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ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ 
СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ 

ЛОГІСТИКИ 

TO THE ISSUE OF ESSENCE 
OF MODERN INTERNATIONAL LOGISTICS

В статті аналізуються сучасні наукові позиції щодо змісту та харак-
теристики дефініції «міжнародна логістика». Визначені переваги та непов-
ноцінні компоненти позицій різних авторів щодо цього питання. Розкрито 
особливості міжнародної логістики, ключові фактори її розвитку на сучас-
ному етапі. Особлива увага приділена дослідженню питання про розвиток 
міжнародної логістичної інфраструктури. 

This article deals with modern scientific positions concerning the content 
and characteristics of definition «international logistics». The advantages and 
defective components of positions of different authors concerning this issue are 
determined. The features of international logistics, key factors of its development 
at the modern stage are disclosed. Special attention is given to the research of 
issue concerning the development of international logistics infrastructure.
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Постановка проблеми. Невпинна 
інтеграція світової економіки суттєво 
посилює місце та значення в госпо-
дарській діяльності логістики взагалі 
та міжнародної логістики – зокре-
ма. Особливо актуальними вказані 
проблеми є для України – здатність 
вітчизняного бізнесу вибудовувати та 
реалізовувати ефективні конкурентні 
стратегії на глобальному рівні багато 
в чому залежить від результативності 
побудови логістичних систем та вико-
ристання логістичної інфраструктури. 

Для прикладу можна навести ситу-
ацію у вітчизняному агропромислово-
му комплексі – відсутність логістич-
ної інфраструктури на початок ХХІ 
ст. об’єктивно стримувала розвиток 
галузі. Тоді як її активна розбудова (в 
т.ч. – глобального рівня) дала можли-
вість швидко наростити кількісні та 
якісні показники, вивести агробізнес 

на лідируючі позиції як в контексті 
національної економіки, так і з по-
зиції окремих сегментів глобального 
ринку продовольства. Це є ще одним 
підтвердженням важливості дослі-
джень питань, пов’язаних з міжна-
родною логістикою як у теоретичній, 
так і в прагматичній площині.

Питання щодо сутності міжнарод-
ної логістики, її змістовних ознак 
розглядалося в роботах багатьох про-
відних вчених-економістів. Зокрема, 
в цьому контексті слід виділити праці 
А. Бакути, Д. Вордлоу, Л. Габдулліна, 
Д. Джонсона, К. Михайличенко, К. 
Шатрової, Т. Шульженко, У. Юттнер, 
О Яцюти та ін.. Проте слід визнати, 
що до цього часу відсутність науко-
вий консенсус і щодо змісту понять 
«міжнародна логістика», «глобальна 
логістика», і в питання їх використан-
ня в практичній площині. 
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Мета статті – доповнити існуючі 
теоретичні положення щодо сутності 
міжнародної логістики та її основопо-
ложних характеристик, а також ролі 
логістичної інфраструктури.

Виклад основного матеріалу. 
Аналіз фахової наукової літератури 
засвідчує, що серед вчених до цього 
часу відсутній єдиний підхід до харак-
теристики логістики на наднаціональ-
ному рівні. Зокрема, одночасно вико-
ристовуються дефініції «міжнародна 
логістика», «глобальна логістика», 
більше того, навіть характеризуючи 
ці поняття, використовують різні 
підходи. Таким чином, виникає по-
треба в дослідженні цього питання та 
напрацюванні єдиної позиції. 

Зокрема, акцентуємо на наш по-
гляд на найбільш актуальних та 
значимих позиціях вчених з дослі-
джуваної проблематики. Зокрема, 
група вітчизняних авторів на чолі з О. 
Тридід зазначає цього приводу, що «…
міжнародна логістика є функціональ-
ною сферою логістики, спрямованою 
на оптимізацію товаропотоків, які 
виходять за межі національних еко-
номічних систем [1]». Надалі зазна-
чені вітчизняні вчені зазначають, що 
завданнями міжнародної логістики на 
сучасному етапі є [1]:
 оптимізація руху матеріаль-

них, фінансових та інформаційних 
потоків, що виходять за межі націо-
нальних економічних систем;
 забезпечення ефективного фор-

мування та функціонування міжна-
родних логістичних систем, асоціацій 
чи союзів;
 підвищення якості логістично-

го сервісу, в тому числі і транспорт-
но-експедиційного обслуговування;
 розвиток інтеграційних проце-

сів в економіці;
 підвищення конкурентоспро-

можності продукції національних ви-
робників на міжнародному ринку за 
рахунок зниження логістичних витрат.

Аналізуючи зазначену, на наш по-
гляд, слід звернути увагу на наступні 
основоположні моменти: по-перше, 
міжнародна логістика об’єктивно є 
функціональною складовою логісти-
ки; по-друге, виникнення міжнарод-
ної логістики напряму обумовлене 

процесами транскордонного руху 
матеріальних, фінансових та інформа-
ційних потоків; по-третє, міжнародна 
логістика призводить до виникнення 
міжнародних логістичних систем, 
асоціацій, союзів. 

Таким чином, можна зробити 
висновок, що, з одного боку, міжна-
родна логістика є прямим наслідком  
інтернаціоналізації економічних 
процесів, з іншого – сприяє подаль-
шому зміцненню взаємозв’язків між 
економічними агентами, процесами 
і т.д. Для підтвердження такої пози-
ції наведемо думку О. Корнієцького: 
«Існує і зворотній вплив логістики 
на глобалізацію. На макрорівні існує 
низка чинників, які стимулюють між-
народну кооперацію. Це лібералізація 
економік більшості країн світу; ефек-
тивне функціонування логістичних 
систем і поліпшення світової логістич-
ної інфраструктури; поява зон вільної 
торгівлі, технічний і технологічний 
прогрес [2, c. 66]. На наш погляд, 
взаємний зв’язок між логістикою та 
глобалізацією не викликає сумнівів, 
проте саме його існування вимагає 
особливого підходу до визначення 
сутності міжнародної та глобальної 
логістики.

З іншого боку, існує позиція ві-
тчизняних авторів на чолі з Н. Тю-
ріною, які зазначають, що «Міжна-
родна логістика є особливою областю 
логістики, яка охоплює логістичну 
діяльність підприємств та організації, 
що виконується на міжнародному 
рівні… можна визначити її як науку 
про управління потоками (матеріаль-
ними, фінансовими, інформаційними, 
сервісними та ін.), що перетинають 
національні кордони [3, с. 326]». 

Як бачимо, позиція вказаних ав-
торів є майже ідентичною до позиції 
О. Тридід. Разом з тим, зазначимо, 
що у вказаній роботі зроблена спроба 
чіткої ідентифікації різниці між між-
народною та глобальною логістикою. 
Зокрема, вказується, що міжнародна 
логістика є більш широким поняттям, 
оскільки її передумовою є тільки 
перетин логістичним потоком націо-
нального кордону. В той час як гло-
бальна логістика вимагає розбудови 
стійких макрологістичних систем [3]. 
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На наш погляд, використання 
лише зазначеного аргументу не дає 
змогу чітко ідентифікувати різницю 
між міжнародною та глобальною 
логістикою, адже: по-перше, в обох 
випадках як правило відбувається 
перетин національного кордону логіс-
тичним ланцюгом; по-друге, макроло-
гістичні системи використовуються 
у повній мірі і в процесі управління 
міжнародною логістикою.

Інші автори взагалі вважають за 
доцільне використовувати дефініцію 
«логістика зовнішньоекономічної ді-
яльності». Так, в праці Б. Холода та 
О. Зборовської вказується: «Логісти-
ка зовнішньоекономічної діяльності 
– наука про управління матеріаль-
ними і пов’язаними з ними докумен-
тальними, фінансовими та іншими 
інформаційними потоками в рамках 
міжнародного обміну товарами з ме-
тою ефективного використання всіх 
видів ресурсів [4, c. 265]. 

Надалі автори вводять в науко-
вий оборот це один термін – «екс-
портно-імпортна логістика»: «…в 
широкому плані експортно-імпортну 
логістику можна визначити як орга-
нізацію та забезпечення ефективного 
управління матеріальними, фінансо-
вими та інформаційними потоками з 
метою мінімізації операційних витрат 
при досягненні основних завдань 
зовнішньоторговельної угоди з вико-
ристанням механізмів та інструментів 
глобальної та національної логістич-
них систем [4]. 

З нашої точки зору, ні у першо-
му, ні у другому варіантах немає 
достатніх підстав для введення в 
науковий оборот понять «логістика 
зовнішньоекономічної діяльності», 
«експортно-імпортна логістика» як 
окремих дефініцій. За своїми зміс-
товними характеристиками вони 
характеризують процеси, які можна 
визначити в рамах міжнародної та 
глобальної логістики, і тому ніякого 
нового змістовного наповнення не не-
суть, а є лише описом окремих частин 
загальних понять.

Процеси глобалізації та пов’язані з 
цим зміни у логістиці дають підстави 
окремим вченим охарактеризувати су-
часний етап розвитку логістики саме 

як «глобальний» [5, c. 9-10]. Розділяє 
вказану позицію і ряд вітчизняних 
авторів. Так, Н. Хвищун зазначає: 
«Саме інтенсивна глобалізація впли-
нула на подальші зміни в теорії та 
практиці логістики. Це сприяло ство-
ренню національних та міжнародних 
спеціалізованих союзів та асоціацій 
логістики… Глобальні тенденції в 
бізнесі дозволили розширити перелік 
логістичних послуг (відстрочення, 
перевалка, масовий випуск продук-
ції під замовлення, пряма доставка, 
управління запасами продавця, син-
хронізоване переміщення матеріалів), 
скоротити кількість постачальників 
та сформувати довгострокове співро-
бітництво з логістичними посередни-
ками, удосконалити методи управлін-
ня логістичними процесами [6]». 

Про поширеність підходу до ви-
значення саме міжнародної логістики 
свідчить і ряд вагомих праць вітчиз-
няних вчених [7]. Разом з тим, все 
більшого вжитку набуває і дефініція 
«глобальна логістика». Більше того, 
на наш погляд, в середньостроковому 
тренді можна прогнозувати що усе 
більшість кількість учених будуть 
досліджувати саме це поняття, а не 
«міжнародна логістика». Такі про-
цеси є прямим результатом впливу 
тенденцій сучасної економіки, в яких 
глобалізаційна складова безперечно 
домінує та буде продовжувати домі-
нувати.

Детально це питання досліджене 
в працях Н. Вацильців, з наступним 
виокремленням видів (розділів) логіс-
тики (табл. 1):

Як бачимо, в наведеному підході 
використовується виключно дефініція 
«глобальна логістика», яка характе-
ризує логістичні процеси у всьому 
світі, тоді як термін «міжнародна ло-
гістика» взагалі відсутній. Підтримує 
таку позицію і цілий ряд вітчизняних 
та закордонних авторів, які зазнача-
ють, що глобальна логістика характе-
ризує логістичні процеси на рівні гло-
бальної економіки, характеризується 
створенням відповідних логістичних 
систем та логістичної інфраструктури 
глобального характеру.

Зокрема, відомі вчені у цій галузі 
Д. Бауерсокс та Д. Клосс зазначають, 



56

Журнал «Ринок Цінних Паперів України» № 7-8/2016

М
А

К
Р
О

Е
К

О
Н

О
М

ІК
А

Таблиця 1

Сфера інтересів для кожного виду (розділу) логістики згідно  
з загальновизнаною класифікацією

Вид (розділ) логістики Сфера інтересів

Мікрологістика
Окреслює логістичні процеси (постачання, виробни-
цтво, пакування, складування, транспортування, збут) 
в межах окремого підприємства

Мезологістика
Займається логістичними процесами в межах окремої 
галузі (сектору) економіки

Макрологістика
Займається логістичними процесами в межах націо-
нального господарства

Єврологістика
Вивчає логістичні процеси у Європейському економіч-
ному просторі

Глобальна логістика Вивчає логістичні процеси у цілому світі

Джерело: за [8].

що розвиток саме глобальної (виділе-
но нами – І.С.) логістики обумовлений 
впливом наступних факторів [9]:
 зростання світової економіки;
 експансія нових технологій;
 розвиток та інтеграція макро-

регіональних господарських структур;
 нові можливості для формуван-

ня глобальних логістичних ланцюгів 
(каналів);
 реалізація процедур перегулю-

вання, що проводяться багатьма краї-
нами для прискорення і здешевлення 
просування матеріальних потоків.

ВИСНОВКИ.  
Аналіз наукових джерел показав:
1. Серед вчених немає єдності у 

питанні характеристики логістичних 
процесів, які охоплюють транскордон-
ний рух матеріальних та нематеріаль-
них ресурсів.

2. Найбільш поширеними є підхо-
ди, відповідно з якими використову-
ються дефініції «міжнародна логіс-
тика» та «глобальна логістика». Вве-
дення інших дефініцій у понятійний 
апарат сучасної економічної науки (на 
кшталт – «логістика зовнішньоеконо-
мічної діяльності») є невиправданим, 
оскільки не відображає процесів, що 
відбуваються у сучасній економіці. 

3.  Зміцнення економічних зв’язків 
у глобальному форматі, поява нових 
тенденцій в логістиці, а часто і нових 
видів логістичних послуг, призводить 
до появи глобальної логістичної інф-
раструктури, яка поступово виникає з 
міжнародної логістичної інфраструк-
тури. Описане пере форматування дає 

змогу зробити висновок, що глобальна 
логістика за своїми змістовними ха-
рактеристиками поступово витіснить 
дефініцію «міжнародна логістика», 
оскільки саме такі процеси є іманент-
ними процесам руху товарів, інших 
матеріальних та нематеріальних цін-
ностей у світі.
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