту�
вання суб'єктів господарювання на майбутнє та
специфіку господарювання підприємств різних
видів діяльності.
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