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ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ЛОГІСТИКИ ТА ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ  

Сьогодні в умовах жорсткої конкуренції, підприємство змушене будувати 

свою діяльність враховуючи не тільки запити споживачів на товар, а й 

особливості впливу таких значимих для клієнта характеристик поставки як 

логістичний сервіс. Коли на ринку є кілька постачальників ідентичного товару 

однакової якості, перевага буде надана тому з них, хто спроможний забезпечити 

вищий рівень сервісу. Зважаючи на це, першочерговим питанням є визначення 

приналежності логістики та логістичного сервісу до видів послуг залежно від 

призначення. 

Згідно з науково економічним визначенням, послуга - вид діяльності, робіт, 

в процесі виконання яких не створюється новий, раніше не існуючий 

матеріально-речовий продукт, але змінюється якість вже наявного, створеного 

продукту. Це блага, надані не у вигляді речей, а у формі діяльності [1]. 

У ЗУ «Про захист прав споживачів», «послуга - діяльність виконавця з 

надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального 

чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням 

споживача для задоволення його особистих потреб». [2] 

Виходячи з розглянутих визначень, до сфери послуг можна віднести 

логістику та логістичний сервіс. Класифікація видів економічної діяльності (далі 

- КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної 

інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає 

в об'єднанні підприємств, які виробляють подібні товари або послуги або 

використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто 

сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи. [4] 

Загальноприйнятим є розділення послуг на матеріальні та нематеріальні. 

Матеріальні послуги виражаються у створенні нової речі, її переміщенні, 

внесенні до неї змін, тобто це дії майнового характеру, результатом яких є 



збільшення або поліпшення якості майна [3]. До матеріальних відносяться 

побутові послуги, пов'язані з ремонтом та виготовленням виробів, житлово-

комунальні послуги, послуги громадського харчування, види послуг, пов'язані з 

обслуговуванням процесів виробництва, транспортування, заготівлі, зберігання 

продукту, а також послуги торгівлі, зв'язку.  

На думку Теслакової А.А. [5] особливість нематеріальних послуг у тому, що 

діяльність з їх надання не втілюється в уречевленому результаті. До них 

відносяться охорона здоров'я, освіта, консультаційні та банківські послуги і ін. 

Групи послуг, виділені у КВЕД, розташовано автором залежно від ступеня 

приналежності до матеріальних чи нематеріальних на рисунку 1. На даному 

рисунку також зазначено місце логістики та логістичного сервісу у загальному 

переліку груп послуг. 

Матеріальні Нематеріальні   

Сільське, лісове та рибне  

господарство 
       

 
Переробна та добувна промисловість,  

розробка кар'єрів та інша промисловість 
     

  Будівництво       

   

Оптова та роздрібна торгівля, транспорт (логістика) і 

складське господарство, тимчасове розміщення і  

організація харчування 

   

    Операції з нерухомим майном    

     
Державне управління та оборона, освіта, охорона 

здоров'я та надання соціальної допомоги 

      

Професійна, наукова і технічна діяльність, 

діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

       Фінансова та страхова діяльність 

        Інформація та телекомунікації 

         Логістичний сервіс 

Матеріальні  Нематеріальні   

Рисунок 1 – Приналежність окремих груп послуг до матеріальних та 

нематеріальних  

Із рисунку 1 можна побачити, що логістику можна віднести до матеріальних 

послуг, адже логістична діяльність сама по собі майнового характеру та в цілому 



виражається у переміщенні товарів. В свою чергу, логістичний сервіс не 

втілюється в уречевленому результаті, тобто його можна віднести до 

нематеріальних послуг. 

Провівши аналіз та систематизувавши погляди науковців на визначення 

логістичного сервісу, сформульовано авторське визначення логістичного сервісу 

– це комплекс нематеріальних послуг, що супроводжують постачання товарів з 

метою максимального задоволення споживачів оптимальним, з точки зору 

витрат, способом. 

Логістичний сервіс має значний вплив на успішність збуту виробленого 

продукту і підвищує ефективність діяльності підприємства, але при цьому 

вимагає значних витрат і складного планування, будучи багатогранним 

процесом, що залежить від великої кількості як зовнішніх, так і внутрішніх 

чинників.  
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