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ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ
«ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»
Постановка проблеми. В даний час світ прискорено змінюється, що має значний вплив на хід і розвиток потреб суспільства.
Для логістичної діяльності як процесу, що швидко змінюється, надано багато різноманітних визначень
даного поняття, які відображають її у певний час під
впливом екзогенних та ендогенних чинників.
Можна зазначити, що на сьогодні є певні різночитання в розумінні єдиної концепції терміна «логістична діяльність». Щоб освітити це питання, доцільно
розглянути та проаналізувати становлення та існуючi
трактування «логістична діяльність», його трансформацію за певний час відповідно до вимог етапів розвитку суспільства.
Для вирішення цього питання необхідно дослідити генезис поняття «логістична діяльність», що надає можливість зрозуміти сучасний і подальший процес формування та розвитку сфери транспорту й
логiстики. Цільне уявлення щодо зазначеної категорії
дозволить сформувати відповідне ставлення до управління логістичною діяльністю, визначити тенденції та
загрози його подальшого розвитку, розробляти ефективні заходи зі зниження витрат, ефективного ризикменеджменту та належного вдосконалення функцiонування пiдприємств у напрямі управління товарно-матеріальними, інформаційними, фiнансовими та транспортними потоками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду
на поточну актуалізацію сфери транспорту й логiстики
зумовлюється увага бiзнес-середовища, науковцiв i
фахiвцiв-економiстiв до детального розгляду її складових, зокрема поняття логістичної діяльності.
Актуальність питання підтверджується науковими працями багатьох зарубiжних (Д. Бауерсокс,
Д. Вордлоу,
Д. Вуд,
Х. Джвігол,
Дж. Джонсон,
Д. Класс, М. Кристофер, Д. Ламберт, П. Мерфі,
Зд. Саріуш-Вольский,
Ч. Сковронек,
Дж. Сток,
Д. Уотерс) i вiтчизняних вчених (В. Алькема, О. Амоша, О. Бакаєв, Н. Брюховецька, І. Булєєв, М. Григорак, А. Григорьєв, В. Гудков, А. Долгов, Є. Крикавський; В. Курганов, О.Кутах, Л. Міротін, Ю. Неруш,
Ю. Пономарьова, С. Саркiсов, О. Сумець, В. Сергєєв,
I. Ташбаєв, А. Ткачова; О. Тридід, Ю. Харазішвілі).
Варто зазначити, що специфіку формування логістичної системи та здійснення логістичного процесу
досліджують М. Григорак, Є. Крикавський, О. Мних,
М. Окландер, О. Посилкіна.
Створення глобальної логістичної концепції
знайшло своє відображення у роботах О. Алтухова,
А. Джомини, А. Журавльової, О. Зуєвої, Ф. Котлера,
Є. Крикавського, О. Мних, О. Сохацької, I. Танакової.
Умовно, при визначенні сутності поняття «логiстична дiяльнiсть» науковці акцентують свою увагу
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на окремих складових. Так, група вчених підкреслює
важливість трактування терміна «логiстична дiяльнiсть» як функції або комплексу функцій бізнесу, що
може бути розглянута як безпосередній рух цінностей
i має відповідати принципу інтегрованості (Д. Вордлоу, Д. Вуд, Дж. Джонсон, П. Мерфі, В. Сергєєв) або
як сукупність практичних логістичних дій (О. Крешельницька), комплекс процесів i операцій з логістичного менеджменту (В. Алькема).
Ряд вчених (О. Бакаєв, Д. Бауерсокс, А. Гаджинський, Д. Класс, Н. Коніщева, О. Кутах, Л. Малярець,
Н. Трушкiна) привертає увагу до розгляду даного
формулювання як сфери господарювання, яка включає в себе широкий спектр видiв логiстичної дiяльностi або замкнутої стiйкої системи.
Значна диференціація ключових аспектів при визначенні суті категорії дає змогу припустити про недостатність формування єдиної концепції серед науковців та відсутності єдиного бачення щодо ключових аспектів терміна. Різноманіття визначень основних складових дефініції відображає етапи становлення
дефiнiцiї залежно від мінливої екзогенної ситуації та
ендогенного функціювання окремих складових системи.
Ця стаття є продовженням дослідження з проблем трансформації логістичної діяльності підприємств в умовах цифрової економіки. У результаті попереднiх дослiджень: узагальнено наявні підходи до
визначення поняття «логістика», розглянуто аспект
цифровізації логістики та запропоновано авторське
бачення трактування дефініції «логiстика», яке розглядається з трьох позицій: сучасна парадигма розвитку
підприємств, система менеджменту логістичних процесів, практичний інструментарій управління логістичними потоками у цифровій економіці з використанням цифрових технологій; надано авторський
пiдхiд до змiсту поняття «управлiння логiстичною
дiяльнiстю пiдприємств у цифровiй економiцi» як безперервного процесу, що складається iз симбiозу та iнтеграцiї функцiй управлiння, процесiв логiстичної
дiяльностi та цифрових систем; узагальнено концептуальні підходи до визначення суті термінiв «лояльність», «клієнтський досвід», «логістичний сервіс»,
«логістичне обслуговування», «електронна комерція»,
«електронний бізнес», «електронна торгівля» [1-5].
З огляду на це метою даної статті є уточнення сутi
i змiсту поняття логістичної діяльності на підставі існуючих дефініцій і концептуальних підходів до його
визначення, якi запропоновано рiзними науковими
школами.
Виклад основного матеріалу. Можливо зазначити,
що становлення категорії логістичної діяльності безпосередньо пов’язано із становленням поняття логіс-
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тики. Узагальнене історичне підґрунтя терміна представлено на рис. 1.
У контексті сьогодення логістика є вченням про
планування, управління і контроль руху матеріальних,

Стародавній
світ

інформаційних та фінансових ресурсів у різних системах [8] з урахуванням впливу чинника цифровізації
економічного та соціального просторів.
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Рис. 1. Історичні етапи розвитку поняття логістики
Побудовано на основі джерел [6-7].

Логістику, як концепцію сучасного менеджменту,
орієнтовано на інтеграцію всіх логістичних функцій
і процесів і дозволяє не тільки ефективно координувати всі фізичні та цифрові потоки товарів і послуг,
але також має здатність вирішувати проблеми і використовувати потенціал ефектів в операційній та стратегічній діяльності підприємства [9].
Аспекти особливостей логістичних функцій
можна розглядати через різноманітні види логістики
(рис. 2).
В економічно розвинених країнах логістика тривалий час вважалася стратегічно важливою складовою
економіки, оскільки ресурсна модель і фрагментарна
логістика була замінена інноваційною, яка базується
на інформаційній, організаційній та інфраструктурній
інтеграції в ланцюгах поставок. Довгостроковому успіху на ринку та підвищенню конкурентоспроможності сприяє інтеграція логістики на різних рівнях управління. Зазначається, що інтеграція як економічна
категорія — це процес досягнення єдності зусиль різних підсистем у виконанні завдань організації, як повного циклу, включаючи проєктування, виробництво та
розподіл продукції та послуг. Це процес розвитку,
який безпосередньо пов'язаний з об'єднанням окремих частин в єдине ціле, що дозволяє здійснювати
планове досягнення довгострокових цілей [10].
Вченими розглядається широкий спектр при визначенні суті дефініції логістики залежно від напряму
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та масштабу логістичних процесів. Цей чинник
зумовлює доцільність диференціювання поняття логістики, як науки та безпосередньо логістичної діяльності, механізму реалізації політики логістики на рівні
підприємств. Це знаходить відображення в основних
економічних тенденціях на мікрорівні, що полягають
у формуванні нових факторів ефективності логістики,
трансформації традиційних сфер її застосування та
появі якісно нової стратегічної інноваційної системи.
В умовах глобальних процесів набуває особливої
уваги підхід вчених до визначення доцільності впровадження логістики на підприємстві, який полягає у
забезпеченні максимальної його адаптації до постійно
змінюваних умов ринкового середовища та отримання
переваг перед конкурентами за рахунок оптимізації
потокових процесів, що в ньому відбуваються [11].
Науковці підкреслюють, що формування механізму реалізації логістичної діяльності для підприємств будь-якого типу має здійснюється на основі таких принципів:
 інноваційність;
 екологічність;
 системність;
 безпечність [12].
При розгляді питання вченими акцентується
увага на безпосередньому впливі на організацію логістичної діяльності підприємств чинників зовнішнього
середовища глобальної логістики (рис. 3).

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ШКРИГУН Ю. О.
Закупівель

Складська

Процеси

Запасів

Транспортна

Збутова

Логістика

Інформаційна

Фінансова

Напрями
діяльності

Митна

Екологічна
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Рис. 3. Зовнішнє середовище глобальної логістики
Побудовано на основі джерела [13].

Зазначені принципи та аспекти відображають
еволюційний розвиток і становлення суті терміна логістичної діяльності, проте своєї універсальністю зу-
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мовлюють доцільність детального розгляду генези даного поняття для комплексного розуміння його особливостей (див. таблицю).
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Таблиця
Систематизація підходів до визначення поняття «логістична діяльність»
Визначення
Представники наукових шкіл
Єдина інтегрована функція
Д. Уотерс [14]
Важлива функція бізнесу
Джеймс С. Джонсон,
Дональд Ф. Вуд,
Деніель Л. Вордлоу,
Поль Р. Мерфі-мол. [15]
Рух матеріальних цінностей
Діяльність, яка включає у собі такі види логістичної діяльності,
А. Сток [13]
як: обслуговування покупців, прогнозування попиту, управління
запасами, логістичні комунікації й інші, що здійснюється у процесі переміщення продукції від місця її виготовлення до місця її
споживання
Діяльність з управління товарно-матеріальними потоками від
Дональд Дж. Бауерсокс,
джерел сировини і матеріалів до пункту розподілу готового проДейвід Дж. Класс [16]
дукта
Комплекс логістичних функцій та операцій спрямованих на виВ. Сергєєв [17]
никнення, перетворення і поглинання матеріальних потоків у
певному економічному об’єкті
Сукупність практичних дій, а саме: транспортування, маркуО. Крешельницька [18]
вання, складування вантажів тощо
Сфера господарської діяльності, що пов’язана з розподілом, фіЮ. Неруш [19]
зичним забезпеченням, фізичним розподілом тощо
Напрям господарської діяльності, яка полягає в управлінні матеА. Гаджинський [20]
ріальними потоками в сферах виробництва і розподілу
Єдиний технологічний процес усієї виробничо-транспортної сиО. Тридід й ін. [21]
стеми на основі інтеграції виробництва, транспортування та
споживання
Комплекс функціональних, управлінських та забезпечуючих проВ. Алькема [22]
цесів та операцій, які спрямовані на трансформацію матеріальних і супутніх логістичних потоків, що є джерелом ресурсів для
значного числа суб’єктів в каналах та ланцюгах поставок
Н. Коніщева,
Особливий вид господарської діяльності, реалізація якої потреН. Трушкіна [23]
бує здійснення послідовних процесів діяльності в єдиному комплексі.
Що дозволяє мінімізувати витрати і збитки підприємства за рахунок оптимізації логістичного ланцюга та зменшення впливу
зовнішніх ризиків
Діяльність з реалізації різних етапів, стадій та операцій керування
О. Бакаєв,
матеріальними потоками, як єдиним цілим
О. Кутах,
Л. Пономаренко [24]
Діяльність, яка включає не лише систему практичних дій, але й
Л. Малярець [25]
рішень, зокрема рішень з оптимізації логістичних потоків, що
передбачає включення до складу логістичних функцій управління
Т. Шталь [26]
Сукупність процесів функціонально-операційного та управлінського характеру з формування й управління логістичними потоками, що здійснюються в межах закупівельної, транспортної, виробничої, складської, внутрішньомагазинної логістики, логістики запасів, розподілу і продажів, сервісного обслуговування з
огляду на цілі діяльності підприємства
Складено автором.

Можливо сказати, що більшість науковців акцентують увагу на таких аспектах, як напрям діяльності,
комплекс дій з практичної реалізації процесів; мета та
завдання реалізації політики у сфері транспорту та логістики (рис. 4).
З іншого боку, слід наголосити, що формулювання логістичної діяльності також може знаходити
своє відображення через призму зазначення вченими
такої мети, як:
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— координація фізичного розподілу і менеджменту матеріалів для економії витрат і підвищення
рівня обслуговування [15];
— швидка реакція, мінімальна невизначеність,
мінімальний обсяг запасів, консолідація вантажоперевезень, якість і підтримка життєвого циклу [16];
— оптимізація циклу відтворення шляхом комплексного, орієнтованого на потребу, формування потоку матеріалів та інформації у виробництві й розподілі продукції [21];
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напрям
господарської
діяльності

сукупність
системних
практичних
дій

єдина інтегрована функція
реалізації мети

Логістична
діяльність

комплекс функціональних,
управлінських,
забезпечуючих
процесів
та операцій

єдиний технологічний процес, рух цінностей

Рис. 4. Ключові аспекти при визначенні поняття «логістична діяльність»
Побудовано на основі джерел [14-26].
— формування комплексної корисності логістичного продукту або логістичної послуги у відповідності
з запитами споживачів з-за умови забезпечення необхідного рівня економічної безпеки суб’єкта логістичної діяльності [22].

Суть і зміст терміна логістичної діяльності підприємства у контексті практичного інструментарію
можна розглядати через питання стратегічного планування (рис. 5).

Контроль
результатів
Розробка поточних
планів для реалізації
логістичної стратегії
Удосконалення механізму
формування і розвитку логістичної системи
Розробка стратегічного плану логістичної
діяльності
Обґрунтування стратегічних цілей логістичної
діяльності
Ситуаційний аналіз
Формування логістичної стратегії підприємства
Рис. 5. Етапи стратегічного планування логістичної діяльності підприємства
Побудовано на основі джерела [27].
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З огляду на неминучість необхідності процесу цифровізації логістичних процесів, значних змін у самосвідомості суб’єктів господарювання та кризові економічні явища особливої уваги набувають проблеми раціонального та своєчасного використання інновацій.
У цьому контексті суть логістичної діяльності як практичного механізму реалізації можна розглянути через
призму формулювання інноваційності логістики [28].
Так, на думку науковців, інноваційна логістика є
важливою складовою економічної діяльності будьякого підприємства, яка передбачає дослідження доцільності та можливості використання передових, у
тому числі базисних, інновацій у процесах не лише
тактичного або оперативного, а й стратегічного управління масовими процесами. Основною метою є виявлення та використання додаткових резервів за рахунок
раціоналізації процесу управління [28].
Широкий спектр ключових аспектів, на які спираються дослідники при тлумаченні поняття логістичної діяльності, зумовлює наявність безлічі підходів.
Наприклад, процесний підхід відображає сутність логістичної діяльності як об'єкта особливого виду господарської діяльності у межах комплексної системи
функціонування підприємства. Системно-структурний підхід характеризує дефініцію, як багаторівневу
конструкцію, що має інтегровані взаємозв'язки, єдиний логістичний процес повного циклу життя товару.
Інша група вчених розглядає трактування з погляду
процесно-функціонального підходу, як безпосередню
функцію логістичного управління та практичний набір
інструментів реалізації стратегії та місії підприємства.
З огляду на вищезазначені аспекти, поняття «логістична діяльність підприємства» пропонується розглядати з позицій комплексного підходу, суть якого
полягає у симбіозі (інтеграції) процесного, функціонального, системного, ситуаційного підходів. можливо
запропонувати наступне визначення терміна, яке може
бути розглянуто через призму комплексного підходу.
Під логістичною діяльністю підприємства розуміється сукупність усіх процесів (а саме процесів забезпечення безперервного, своєчасного, оптимального та
економічно ефективного руху логістичних потоків на
всіх стадіях виробничого процесу відповідно до прогнозів і стратегічних планів діяльності підприємства) у
єдиному комплексі, які мають відповідати принципам
інтегрованості, інноваційності, адаптованості до мінливих умов сучасного інституційного й ринкового середовища.
Висновки. Сучасна практична господарська діяльність підприємств з управління товарно-матеріальними та інформаційними потоками окреслила запит
на доцільність актуалізованого тлумачення поняття
«логістична діяльність» на підставі вивчення генезису
цього поняття.
Умовна систематизація дефініції по групах відображає багатогранність терміна.
Узагальнення та системний опис існуючих теоретичних підходів до визначення терміна «логістична діяльність» виявив необхідність розглядання сутності
категорії крізь призму диференціації поняття логістики, як науки та логістичної діяльності, як практичного інструменту на рівні підприємств, визначення
мети логістичної діяльності як дієвого інструменту забезпечення ефективності господарської діяльності підприємств в умовах прискореної цифровізації.

188

Еволюційне змінення визначень формулювання
«логістична діяльність» відображає поточні зміни соціально-економічних процесів та може бути використано для питань прогнозування подальшого розвитку
логістичних процесів у світі.
Спираючись на розглянутий генезис поняття запропоновано авторське трактування терміна з урахуванням актуальності комплексного підходу, як відображення взаємозалежних світових перетворювальних
процесів.
Обраний підхід дає змогу поєднати тенденції логістичної діяльності, які окреслюються як зростання
частки продажів напряму споживачу; збереження тенденцій використання Інтернету речей (IoT), уваги до
логістики «останньої милі»; технічного удосконалення
технологій самокерованого транспорту; зростанням
екологічної самосвідомості споживачів.
Доречно зазначити, що з урахуванням чинників
мінливості та нестабільності економічної та соціальної
сфер життя, викликаних подією пандемії COVID-19 та
прискореною цифровізацією усіх ланок соціуму, у
тому числі категорій населення, які наразі не мають
достатнього досвіду та необхідних знань, актуальності
набуває зазначене науковцями питання про економічну безпеку учасників господарської діяльності у
розрізі кібербезпеки.
Високий рівень захисту персональних даних та рівень організації процесів логістичної діяльності наразі
відіграють одну з найголовніших ролей для забезпечення стійкого функціонування підприємства.
Перспективи подальших досліджень полягають у
визначенні поняття «управління логістичною діяльністю підприємств в умовах цифрової економіки» та дослідженні особливостей міжнародної практики з логістичного менеджменту.
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