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АНОТАЦІЯ 

 

Гринчак Н. А. Статистичне оцінювання національного ринку логістичних 

послуг. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.10 – Статистика. – Національна академія статистики, 

обліку та аудиту, Київ, 2021. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні, методичні та 

методологічні засади статистичного оцінювання національного ринку 

логістичних послуг.  

Особливу увагу приділено формуванню понятійно-категоріального апарату 

дослідження, в результаті чого уточнено зміст понять «логістична послуга» та 

«логістичний потік», що дало можливість розширити розуміння процесів та 

закономірностей формування і розвитку ринку логістичних послуг (РЛП). 

У дисертаційній роботі, на основі узагальнення сучасних наукових 

підходів, обґрунтовано доцільність структурування ринку логістичних послуг, 

та його дослідження з точки зору чотирьох сегментів: надання послуг з 

перевезення сипучих та великогабаритних вантажів, перевезення вантажів 

стандартними та нестандартними малотоннажними вантажівками, логістичні 

послуги з поштової, кур’єрської та експрес-доставки вантажів та інші додаткові 

логістичні послуги. 

Визначено, що статистичне оцінювання та аналіз структури ринку 

логістичних послуг, доцільно здійснювати шляхом формування переліку видів 

економічної діяльності, що стосуються надання логістичних послуг на основі 

КВЕД ДК 009:2010, узгодженою з NACE Rev. 2 та гармонізованою з 

ISIC Rev. 4. До ринку логістичних послуг запропоновано відносити види 

економічної діяльності секції Н «Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність», зокрема розділи Н 49.2, Н 49.4; Н 49.5; Н 50.2; Н 50.4; 

Н 51.2; Н. 52.1; Н 52.2; Н 53.2. Це дало змогу визначити особливості 

оцінювання й аналізу виділених сегментів ринку логістичних послуг. 
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Удосконалено інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження ринку 

логістичних послуг, що сприяє розробленню практичних рекомендацій щодо 

формування достовірної інформаційної бази, яка є необхідною для проведення 

комплексного статистичного аналізу РЛП. Побудовано концептуальну модель 

статистичного дослідження ринку логістичних послуг, що базується на 

комплексі джерел статистичної інформації (це, зокрема, інформація та 

матеріали Держстату, відомча звітність Міністерства інфраструктури України, 

звіти Державної фіскальної служби України, міжнародних організацій, бази 

даних патентів і товарних знаків), які характеризують усі складові РЛП 

(вантажні перевезення, складське господарство, логістична інфраструктура та 

ін.) та методи статистичного дослідження, використання яких дозволяє 

сформувати ефективні управлінські рішення, спрямовані на розвиток 

досліджуваного ринку, його трансформацію та інтеграцію в глобальну 

логістичну систему. 

Ідентифіковано ключові показники оцінки ринку логістичних послуг та 

обґрунтована доцільність їх використання для розрахунку багатовимірних 

індикаторів оцінки стану розвитку та потенціалу розвитку ринку логістичних 

послуг України. Враховуючи світову практику дослідження ринку логістичних 

послуг та на основі розробленої моделі статистичного дослідження ринку 

логістичних послуг запропонована комплексна система показників оцінки 

ринку логістичних послуг яка дозволяє діагностувати стан та тенденції 

розвитку ринку, враховуючи вплив інших суміжних ринків та видів 

економічної діяльності, розробляти прогноз на майбутнє. Запропонована 

система показників оцінювання РЛП містить такі блоки: розмір ринку 

логістичних послуг; економічне значення РЛП у соціально-економічному 

розвитку країни, обсяги вантажних перевезень за видами транспорту; 

продуктивність ринку вантажних перевезень; інтенсивність логістичних послуг; 

показники інноваційного та технологічного розвитку; оснащеність провайдерів 

логістичних послуг; вартісні показники оцінки РЛП, показники складського 

господарства та багатовимірні інтегральні показники. 
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З метою розширення інформаційної бази й підвищення якості офіційної 

статистики ринку логістичних послуг для оцінювання ринку логістичних 

послуг, запропоновано розширення набору показників показниками 

інноваційного та технологічного розвитку ринку логістичних.  

Обґрунтовано перспективи для національного ринку логістичних послуг, 

зумовлені впливом використання інформаційних технологій, таких як 

технології Інтернету речей (IoT-технології). Визначено, що ІоТ- технології у 

секторі транспорту і логістики створюють низку переваг, основними з яких є 

оптимізація використання ресурсів компанії; зниження негативного впливу 

людського фактора та транспортний контроль. Доведено, що використання 

традиційного підходу до оцінки потенційного впливу ІоТ-технологій на 

розвиток ринку логістичних послуг є не достатнім, оскільки для більш точних 

оцінок варто розглядати вплив IoT-технологій через призму «налаштувань», 

тобто в контексті фізичного середовища, в якому може функціонувати системи, 

що допоможе зафіксувати способи, за рахунок яких створюється цінність для 

всіх сторін у цьому середовищі (компаній, споживачів, робітників), а саме 

синергетичний ефект, який виникає внаслідок взаємопоєднання різних IoT-

технологій з іншими ІТ-системами та базами даних.  

Удосконалено програмно-методичні засади статистичного вивчення 

технологічних трендів на ринок логістичних послуг, як ключовий фактор 

впливу на розвиток РЛП на основі здійснення патентного аналізу. 

Аргументовано використання патентів, як цінного джерела статистичних даних 

для вивчення зовнішніх технологічних можливостей та загроз, як для компанії 

так і для країни в цілому. Доведено, що саме патентна статистика може дати 

повну картину стану логістичних інновацій, а постачальники логістичних 

послуг можуть впроваджувати інновації, використовуючи відповідні патенти та 

розвиваючи свої технологічні потужності, при цьому предметом дослідження 

технологічних трендів у сфері логістики повинен бути патент, пов’язаний з 

логістикою, а не патент постачальників логістичних послуг з акцентом на 

текстові дані чи патент в транспортній сфері. 
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Обґрунтовано доцільність проведення обстеження ефективності 

регіональної логістики в Україні на основі використання розробленої автором 

анкети, гармонізованої з анкетою розробленою Світовим банком у співпраці з 

Інститутом економіки Турку (Фінляндія), у ході розрахунку індексу 

ефективності логістики (LPI – logistics performance index) та розширеною 

додатковими питаннями. Останні надають можливість оцінити якість надання 

логістичних послуг з метою створення інформаційної бази даних для 

проведення статистичного оцінювання ефективності регіональної логістики в 

Україні.  

В ході статистичного оцінювання ринку логістичних послуг в Україні 

важливим етапом є виділення найбільш однорідних елементів регіональної 

системи. З цією метою адаптовано до національних умов методику 

багатовимірного групування регіонів за основними показниками розвитку 

ринку логістичних послуг методами кластерного аналізу, що є основою 

диференціації рівня територіального розвитку логістичної інфраструктури в 

Україні та розроблення ефективних програм регулювання регіональних ринків 

логістичних послуг, в результаті чого за рівнем та потенціалом розвитку ринку 

логістичних послуг виділено три кластери. 

На основі побудованої моделі головних компонент виявлено три фактори 

розвитку ринку логістичних послуг в Україні, а саме: динаміка цін на 

транспортні послуги; обсяг міжнародної торгівлі України товарами ; оптовий та 

роздрібний внутрішній товарооборот України, зважаючи на які здійснено 

наукове обґрунтування основних напрямів державного регулювання цього 

ринку та розроблені пропозиції щодо підвищення ефективності та 

продуктивності роботи логістичних підприємств в Україні на основі 

побудованих моделей. 

На основі використання сингулярного спектрального аналізу часових 

рядів, здійснено моделювання та прогнозування ключових статистичних 

показників, що характеризують динаміку обсягів вантажних перевезень усіма 

видами транспорту та обсягів реалізованих послуг підприємствами розділу Н 
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52 КВЕД «Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері 

транспорту», яке дозволило зробити висновок про стабільність обсягів 

вантажних перевезень та стрімке збільшення обсягів послуг складського 

господарства у короткостроковому періоді в Україні.  

Визначені особливості статистичного оцінювання національного ринку 

логістичних послуг в Україні та прогнозування його розвитку, може слугувати 

основою розроблення ефективних програм регулювання та розвитку 

регіонального ринку логістичних послуг в Україні. Апробація на реальних 

даних запропонованих методичних підходів дозволила визначити найвищий 

рівень готовності до впровадження даної методики оцінювання ринку 

логістичних послуг з метою покращення діяльності провайдерів логістичних 

послуг та споживачів логістичних послуг, шляхом оцінки потенціалу розвитку 

регіональних ринків логістичних послуг з метою його інтеграції у міжнародний 

економічних простір. 

Ключові слова: логістична послуга, ринок логістичних послуг; 

структурування, статистичне оцінювання, система статистичних показників, 

аналіз патентної діяльності, ІоТ-технології, індекс ефективності логістики, 

прогнозування. 
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АNNOTATION 

 

Hrynchak N. A. Statistical evaluation of the national logistics services market. 

– Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

economic sciences on a specialty 08.00.10 «Statistics». – National Academy of 

Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2021. 

The dissertation substantiates the theoretical, methodical and methodological 

principles of statistical evaluation of the national logistics services market. 

Particular attention is paid to the formation of the conceptual and categorical 

apparatus of the research, as a result of which the content of the concepts of "logistics 

service" and "logistics flow" was clarified, which made it possible to expand the 

understanding of the processes and patterns of formation and development of the 

logistics services market. 

In the dissertation work, based on the generalization of modern scientific 

approaches, the expediency of structuring the logistics services market and its 

research from the point of view of four segments is substantiated: the provision of 

services for the transportation of bulk and bulky cargo, the transportation of goods by 

standard and non-standard light trucks, logistics services by postal and express 

delivery of goods and other additional logistics services. 

It was determined that the statistical assessment and analysis of the structure of 

the logistics services market, it is advisable to carry out by forming a list of economic 

activities related to the provision of logistics services based on the KVED DK 

009:2010, agreed with NACE Rev. 2 and harmonized with ISIC Rev. 4. In the market 

of logistics services, it is proposed to include the types of economic activities of 

section H "Transport, storage, postal and courier activities", in particular sections H 

49.2, H 49.4; H 49.5; H 50.2; H 50.4; H 51.2; H. 52.1; H 52.2; H 53.2. This made it 

possible to determine the features of the assessment and analysis of the selected 

segments of the logistics services market. 
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The information and analytical support of the logistics services market research 

has been improved, contributes to the development of practical recommendations for 

the formation of a reliable information base necessary for conducting a 

comprehensive statistical analysis of the logistics services market. A conceptual 

model of statistical research of the logistics services market was built, based on a 

complex of sources of statistical information (this, in particular, information and 

materials of the State Statistics Committee, departmental reporting of the Ministry of 

Infrastructure of Ukraine, reports of the State Fiscal Service of Ukraine, international 

organizations, databases of patents and trademarks), which characterize all the 

components of the logistics services market (freight transport, warehousing, logistics 

infrastructure, etc.) and methods of statistical research, the use of which makes it 

possible to form effective management decisions aimed at the development of the 

market under study, its transformation and integration into the global logistics 

system. 

The key indicators for assessing the logistics services market have been 

identified and the expediency of their use for calculating multidimensional indicators 

for assessing the state of development and development potential of the Ukrainian 

logistics services market has been substantiated. Taking into account the world 

practice of researching the logistics services market, based on the developed model of 

statistical research of the logistics services market, a comprehensive system of 

indicators for assessing the logistics services market is proposed, which allows 

diagnosing the state and trends of market development, taking into account the 

influence of other related markets and types of economic activities, and developing a 

forecast for the future. The proposed system of indicators for assessing logistics 

services market contains the following blocks: the size of the logistics services 

market; the economic significance of the logistics services market in the socio-

economic development of the country, the volume of freight traffic by mode of 

transport; the performance of the freight market; the intensity of logistics services; 

indicators of innovation and technological development; equipment of logistics 
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service providers; cost indicators for assessing of the logistics services market, 

indicators of storage facilities and multidimensional integral indicators. 

In order to expand the information base and improve the quality of official 

statistics of the logistics services market for assessing the logistics services market, it 

is proposed to expand the set of indicators for indicators of innovative and 

technological development of the logistics market. 

The prospects for the national market of logistics services are substantiated, 

due to the influence of the use of information technologies, such as Internet of Things 

(IoT) technologies. It has been determined that IoT technologies in the transport and 

logistics sector create a number of advantages, the main of which are the optimization 

of the use of the company's resources; reducing the negative impact of the human 

factor and transport control. It has been proved that the use of the traditional approach 

to assessing the potential impact of IoT technologies on the development of the 

logistics services market is insufficient, since for more accurate assessments the 

impact of IoT technologies should be considered through the prism of “settings”, that 

is, in the context of the physical environment in which the systems can function, 

which will help capture the ways in which value is created for all parties in this 

environment (companies, consumers, workers), namely the synergistic effect that 

arises from the interplay of various IoT technologies with other IT systems and 

databases. 

The software and methodological foundations of the statistical study of 

technological trends in the logistics services market have been improved, as a key 

factor in influencing the development of logistics services market based on the 

implementation of patent analysis. The use of patents is argued as a valuable source 

of statistical data for studying external technological opportunities and threats, both 

for the company and for the country as a whole. It has been proven that it is patent 

statistics that can give a complete picture of the state of logistics innovation, and 

logistics service providers can innovate by using appropriate patents and developing 

their technological capabilities, while the subject of research on technological trends 
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in the field of logistics should be a patent related to logistics, and not a patent for a 

logistics service provider with a focus on text data or a patent in the transport sector. 

The expediency of conducting a survey of the effectiveness of regional 

logistics in Ukraine is substantiated based on the use of the questionnaire developed 

by the author, harmonized with the questionnaire developed by the World Bank in 

cooperation with the Institute of Economics of Turku (Finland), in the course of 

calculating the logistics performance index (LPI) and expanded with additional 

questions. The latter make it possible to assess the quality of the provision of logistics 

services in order to create an information database for conducting a statistical 

assessment of the effectiveness of regional logistics in Ukraine. 

In the course of the statistical assessment of the logistics services market in 

Ukraine, an important stage is the selection of the most homogeneous elements of the 

regional system. For this purpose, the methodology of multidimensional grouping of 

regions according to the main indicators of the development of the logistics services 

market using cluster analysis methods has been adapted to national conditions, is the 

basis for differentiating the level of territorial development of logistics infrastructure 

in Ukraine and the development of effective programs for regulating regional markets 

of logistics services, resulting in the level and potential of development the logistics 

services market is divided into three clusters. 

On the basis of the constructed model of the main components, three factors of 

the development of the logistics services market in Ukraine have been identified, 

namely: the dynamics of prices for transport services; the volume of Ukraine's 

international trade in goods; wholesale and retail domestic trade in Ukraine, taking 

into account that scientific substantiation of the main directions of state regulation of 

this market has been carried out and proposals have been developed to improve the 

efficiency and productivity of logistics enterprises in Ukraine on the basis of the 

constructed models. 

Based on the use of singular spectral analysis of time series, modeling and 

forecasting of key statistical indicators characterizing the dynamics of freight traffic 

by all modes of transport and volumes of services sold by enterprises of section H 52 



11 

of the KVED "Warehouse and auxiliary activities in the field of transport" was 

carried out, which made it possible to conclude that stability of freight traffic and a 

rapid increase in the volume of warehouse services in the short term in Ukraine. 

The features of statistical assessment of the national market of logistics 

services in Ukraine and forecasting of its development have been determined; it can 

serve as the basis for the development of effective programs for regulation and 

development of the regional market of logistics services in Ukraine. Testing the 

proposed methodological approaches on real data made it possible to determine the 

highest level of readiness for the implementation of this methodology for assessing 

the logistics services market in order to improve the performance of logistics service 

providers to consumers of logistics services, by assessing the development potential 

of regional logistics services markets in order to integrate it into the international 

economic space. 

Key words: logistics service, logistics services market; structuring, statistical 

evaluation, system of statistical indicators, analysis of patent activity, IoT technology, 

logistics efficiency index, forecasting. 
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статистики, обліку та аудиту. 2019. № 4. С. 74–82. ( 0,65 друк. арк.). 
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технологічних трендів у логістиці // Scientific achievements of modern society: 

Abstracts of the 5th International scientific and practical conf. Liverpool: Cognum 

Publishing House, 2020. P. 423–427. URL: http://sci-conf.com.ua (0,22 друк. арк). 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Важливу роль в економіці країни відіграє ринок 

логістичних послуг (РЛП). Частка транспорту, складського господарства, 

поштової та кур’єрської діяльності в Україні у 2019 році склала 6,8% ВВП. 

Складні ринкові відносини, загострення конкуренції, обмеження торгівлі в 

умовах COVID-19 спричинили трансформацію сучасного ринку логістичних 

послуг, що проявляється у зростанні швидкості й інтенсивності матеріальних та 

інформаційних потоків, зміні їх структури, особливо щодо експортно-

імпортних операцій, скороченні кількості ланок у міжнародних логістичних 

ланцюгах і каналах, зростанні розгалуженості та складності організаційно-

економічних зв’язків у міжнародних логістичних системах.  

Національний ринок логістичних послуг стрімко розвивається, водночас 

комплексні статистичні дослідження, які б дозволили оцінити та спрогнозувати 

динаміку його розвитку в Україні майже не проводяться. Логістичні провайдери, 

що діють у нашій країні, не приділяють достатньої уваги статистичному 

забезпеченню своєї діяльності. Огляди й аналітичні розробки, які останнім часом 

з’являються у науковій літературі, мають несистемний та випадковий характер, а 

оцінки масштабів цього ринку різняться в рази. Автори більшості наукових 

публікацій спеціалізуються на дослідженні переважно транспортної сфери, а 

отже, не завжди можуть надавати об’єктивні оцінки тенденцій розвитку РЛП. 

Попри бурхливий розвиток світового ринку логістичних послуг, у нашій 

країні його значення недооцінюється, а функціонування відбувається спонтанно, 

неконтрольовано та без належного регулюючого впливу з боку держави. Такий 

стан справ потребує швидкого та ефективного виправлення, насамперед у 

площині створення науково обґрунтованої системи статистичних показників 

оцінювання, а також моделей прогнозування розвитку ринку логістичних послуг. 

Оцінюючи ступінь розробленості теми, необхідно зазначити, що у 

роботах відомих українських учених-статистиків – З. Бараник, С. Герасименка, 

А. Єріної, В. Захожая, Н. Ковтун, Р. Кулинича, І. Манцурова, Р. Моторина, 
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О. Осауленка, Н. Парфенцевої, М. Пугачової, Ю. Цаль-Цалка, О. Черняка, 

В. Швеця та ін. – представлені методичні положення статистичного аналізу й 

оцінювання функціонування ринків. Окремі проблеми дослідження 

функціонування ринку логістичних послуг вивчали провідні зарубіжні вчені-

економісти: Д. Дж. Бауерсокс (D. J. Bowersox), M. Бернон (M. Bernon), 

Р. Каплан (R. S. Kaplan), Д. Дж. Клос (D. J. Kloss), M. Крістофер 

(M. Christopher), Д. Уотерс (D. Waters) та ін.  

Особливості оцінки ефективності РЛП на рівні країн представлені в 

окремих публікаціях таких авторів, як М. Григорак, Т. Кобилинська, Ю. Ковтюк, 

Т. Колодізєва, Є. Крикавський, О. Мазуренко, О. Молнар, Є. Палійчук, 

О. Сумець та ін. До найбільш повних і ґрунтовних зарубіжних досліджень 

статистичного оцінювання ринку логістичних послуг можна віднести праці 

таких європейських і американських дослідників: М. Аббасі (М. Abbasi), К. Вонг 

(C. Wong), М. Гамбері (М. Gamberi), Д. Грант (D. Grant), М. Кламп (М. Klumpp), 

Ф. Нільсон (F. Nilsson), А. Траутрімс (А. Trautrims), М. Фассіо (М. Faccio).  

Незважаючи на численні наукові напрацювання, питання комплексного 

статистичного оцінювання ринку логістичних послуг значною мірою 

залишаються дискусійними та невирішеними. У результаті держава 

позбавляється можливості підвищення ефективності нормативно правового 

регулювання впливу на важливу сферу економіки, своєчасно реагувати на 

ризики та виклики технологічних трендів розвитку ринку логістичних послуг, 

пов’язані з новими інформаційними технологіями. 

Наукова актуальність наведених проблем і важливість статистичного 

оцінювання ринку логістичних послуг зумовили вибір теми дисертації, 

формулювання мети і завдань дослідження, його логіку та загальну структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри статистики 

Національної академії статистики, обліку та аудиту за темою «Розробка 

статистичного забезпечення для дослідження соціально-економічного розвитку 

регіонів України в сучасних умовах» (номер держреєстрації 0113U005980). 
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Внесок автора полягає в розробленні теоретико-методологічних засад 

статистичного оцінювання рівня та потенціалу розвитку ринку логістичних 

послуг в регіонах України. 

У межах наукової теми кафедри економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку та 

аудиту за темою «Проблеми відновлення світової економіки в умовах 

глобальної нестабільності» (номер державної реєстрації 0115U000385) 

дисертантом обґрунтовано методичні підходи до оцінювання впливу технологій 

Інтернету речей (Internet of Things, ІоТ) на ринок логістичних послуг та 

вдосконалено методику проведення аналізу патентної діяльності для виявлення 

впливу технологічних трендів на світовий ринок логістичних послуг. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретико-методологічних засад та методичних положень статистичного 

оцінювання ринку логістичних послуг України. 

Досягнення мети дисертаційної роботи зумовило необхідність постановки 

та розв’язання таких завдань: 

– сформувати та обґрунтувати понятійно-категоріальний апарат 

дослідження ринку логістичних послуг; 

– здійснити структурування ринку логістичних послуг; 

– систематизувати інформаційно-аналітичне забезпечення статистичного 

дослідження ринку логістичних послуг; 

– сформувати систему статистичних показників дослідження ринку 

логістичних послуг в Україні; 

– виявити вплив технологічних трендів на розвиток ринку логістичних 

послуг; 

– розробити рекомендації щодо удосконалення програмно-методичних та 

організаційних засад моніторингу ефективності регіональної логістики в Україні; 

– оцінити диференціацію регіонів України за рівнем та потенціалом 

розвитку ринку логістичних послуг; 

– виявити ключові фактори розвитку ринку логістичних послуг в Україні; 
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– розвинути методичні засади статистичного моделювання та 

прогнозування розвитку основних сегментів ринку логістичних послуг в Україні.  

Об’єктом дослідження є національний ринок логістичних послуг. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та методичні 

положення статистичного оцінювання ринку логістичних послуг в Україні. 

Методи дослідження. Теоретико-методичну основу дисертаційної 

роботи становить системний підхід до розв’язання проблем статистичного 

оцінювання національного ринку логістичних послуг. У дослідженні, для 

вирішення поставлених завдань використано сукупність загальнонаукових та 

спеціальних методів наукового пізнання: метод абстрагування (для вивчення 

теоретичних основ і визначення напрямів дослідження РЛП); методи індукції, 

дедукції, аналізу та синтезу, абстракції і формальної логіки (для визначення й 

уточнення змісту економічних категорій, які використовуються при 

дослідженні ринку логістичних послуг); логічне моделювання (для побудови 

статистичної концептуальної моделі оцінювання РЛП та обґрунтування 

відповідної системи показників); табличний, графічний (для візуалізації 

результатів дослідження явищ, процесів і закономірностей); аналіз рядів 

розподілу, порівняння, групування (для опрацювання статистичних даних); 

методи кластерного аналізу (для групування регіонів України за рівнем та 

потенціалом розвитку логістики); метод головних компонент (для визначення 

факторів впливу на розвиток ринку логістичних послуг); методи економіко-

статистичного моделювання, аналізу та прогнозування часових рядів, зокрема 

сингулярний спектральний аналіз (для виявлення тенденцій розвитку ринку 

логістичних послуг); метод багатовимірних середніх (для диференціації рівня 

територіального розвитку логістичної інфраструктури в регіонах України). 

Інформаційною базою дослідження є Закони України, методичні 

матеріали та офіційна статистична інформація Державної служби статистики 

України (Держстату), Євростату, дані Світового банку, звітно-аналітична 

інформація міжнародних і вітчизняних логістичних асоціацій, відомчі 

матеріали Міністерства інфраструктури України, звіти міжнародних 
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організацій, монографії та економічні огляди наукових установ, інтернет-

ресурси, вітчизняні та зарубіжні періодичні видання, а також власні 

дослідження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методологічних засад, удосконаленні методичних положень та 

розробленні практичних рекомендацій щодо статистичного оцінювання та 

прогнозування розвитку ринку логістичних послуг в Україні. 

Найбільш вагомими теоретичними та практичними результатами, що 

характеризують наукову новизну й особистий внесок автора, є такі: 

удосконалено: 

– методичні підходи до структурування ринку логістичних послуг на 

основі формування переліку видів економічної діяльності, які стосуються 

надання логістичних послуг, що уможливлює здійснення статистичного 

оцінювання всіх сегментів зазначеного ринку; 

– інформаційно-аналітичне забезпечення статистичного дослідження 

ринку логістичних послуг шляхом його систематизації на основі узагальнення 

національних і міжнародних підходів, що дало підстави розширити напрями та 

визначити ключові етапи комплексного статистичного оцінювання ринку 

логістичних послуг в Україні;  

– систему статистичних показників дослідження ринку логістичних 

послуг шляхом виокремлення блоків показників, адаптованих до наявних 

джерел інформації за виділеними напрямами аналізу, що дозволяє розширити 

можливості статистичного аналізу сегментів ринку на основі їх структурування; 

– методичні засади оцінювання диференціації регіонів України за 

ключовими показниками розвитку ринку логістичних послуг на основі 

багатовимірного групування з використанням кластерного аналізу, що дозволило 

визначити рівень розвитку та потенціал досліджуваного ринку на мезорівні; 

– концептуальні положення та інструментарій, із використанням яких 

виявлено ключові фактори розвитку ринку логістичних послуг в Україні на 
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основі застосування методу головних компонент, що дозволило виділити 

найбільш впливові фактори та ранжувати їх за ступенем значущості; 

набули подальшого розвитку: 

– понятійно-категоріальний апарат дослідження ринку логістичних послуг, 

а саме, уточнено дефініції «логістична послуга» і «логістичний потік» шляхом 

чіткого переліку всіх операцій, охоплених цими поняттями, що дозволило 

поглибити розуміння процесів та закономірностей формування ринку 

логістичних послуг і розглянути його як об’єкт статистичного дослідження; 

– програмно-методичні засади статистичного вивчення впливу 

технологічних трендів на основі оцінки дії ІоТ-технологій на ринок логістичних 

послуг, а також аналізу патентної діяльності, що дозволяє оперативно 

визначати основні технологічні інновації та обґрунтовувати напрями сталого 

розвитку національного ринку логістичних послуг; 

– програмно-методичні та організаційні засади моніторингу ефективності 

регіональної логістики в Україні на основі адаптації європейської системи 

обстеження користувачів логістичних послуг, що дозволить підвищити рівень 

інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання та врахувати особливості 

національного ринку логістичних послуг; 

– аналітичні підходи до статистичного моделювання та прогнозування 

розвитку основних сегментів ринку логістичних послуг України з 

використанням сингулярного спектрального аналізу часових рядів, що 

дозволило схарактеризувати тенденцію розвитку досліджуваного ринку, а 

також виділити сезонну складову. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх придатності 

до використання органами державної статистики, виконавчої влади й місцевого 

самоврядування, у практичній діяльності підприємств при розробленні 

інструментарію статистичного оцінювання ринку логістичних послуг України, 

а також у навчальному процесі закладів вищої освіти.  

На загальнодержавному рівні: програмно-методологічні й організаційні 

засади статистичного вивчення видів економічної діяльності, що стосуються 
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сектору логістики в України, та принципи взаємодії класифікацій і групувань у 

процесі статистичного оцінювання обсягів логістичних послуг в регіонах 

застосовуються Державною службою статистики України (довідка № 3116-

09/20 від 10.09.2020 р.). 

На рівні окремих суб’єктів господарювання: програмно-методичні засади 

статистичного вивчення впливу технологічних трендів на основі оцінки впливу 

ІоТ на ринок логістичних послуг (АТ «ДХЛ Інтернешнл Україна», довідка № 04-

22/10/2020 від 22.10.2020 р.); результати проведеного статистичного аналізу 

ситуації на ринку логістичних послуг України в регіональному розрізі (ТОВ 

«Баришівська зернова компанія», акт про впровадження № 123/8 від 

03.09.2020 р.); методичні засади статистичного дослідження технологічних 

інновацій на ринку логістичних послуг шляхом використання цільових 

патентних даних (Комунальне підприємство «Агентство розвитку Дніпра», акт 

про впровадження № 1526/3 від 18.02.2020 р.). 

На рівні навчальних закладів: в навчальний процес Національної академії 

статистики, обліку та аудиту впроваджені методичні підходи до 

структурування ринку логістичних послуг при викладанні навчальної 

дисципліни «Логістика» та аналітичні підходи до статистичного моделювання 

та прогнозування розвитку ринку логістичних послуг при проведені лекційних 

та практичних занять з дисципліни «Статистичне моделювання та 

прогнозування» (довідка №3/1 від 06.01.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є закінченою, самостійно 

виконаною науковою працею, яка відображає авторський підхід до 

статистичного оцінювання ринку логістичних послуг в Україні. Наукові 

положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані 

автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертації використані лише ті ідеї, положення і розробки, які є особистим 

доробком автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати, 

висновки і рекомендації дослідження представлено на 8 міжнародних науково-
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практичних конференціях: V Міжнародна науково-практична конференція 

«Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» (Київ, 2018); 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: 

фінансово-економічний та гуманітарний аспекти» (Київ, 2019); VIІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: фінансово-

економічний та гуманітарний аспекти» (Київ, 2019); 5th International scientific and 

practical conference «Scientific achievements of modern society» (Liverpool, United 

Kingdom, 2020); VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-

аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» (Київ, 2020); XLVIII 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Літні наукові зібрання – 

2020» (Тернопіль, 2020); 11th International scientific and practical conference 

«Topical issues of the development of modern science» (Sofia, Bulgaria, 2020); 12th 

International scientific and practical conference «Dynamics of the development of 

world science» (Vancouver, Canada, 2020). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опублікована 21 наукова 

праця загальним обсягом 10,1 друк. арк. (особисто автору належить 8,15 

друк. арк.), із яких: 13 статей у наукових фахових виданнях (із них – 6 у 

виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз, 6 – у 

наукових фахових виданнях України та 1 – у наукових виданнях інших держав) 

загальним обсягом 8,53 друк. арк. (особисто автору належить 6,58 друк. арк.); 8 

тез доповідей та матеріалів міжнародних і всеукраїнських наукових або 

науково-практичних конференцій обсягом 1,57 друк. арк. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації – 258 сторінок друкованого тексту. Основний зміст викладено на 180 

сторінках друкованого тексту. Робота містить 38 таблиць, чотири з яких 

займають площу понад сторінка, 49 рисунків, три з яких повністю займають 

площу сторінки, 11 додатків на 30 сторінках. Список використаних джерел 

нараховує 282 найменування та розміщений на 31 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ РИНКУ 

ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

 

1.1. Сутність економічних категорій статистичного оцінювання 

ринку логістичних послуг 

 

Статистичне вивчення ринку логістичних послуг передбачає насамперед 

визначення сутності основних понять та категорій, які використовуються в ході 

дослідження, а саме: «логістика», «логістичний потік», «логістичних послуга», 

«ринок логістичних послуг». 

Формування світового ринку логістичних послуг нерозривно пов’язане з 

розвитком логістики. На Першому Європейському конгресі з логістики (Берлін, 

березень 1974 р.) було визначено, що «логістика – це наука про планування, 

управління і контроль за рухом матеріальних, інформаційних і фінансових 

ресурсів в різних системах» [223], проте і через десятки років не всі дослідники 

підтримують прийняте в Берліні визначення логістики.  

За визначенням Ради з питань логістичного управління, логістика – це 

функція, яка полягає в управлінні ланцюгом поставок і визначається як 

«частина ланцюга поставок, яка відповідає за планування, реалізацію та 

контроль за ефективним потоком і зберіганням товарів, послуг та інформації 

від місця походження до місця споживання з метою задоволення потреб 

клієнтів» [145]. При цьому, логістика включає складування, транспортування, 

управління матеріалами та інформацією, а також інтеграцію логістичних 

операцій для всього ланцюга поставок, тоді як управління ланцюгами поставок 

поєднує маркетинг та виробництво з функціями дистрибуції для підвищення 

конкурентних переваг [16].  

В науковій літературі існують різні визначення термінів «логістика», 

ключовими аспектами яких є те, що сферою застосування логістики є 
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транспортування (рух товарно-матеріальних цінностей від ланки до ланки 

ланцюга поставок), складування (діяльність, пов’язана з складськими 

об’єктами, де зберігаються, перевіряються, пакуються, маркуються матеріальні 

запаси для подальшого розповсюдження) та управління запасами (моніторинг 

та визначення кількості запасів, яка зберігається на складі та умов і 

особливостей їх зберігання) (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Визначення категорії «логістика» 

Автор / Джерело  Характеристика категорії  

Рада з питань 

логістичного управління 

(Council of Logistics 

Management) [145] 

«Логістика – це процес планування, реалізації та контролю за 

ефективним, економічно-обґрунтованим потоком сировини, 

виробничих запасів, готової продукції та відповідної інформації 

від місця походження до місця споживання, а також при необ-

хідності її зберіганням з метою задоволення потреб клієнтів.» 

EN 14943:2005  

European Committee for 

Standardisation [178] 

«Логістика розглядається як процес планування, виконання та 

контролю за переміщенням та розміщенням людей та / або 

товарів, а також допоміжних заходів, пов’язаних з таким 

переміщенням та розміщенням, у системі, яка організована для 

досягнення конкретних цілей.» 

ISO 17546:2016 [186] 

«Логістика означає не лише фізичний розподіл чи 

транспортування вантажів, але й описання запобіжних заходів 

щодо особливостей використання, обслуговування, обробки, 

тестування, пакування, транспортування та зберігання (стан та 

умови конфігурації обладнання та навколишнього середовища) 

на кожному етапі життєвого циклу.»  

Д. Новіков [6, с. 5] Логістика – це «комплекс інфраструктурних послуг». 

М. Крістофер 

(М. Christopher)  

[140, р. 57] 

Логістика – процес стратегічного управління зберіганням і рухом 

матеріалів, деталей і готової продукції 

Д. Боверсокс 

(D. Bowersox) 

Д. Клос (D. Closs) [133] 

Логістика об’єднує закупівлю, розповсюдження, управління 

запасами, виробництвом, пакування та обслуговування 

споживачів 

С. Бенсассі (S. Bensassi), 

Л. Маркуз-Рамос 

(L. Márquez-Ramos), 

І. Мартінез-Зарзосо 

(I. Martínez-Zarzoso), 

К. Суарез-Баргует 

(C. Suárez-Burguet) [130] 

Логістика є основою галузі національного економічного розвитку 

та ключовим фактором, що впливає на конкурентоспроможність 

міжнародної торгівлі 

Н. Ель-Беріши (N. El-

Berishy), 

І. Рюгге (I. Rügge), 

Б. Шольц-Рейтер 

(B. Scholz-Reiter) [151]  

Логістика – це дуже складна сфера економічної діяльності, 

основними функціями якої є транспортування, зберігання, 

обробка матеріалів, упаковка та обробка інформації всіх 

логістичних операцій. 

Джерело: узагальнено автором за [6, 130, 133, 140, 145, 151, 178, 186]  
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Європейська комісія в своєму «Дослідженні фактів на підтримку розвитку 

стратегії ЄС щодо логістики вантажних перевезень. 1. Аналіз логістичного 

сектора ЄС» («Fact-finding studies in support of the development of an EU strategy for 

freight transport logistics. Lot 1. Analysis of the EU logistics sector»), визначила, що 

логістика – це набір послуг, який включає планування, організацію, управління, 

виконання та моніторинг всього матеріального, товарного та інформаційного 

потоку компанії (від закупівлі, виробництва та складування, до додаткових 

послуг, дистрибуції та зворотної логістики). Важливість логістики надзвичайно 

зросла в глобалізованій економіці, оскільки вона є основою дуже складних 

глобальних ланцюгів поставок, які потребують ефективного, економічного та 

надійного потоку товарів та інформації [157]. 

Ефективне управління логістикою вимагає налагодженої інфраструктури 

для реалізації послідовних поставок потрібного товару, у потрібній кількості, у 

потрібному стані, у потрібне місце, у потрібний час, за правильну вартість.  

Об’єктом статистичного вивчення логістики виступають потокові процеси в 

економіці. Застосування терміну «потоковий процес», при статистичному 

вивченні ринку логістичних послуг, найбільш повно відображає рух об’єктів, у 

вигляді окремих елементів, деталей, напівфабрикатів чи товарів в цілому, від 

джерела їх походження до кінцевого споживача. Потоки можуть відрізнятися за 

своїм складом в залежності від характеру економічної діяльності системи, 

організації і технології виробництва, організації відносин із зовнішнім 

середовищем і т. д. (табл. 1.2). 

Отже, під логістичними потоками будемо розуміти рух усіх факторів і 

результатів виробництва, а також самих робіт. Рух може бути як фізичним, так і 

інституціональним. Фізичний рух означає зміни параметрів потоку за часом, 

кількістю, якістю, простором. Рух може здійснюватися як за одним параметром, 

так і за кількома, а іноді і за всіма параметрами. Якщо потоки змінюють своє 

просторове положення, відбувається їх переміщення в просторі. Так, 

матеріальний потік, що піддається лише зміні в часі – це матеріальний запас. 

Якщо матеріальний запас змінюється ще й в кількісному вимірі, відбувається 
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його споживання. При зміні якісних параметрів потоків відбувається їх 

трансформація в інші форми. 

Таблиця 1.2 

Визначення логістичних потоків 

Автори Характеристика елементів логістичного потоку  

Д. Уотерс 

 (Donald Waters) [275] 

Логістичний потік це матеріальні потоки, які надходять в 

організацію, проходять через організацію й виходять із неї, тобто 

всі елементи, які переміщуються організацією в процесі 

виробництва продуктів (сировина, компоненти, готова продукція, 

співробітники, інформація, документація, енергія, гроші й будь-

які інші ресурси, необхідні для виконання логістичних операцій), 

описуються як матеріали. 

О. Сумець,  

П. Сиромятніков [101] 

Логістичні потоки можуть мати як матеріальну субстанцію, тобто 

матеріали, так і нематеріальну форму, наприклад – послуги, при 

цьому існує обов’язкова взаємозалежність інформаційного 

потоку від матеріального. Класичним прикладом, що підтверджує 

це, твердження є наступне визначення інформаційного потоку: 

«потік інформації в усній, документарній (паперовій та 

електронній) і іншій формі, яка генерується вихідним 

матеріальним потоком в розглянутій логістичній системі ...» 

Д. Новиков [6] 

До логістичних потоків крім матеріальних та інформаційних 

відносяться і фінансові потоки – «спрямований рух фінансових 

ресурсів, які обертаються у логістичній системі, а також між 

логістичною системою і зовнішнім середовищем, та є необхідними 

для забезпечення ефективного руху певного товарного потоку». 

Фінансові потоки є частиною потокових процесів в економіці, і їх 

оптимізація вирішальним чином впливає на функціонування 

логістичних систем 

С. Уваров [106], 

М. Григорак [16] 

Основоположним для логістичної концепції є цілісне, системне 

бачення об’єкта логістики, при якому до логістичних потоків 

відносять матеріальні, інформаційні, фінансові та потоки 

персоналу. Статистичне дослідження матеріальних, 

інформаційних і фінансових потоків у відриві від потоку трудової 

діяльності не вписується в таку концепцію. 

Б. Буркинський,  

В. Лисюка [53] 

Матеріальним, інформаційним, трудовим і фінансовим потокам в 

логістичній системі повинні і відповідати також інституційні 

потоки. Виникнення формальних та неформальних правил – 

інститутів логістики, їх зміна, розвиток, заміна одних інститутів 

іншими, утворюють інституційний потік логістичних систем. На 

різних рівнях логістики, з метою логістичної оптимізації 

економічних агентів, відповідно до засобів, можливостей і 

накопиченому досвіді, масштабів та складності вирішуваних 

завдань формуються інститути, які знаходяться в постійному русі 

залежно від зміни внутрішнього і зовнішнього середовища, 

причин виникнення інститутів і факторів їх розвитку. 

Джерело: узагальнено автором за [6, 16, 53, 101, 106, 275]  
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Подальша трансформація концепції логістики відображається в 

дослідженні питань міжнародного і міжрегіонального економічного, 

виробничого та технологічного співробітництва. Ефективність логістики може 

забезпечити конкурентоспроможність фірм та сприяти фінансовій діяльності, 

особливо в періоди фінансових криз. Х. Леан (H. H. Lean), В. Хуанг (W. Huang), 

Дж. Хонг (J. Hong), в процесі дослідження аргументували, що логістика та 

економічний розвиток взаємопов’язані: економічне зростання приводить до 

підвищення попиту на логістичні послуги, тим самим стимулюючи розвиток 

ринку логістичних послуг [206].  

Логістика інтегрує різні види економічної діяльності, такі як 

транспортування, складування, експедирування вантажів та їх інформаційне 

супроводження. Саме логістичні послуги, сьогодні розглядаються, як важлива 

частина сфери послуг, розвиток яких не лише підтримує національний 

економічний розвиток, як стимулює його.  

Серед великої кількості послуг, які надаються індивідуальним та 

інституційним замовникам, саме логістичні послуги набувають суттєвого 

значення в останні роки. Сутність та види логістичних послуг змінювались 

паралельно із розвитком ринку логістичних послуг. До кінця 80-х років 

традиційний сектор транспортних послуг функціонував розподіляючись на 

транспорт, а також експедиторські та поштові відділення. В 90-х роках 

оператори логістичних послуг почали створювати так звані пакети логістичних 

послуг, які включали складські послуги, управління запасами та додаткові 

послуги, як наприклад. пакування або маркування. В кінці дев’яностих років 

була розроблена концепція управління та оптимізації ланцюгів та мереж 

поставок, яка базувалась на тісній співпраці логістичних операторів з 

виробничими та торговими підприємствами [193, c. 67–68]. Логістичні послуги 

того часу почали набувати форми індивідуальних логістичних послуг, і на їх 

розвиток все більше впливали особливості використання інтегрованих систем 

інформаційно-комунікаційних технологій [195, с. 56]. Логістичні послуги – це 
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широкий спектр операцій, пов’язаних з придбанням, зберіганням і 

переміщенням товарів. 

В науковій літературі існує багато трактувань поняття «логістична 

послуга» (табл. 1.3), проте універсального трактування цього поняття не існує.  

Таблиця 1.3 

Визначення поняття «логістична послуга» 

Автор, джерело Визначення категорії 

1 2 

Ю. Ценг (Y. Tseng), 

В. Л. Юе (W. L. Yue), 

М. А. Тейлор 

(M. A. P. Taylor) [272] 

Логістичні послуги включають діяльність, яку здійснюють 

користувачі послуг в середині компанії (наприклад, зберігання 

чи контроль запасів на виробництві) та операції зовнішніх 

постачальників логістичних послуг; фізичну діяльність 

(наприклад, транспортування та зберігання), а також нефізичну 

діяльність (наприклад, проектування ланцюгів поставок, вибір 

підрядників, переговори про вантажі перевезення). Логістичні 

послуги забезпечують рух матеріалів і виробів від місця 

походження через процес виробництва до споживачів, а також 

пов’язану з процесом виробництва утилізацію відходів та 

зворотні потоки. 

C. Cремач (Sremac S.) та 

ін  [250] 

Логістична послуга – це логістичний продукт, який 

представляє собою набір вимог та очікувань замовника; 

надається шляхом управління логістикою, що представляє 

собою процес планування та виконання послуг, який враховує 

аналіз потреб, можливостей та засобів надання такої послуги 

по всьому ланцюгу поставок від виробника до споживача. 

В. Ридзковський 

W. Rydzkowski [242] 

Логістична послуга – це діяльність, яка здійснюється на основі 

договірних відносин та передбачає виконання постачальником 

логістичних послуг однієї або декількох логістичних функцій 

відповідно до замовлень клієнта. Складовими логістичної 

послуги є транспортування, експедирування, а також 

додаткові послуги. 

C. Срівастав 

(S. Srivastav), С. Чандра 

(S. Chandra) [251] 

Логістичні послуги можна охарактеризувати як послуги, 

пов’язані із плануванням, реалізацією та контролем за 

потоком матеріалів / товарів, послуг, інформації та фінансових 

ресурсів  між місцем походження та місцем призначення з 

метою ефективного задоволення потреб клієнтів. 

А. Єсжка  

(A. Jeszka) [195] 

Логістичні послуги – це послуги з експедирування, 

транспортування, зберігання, а також супутні послуги, які 

підтримують процес товарного потоку між різними 

елементами ланцюга поставок. 

Дж. Роса (G. Rosa), 

М. Жедлінскі 

(M. Jedliński),  

У. Крюхол-Барчик 

(U. Chrąchol-Barczyk), 

[241] 

Логістична послуга – діяльність, спрямована на задоволення 

логістичних потреб суб’єктів господарювання та людей. 

Джерело: узагальнено автором за [195, 241-242, 250-251, 272] 
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Аналіз викладених вище трактувань дозволяє виокремити загальні 

ознаки, які притаманні всім логістичним послугам, а саме: 

– логістична послуга – це діяльність, операція або процес; 

– логістичні послуги спрямовані на задоволення потреб 

клієнтів / замовників; 

– логістичні послуги включають в себе транспортні, експедиторські, 

складські та інші допоміжні послуги, які підтримують процес потоку продукції, 

інформаційних та фінансових ресурсів між елементами ланцюгів поставок; 

– логістичні послуги можуть мати як фізичний характер (наприклад, 

транспортування і зберігання) так і нефізичний (наприклад, проектування 

ланцюга поставок і планування транспортування); 

– логістичні послуги надаються спеціалізованими компаніями в 

комерційних цілях; 

– логістична послуга повинна надаватися замовнику відповідно до 

принципу 7R, а саме: відповідний продукт (right product), в необхідній кількості 

(right quantity), необхідної якості (right quality), в встановлене місце (right place), в 

визначений час (right time), визначеному клієнту (right customer) при визначеному 

рівні витрат (right cost). 

Надання повного циклу логістичних послуг часто вимагає співпраці між 

постачальниками, посередниками та споживачами, зв’язки між якими 

утворюють ланцюг. Логістичний ланцюг і ланцюг поставок є спорідненими 

поняттями. В загальному вигляді в деякий дослідженнях ці два терміни 

використовуються як синоніми. Однак, під терміном логістика, ми будемо 

розуміти ту частину ланцюга поставок, де товар транспортується від 

постачальника до замовника. Логістичний канал – це весь процес передачі 

продукції від виробника до споживача, включаючи зберігання, 

транспортування, перевантаження, складування, обробку матеріалів та 

упаковку, а також обмін інформацією, пов’язаною із цими процесами.  

У табл. 1.4 наведено деякі визначення відповідних термінів. 
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Таблиця 1.4 

Визначення термінів «логістичний канал» та «ланцюг поставок» 

Джерело Характеристика терміну 

EN 14943:2005  

European Committee for 

Standardisation [178] 

«Логістичний канал – мережа взаємопов’язаних посередників, 

які займаються функціями передачі, зберігання, обробки 

товарів, і тим самим сприяють товарному потоку.» 

«Ланцюг поставок – послідовність дій, які можуть включати 

конверсію, розміщення або переміщення, за рахунок яких 

підвищується кінцева вартість продукції» 

ISO 22300: 2018 [188] 

«Ланцюг поставок – двосторонні відносини між організаціями, 

людьми, процесами, логістикою, інформацією, технологіями і 

ресурсами, які беруть участь в спільній діяльності і створюють 

цінність за допомогою доставки продуктів або послуги.»  

Ланцюг поставок може включати постачальників, 

субпідрядників, виробничі потужності, логістичних 

провайдерів, внутрішні розподільчі центри, дистриб’юторів, 

оптовиків і інші організації, які сприяють просуванню товарів 

до кінцевого споживача / замовника. 

ISO 18495-1:2016 [187] 

«Ланцюг поставок – система організацій, людей, заходів, 

інформації та ресурсів, які залучені до переміщення (нового) 

товару чи послуги від постачальника до замовника». 

«Ланцюг розподілу – це підприємства чи організації, які 

займаються транспортуванням, зберіганням та продажем 

товарів покупцям». 

ISO/IWA 16:2015 [191] 

«Транспортний ланцюг – послідовність транспортних і 

логістичних операцій.» Кожна логістична операція є елементом 

транспортного ланцюга, а сума всіх елементів транспортного 

ланцюга формує сам транспортний ланцюг. 

Джерело: узагальнено автором за [178, 187-188, 191] 

 

Отже, ланцюг поставок може бути розподілений на елементи, одним з яких 

є логістика. Логістична частина в свою чергу може бути розподілена на операції, 

яким притаманна багаторазовість повторення в різних комбінаціях, конфігураціях 

та послідовності в ланцюгах поставок логістичних послуг. Варто відзначити, що 

деякі логістичні операції, такі як пакування, завантаження, розвантаження чи 

перевантаження, не завжди можуть бути чітко виокремлені в логістичній частині 

ланцюга поставок. Натомість, враховується регістр, який визначає чи варто 

сприймати операції, які зазвичай відбуваються на початку або в кінці логістичного 

процесу, як частину логістичних послуг. 

На рис. 1.1. зображений простий загальний приклад ланцюга поставок, 

який складається з трьох фаз і включає три сторони:  
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1) виробник / постачальник;  

2) провайдер / постачальник логістичних послуг. Провайдер /  постачальник 

логістичних послуг відіграє суттєву роль у формуванні ланцюга поставок, та 

відповідає за організацію частини або всього логістичного ланцюга [142]. 

3) замовник / клієнт.  

 

 

Рис. 1.1. Логістичні послуги як елементи ланцюга поставок 

Джерело: розроблено автором на основі [142]. 

 

До елементів ланцюга поставок та операцій логістичного ланцюга 
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– логістичні послуги: завантаження та розвантаження; транспортування 

будь-яким видом транспорту: перевезення, холостий прогін, перевантаження; 

обробка, крім завантаження; спеціальні вантажні перевезення, наприклад 

рефрижераторний вантаж; складування: зберігання між транспортуванням. 

– зворотна логістика, утилізація повернення. 

Ланцюг поставок логістичних послуг (logistics service supply chain – 

LSSC) – це автономний інтегрований ланцюг поставок основними в якому є 

логістичні послуги. Розвиток LSSC пов’язаний саме з потребами збільшення 

продуктивності [149]. Концепція LSSC почала формуватися в 90-х роках з 

дослідження основних постачальників логістичних послуг. Е. Мюллер 

(E. Muller) зазначив, що існує чотири типи постачальників логістичних послуг: 

постачальники активів, постачальники управління, інтегровані постачальники 

та адміністративні постачальники логістичних послуг [218]. Ф. Тіан (F. Tian) 

запропонував модель LSSC, сформовану постачальниками інтегрованих 

логістичних послуг, а також виробничими та роздрібними компаніями [269]. 

Інші дослідники дали більш повне визначення: LSSC використовує попит 

клієнтів як вихідну точку та інтегрує всі ресурси в логістичному ланцюзі через 

функцію контролю за потоком логістичних послуг, інформаційним потоком та 

потоком капіталу. Він інтегрує управління функціональними можливостями, 

управління процесами обслуговування, управління ефективністю 

обслуговування та управління вартістю клієнтів. Аргументуючи дану позицію 

вони довели створення додаткової вартості логістичного обслуговування 

навколо основних підприємств логістичних послуг [196]. 

Існує багато різних поглядів на структуру та характеристику ланцюгів 

поставок логістичних послуг, які можна розділити на три точки зору:  

1) ланцюг поставок логістичних послуг відноситься до зв’язків та 

діяльності, які пов’язані із послугами,  

2) ланцюг поставок логістичних послуг – ланцюг поставок в сфері послуг 

або ринку послуг [211], 
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3) ланцюг поставок логістичних послуг є інтегрованим ланцюгом 

поставок.  

Отже, ланцюг поставок логістичних послуг не тільки пов’язаний з 

деякими додатковими функціями чи елементами продукту, але є автономним, 

орієнтованим на сервіс та інтегрованим. Обговорення структури LSSC 

розпочалося у 2000 р. Еволюцію структури та визначення LSSC наведено в 

таблиці 1.5.  

Таблиця 1.5 

Еволюція поглядів на структуру LSSC 

Автори Характеристика та структура LSSC 

В. Вільхельм (W. Wilhelm), 

C. Гунтер (S. Gunter) [163] 

модель LSSC включає такі функції, як закупівля та 

транспортування 

Х. Ян (X. Yan),  

Л. Сан (L. Sun),  

К. Ванг (K. Wang) [279] 

LSSC складається з постачальників сировини, вторинних 

постачальників, первинних постачальників, виробників, 

дистриб’юторів та їх споживачів 

К. Чой (K. Choy)  

та ін. [139] 

LSSC складається з «функціональних постачальників 

логістичних послуг, інтеграторів логістичних послуг та 

замовників логістичних послуг» 

З. Гао (Z. Gao) та ін. [160] 

LSSC складається з «субпідрядників логістичного 

обслуговування, інтеграторів логістичних послуг та 

замовників (споживачів) логістичних послуг». LSSC є 

ланцюгом логістичних можливостей з доданою вартістю. 

Г. Жанг (G. Zhang) 

В. Лью (W. Liu) [281] 

LSSC складається з «постачальника функціональних 

логістичних послуг, інтегратора логістичних послуг та 

замовника (споживача) логістичних послуг» 

Джерело: узагальнено автором за [139, 160, 163, 279, 281] 

 

Аналіз поглядів на структуру LSSC, дозволяє сформулювати базову 

структуру ланцюга поставок логістичних послуг, в яку входять субпідрядники 

логістичних послуг, посередники в наданні логістичних послуг та замовники 

логістичних послуг (рис. 1.2). 

З схематичного відображення поглядів на базову схему LSSC 

замовник / споживач логістичних послуг безпосередньо не контактує з 

постачальником. Вони взаємодіють через інтеграторів (посередників), проте 

сьогоднішня реальність дещо відрізняється. 



36 

 

Рис. 1.2. Базова структура ланцюга поставок логістичних послуг 

Джерело: розроблено автором 
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між постачальниками логістичних послуг, інтеграторами (посередниками) та 

замовниками/споживачами логістичних послуг (рис. 1.3). 

Згідно рис. 1.3, постачальник логістичних послуг може безпосередньо 

надавати логістичні послуги замовнику / споживачу логістичних послуг або 

надавати послуги замовнику / споживачу логістичних послуг через 

інтегратора / посередника.  
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Рис. 1.3. Структура LSSC 

Джерело: розроблено автором 
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Отже, об’єктом нашого статистичного дослідження є система 

взаємопов’язаних елементів ланцюга поставок логістичних послуг, який 

відображає специфіку функціонування ринку логістичних послуг де попит на 

логістику є рушійною силою, логістичні послуги – його центром. Інтегратори 

логістичних послуг, постачальники (провайдери) та замовники / споживачі 

логістичних послуг формують мережу LSSC, яка прямими чи опосередкованими 

способом задовольняє зростаючі потреби кожного споживача логістичних послуг. 

Модель мережі LSSC можна відобразити наступним чином: 

G = {V, E, D}     (1.1) 

де, V – вертикалі мережі. Якщо ∣V∣ = m , то кількість вузлів мережі 

дорівнюватиме m. Кількість постачальників, інтеграторів (провайдерів) і 

замовників/ споживачів логістичних послуг виражається, відповідно a, b та c, a + b 

+ c = m.  

E – ребро в LSSC, а ∣E∣ = n означає кількість ребер в мережі LSSC.  

D – це відстань кожної сторони {Di,j ∣ i,j ∈ V}, D=(li,j) – це матриця 

суміжності. Якщо існує зв’язок між двома вузлами то li,j=0; в іншому випадку 

li,j=1.[205, 215].  

Ринок логістичних послуг – динамічна система, яка адаптується до нових 

викликів та можливостей, що виникають в процесі розвитку соціокультурного, 

економічного, технологічного та політичного середовища [157].  

Перебудова ринку логістичних послуг певної країни чи регіону 

призводить до географічної дисперсії ланцюга поставок логістичних послуг, 

збільшуючи відстань між постачальниками, виробниками, дистриб’юторами та 

споживачами. Еволюція ринку логістичних послуг є важливим аспектом 

сталого розвитку логістики з точки зору екологічної ефективності, соціальної 

ефективності та економічної ефективності.  

Рушійною силою еволюції сучасного ринку логістичних послуг є 

доцентрова та відцентрові сили, які обумовлені цінами на землю, ринковим 

попитом, доступністю транспортних сполучень, перевагами агломерації та 

урядовою політикою [166]. Під впливом доцентрової та відцентрової сили 
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розширення ринку логістичних послуг та цикл накопичення логістики 

взаємопов’язані (рис. 1.4). 

 

 

 

Рис. 1.4 Основи статистичного дослідження сучасного ринку  

логістичних послуг  

Джерело: розроблено автором 
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1.2. Структурування ринку логістичних послуг на основі 

виокремлення відповідних видів економічної діяльності 

 

Статистичне дослідження ринку логістичних послуг має свої особливості. 

Логістична інфраструктура, кількість і набір послуг логістичних провайдерів у 

багатьох країнах суттєво відрізняються. Вибір виду транспорту при здійсненні 

вантажних перевезень залежить від ряду факторів (вартість, швидкість, безпека 

тощо). Національні ринки логістичних послуг зазнають швидкої трансформації – 

як з боку попиту, так і пропозиції. Нові види пропозиції послуг, а також нові 

формації постачальників цих логістичних послуг постійно з’являються на ринку 

логістичних послуг. На цьому фоні, перш ніж визначити межі ринку логістичних 

послуг та його структуру, визначимо та обґрунтуємо статистичну класифікацію 

логістичних послуг.  

Питання статистичної класифікації логістичних послуг є дискусійним. 

Логістичні послуги не мають власної класифікації відповідно до Генеральної 

угоди про торгівлю послугами (GATS) в списку галузевих класифікацій послуг 

Світової організації торгівлі (СОТ): MTN.GNS / W / 120. Логістичні послуги там 

класифікуються лише як транспортні послуги (MTN.GNS / W / 120 11) [249].  

Тим не менш, багато дослідників намагалися класифікувати логістичні 

послуги, застосовуючи різні критерії класифікації. Наприклад, C. Cремач 

(Sremac S.) пропонує такі класифікаційні критерії логістичних послуг: тип 

послуги, ступінь нематеріальності послуги, частота контакту з клієнтом, мотив 

придбання послуги, умови надання послуги, тип покупця послуг [250].  

Дж. Роса (G. Rosa), М. Жедлінскі (M. Jedliński), У. Крюхол-Барчик 

(U. Chrąchol-Barczyk) пропонують групувати всі логістичні послуги за двома 

категоріями:  

1) логістичні послуги орієнтовані на ресурси – послуги, які мають 

фізичний характер, тобто реалізація яких вимагає застосування технічного 

обладнання та транспортних засобів;  
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2) логістичні послуги, які мають інтелектуальний характер, пов’язані з 

плануванням та організацією ланцюгів поставок [241, с. 16].  

А. Бхаттачарджи (А. Bhattacharjee) виділяє три групи логістичних послуг 

залежно від типу одержувача / замовника: логістичні послуги для 

індивідуальних споживачів, для кінцевих бізнес-споживачів та для 

промислових підприємств. Крім того, логістичні послуги можна також 

розділити на дві категорії: висококонтактні послуги, які передбачають більш 

високий ступінь контакту з клієнтами та послуги з низьким рівнем контакту із 

замовником [131, с. 49).  

Найпоширенішою класифікацією логістичних послуг є їх поділ за видами 

логістики (табл. 1.6).  

Таблиця 1.6 

Класифікація та характеристика логістичних послуг за видами логістики 

Вид логістики Характеристика логістичних послуг 

1 2 

Виробнича 

логістика 

Логістичні послуги, які пов’язані з рухом ресурсів (матеріалів, 

сировини, напівфабрикатів, деталей) безпосередньо в процесі 

виробництва. Основною метою таких логістичних послуг є 

ефективна організація процесів виробництва за рахунок стабільного 

та безперебійного забезпечення сировиною. 

Закупівельна 

логістика 

Логістичні послуги з пошуку і налагодження зв’язків з 

постачальниками сировини, дослідження та використання найбільш 

ефективних і оптимальних умов поставки, розрахунках і відповіді на 

питання: «краще купити чи варто виробити самостійно». Основною 

метою таких логістичних послуг є виключення простоїв у 

виробництві через брак і відсутність необхідних матеріалів. 

Складська 

логістика 

Логістичні послуги пов’язані зі зберіганням і видачею сировини, 

упаковкою готової продукції, при необхідності її маркуванням, 

швидким відвантаженням, а також послуги щодо проектування 

складських приміщень, або їх вибір з метою оренди, вибір місця їх 

розташування, вибір складського обладнання тощо. 

Логістика запасів 

Логістичні послуги пов’язані з ефективним зберіганням запасів, 

розрахунком оптимального розміру запасів, як сировини так і 

готової продукції на складах компанії. 

Логістика збуту 

Логістичні послуги пов’язані із забезпеченням ефективного 

управлінням каналами розподілу готової продукції, а саме послуги 

щодо обґрунтування оптимальної мережі дистрибуції або філій 

компанії, визначення розмірів партій, виду і форми упаковки, 

аналізу ринку збуту, забезпеченням сервісу, ціноутворення, реклами.  
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Продовження табл. 1.6 

1 2 

Інформаційна 

логістика 

Логістичні послуги пов’язані з організацією потоків інформації як 

всередині компанії, так і за її межами, наприклад, з діловими 

партнерами: вибір способу доставки інформації (паперова або 

електронна форма), обробка масиву даних (доставка інформації 

потрібним посадовим особам), проектування мереж комунікації, 

забезпечення безпеки зберігання та передачі даних. 

Транспортна 

логістика 

Логістичні послуги пов’язані зі зниженням собівартості доставки 

готової продукції за рахунок оптимального підбору маршруту і 

грамотної організації перевезень, пошуку транспортних компаній, 

вибору транспорту та формату доставки. 

Митна логістика 
Логістичні послуги, пов’язані з перевезенням матеріалів і готової 
продукції через кордон; зниженням термінів доставки і виключення 
простоїв вантажу на митних перевалочних складах. 

Фінансова 
логістика 

Послуги пов’язані з розподілом фінансових потоків 

Комплексна 
логістика 

Логістичні послуги з управління усіма потоками на всьому 
життєвому шляху товару - від проектування, до реалізації і доставки 
до кінцевого споживача і навіть після продажного сервісу. 

Джерело: розроблено автором на основі [155]. 

 

А. Чубала (A. Czubała,), А. Йонас (A. Jonas), Т. Смолен (T. Smoleń) та 

Дж. В. Віктор (J. W. Wiktor) пропонують більш розширену класифікацію 

логістичних послуг, відображену на рис. 1.5. [146, с.21-28] 

В Додатку А розкриті різні класифікації логістичних послуг, які 

підтверджують, що різноманітність критеріїв класифікації логістичних послуг 

виявляють їх неоднорідність. Автори розглянутих класифікацій логістичних 

послуг, безперечно, виділяють три основні групи логістичних послуг: 

транспортні, транспортно-експедиторські послуги та послуги зберігання 

(складські). Інші логістичні послуги, які покращують функціонування ланцюгів 

поставок, утворюють групу послуг, що називаються допоміжними або 

додатковими. 

За змістом робіт логістичні послуги класифікуються на послуги в сфері 

досліджень і аналізу логістичного середовища; послуги з логістизації бізнес-

процесів, окремих фірм, логістичних ланцюгів і систем; послуги в сфері 

логістичного реінжинірингу. 
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Рис. 1.5. Класифікація логістичних послуг 

Джерело: розроблено автором на основі [146, с. 21-28] 

 

Аналіз логістичного середовища визначається як система спеціальних 

знань, інструментів і методичних прийомів, пов’язаних з дослідженням 

логістичних операцій, функцій, ланцюгів і систем. Метою дослідження і аналізу 

логістичного середовища є поєднання інтересів, технологій і потоків, спрямованих 

Критерії класифікації Види логістичних послуг 

за ступенем адаптації 

стандартизовані логістичні послуги; 

адаптовані логістичні послуги до потреб 
індивідуальних покупців 

за типом ринку покупців 

логістичні послуги для індивідуальних 
покупців; 

логістичні послуги для інституційних 
покупців; 

за характером попиту 

логістичні послуги з високою динамікою 
попиту; 

логістичні послуги з низькою динамікою 
попиту; 

за типом відносин між 
постачальником на 

замовником 

логістичні послуги, які надаються 
безпосередньо замовнику (прямий контакт); 

логістичні послуги, які надаються при 
непрямому контакті з замовником; 

за місцем надання 
логістичних послуг 

послуги надаються безпосередньо в 
приміщені постачальника логістичних 
послуг; 

логістичні послуги надаються за місце 
розташування замовника; 

логістичні послуги надаються віддалено на 
нейтральній території; 

за характером  

винагороди 

логістичні послуги надаються з метою 
отримання прибутку (в комерційних цілях); 

логістичні послуги надаються в 
некомерційних цілях 
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на скорочення тривалості бізнес-циклів, підвищення якості та рівня 

обслуговування споживачів і скорочення сукупних логістичних витрат. У теорії і 

практиці логістики виділяють мікро- і макро- аналіз логістичного середовища. В 

якості формальних методів надання послуг з логістизації бізнес-процесів 

використовуються різні методи, включаючи теорію ігор, теорію графів, лінійне і 

динамічне програмування, системи масового обслуговування та ін.Послуги в сфері 

логістичного реінжинірингу спрямовані на вдосконалення окремих бізнес-процесів 

і цілих логістичних систем. Основною метою логістичного реінжинірингу є 

скорочення вартості продукції і послуг, зменшення тривалості бізнес-циклів 

логістики і зростання якості виробленої продукції і послуг. 

Логістичні послуги можуть носити одиничний і комплексний характер. У 

першому випадку, постачальник надає окрему послугу в складі комплексу послуг в 

сфері дослідження і аналізу логістичного середовища, в сфері логістизації або 

послуги з логістичного реінжинірингу, він виступає субпідрядником більшого 

проекту, організованого третьою стороною або самим замовником. У другому 

випадку, постачальник самостійно може виступати в ролі системного інтегратора, 

виконуючи роль менеджера проекту [275, c. 56]. 

Різноманіття послуг дозволяє об’єднати їх в групи і підгрупи за 

подібними характерними особливостями – тобто виділити види і форми 

логістичних послуг, що дозволяє здійснювати цілеспрямоване і ефективне 

управління останніми на макро- і мікрорівні, в межах макро- і мікрологістичних 

систем (рис. 1.6). 

За призначенням логістичні послуги можуть носити оперативний і 

стратегічний характер. В межах оперативної діяльності логістичні послуги 

орієнтовані на оптимізацію економічних потоків в умовах діючих бізнес-

процесів, технологій, організаційної структури, фінансових, кадрових і 

інформаційних ресурсів і сформованих комунікацій з партнерами. 
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Рис. 1.6. Узагальнена класифікація видів логістичних послуг 

Джерело: розроблено автором на основі [275] 

За часовим параметром 

Безкоштовні логістичні послуги – комплекс послуг,  вартість 

яких входить в ціну поставки. 

Комерційні (додаткові) логістичні  послуги – сукупність 

послуг, оплата за які здійснюється за окремо виставленим 

рахунком В залежності від 

форми оплати 

За змістом  

Матеріальні (фізичні) логістичні послуги – послуги 

спрямовані на потоки товарно-матеріальних цінностей 

Нематеріальні логістичні послуги – послуги, в основному 

пов'язані з функціями управління 

За ступенем 

адаптивності до 

потреб 

конкретного 

клієнта Індивідуальні 

логістичні 

послуги  

Стандартизовані 

логістичні 

послуги 

пакет логістичних послуг, які 

характеризуються високим попитом 

адаптовані до вимог клієнта пакети 

логістичних послуг, які враховують 

оптимальні способи задоволення потреб 

що, передбачає наявність гнучких 

технологій обслуговування, 

відповідного обладнання і персоналу. 

За формою організації 

Логістичні послуги організовуються окремими 

ланками ланцюга поставок самостійно і відособлено, 

власними силами  

Логістичні послуги, які організовані за принципом 
самообслуговування – споживач від свого імені і за 
свій рахунок організовує логістичне обслуговування 

За масштабом 

Логістичні послуги, які надаються на глобальному ринку 

Логістичні послуги перед продажем  

Логістичні послуги в період продажу  

Післяпродажні логістичні послуги  

Логістичні послуги організовані та реалізовані із 

залученням сторонньої спеціалізованої організації 

Логістичні послуги, які надаються на національному ринку 

Логістичні послуги, які надаються на регіональному ринку 

Логістичні послуги, які надаються на міжнародному ринку 
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Логістичні послуги стратегічного характеру, як правило, спрямовані на 

подолання існуючих обмежень і сприяють сталому, довгостроковому розвитку 

фірми і логістичного ланцюга в цілому, шляхом нарощування стратегічних 

факторів конкурентоспроможності та використання потенціалу бізнес-

середовища. 

Отже, дослідженні класифікації логістичних послуг підтверджують, що 

не існує єдиного універсального набору логістичних послуг. Більше того, ці 

класифікації демонструють різноманітність послуг. В першу чергу це пов’язано 

з розвитком ринку логістичних послуг, де рівень та обсяг пропонованих 

логістичних послуг постійно змінюються.  

Спираючись на дослідженнях Європейської комісії щодо визначення 

переліку видів економічної діяльності, які відносяться до сфери логістичних 

послуг та адаптуючи їх до національних умов, згідно класифікації 

міжнародного рівня ISIC Rev. 4 (International Standard Industrial Classification of 

All Economic Activities, Revision 4) [182], европейського рівня NACE Rev.2 

(Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, 

Revision 2) [254] та КВЕД ДК 009:2010 [43], гармонізованої з NACE Rev.2 та з 

ISIC Rev.4 до логістичних послуг будемо відносити розділи секції Н 

«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» 

підрозділи 49-53. Ця секція включає забезпечення пасажирських і вантажних 

перевезень залізничним, трубопровідним, автомобільним, водним або 

повітряним транспортом, а також допоміжну діяльність, таку як діяльність 

терміналів і автостоянок, вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання тощо. 

Також надання в оренду транспортних засобів разом із водієм або екіпажем та 

поштова і кур’єрська діяльність. 

Статистичне оцінювання та аналіз структури ринку логістичних послуг, 

запропоновано досліджувати виключивши пасажирські перевезення і 

враховуючи лише такі види економічні діяльності, що представлені в табл. 1.7: 

 

 



47 

Таблиця 1.7  

Види діяльності, що визначають ринок логістичних послуг відповідно до 

ISIC Rev. 4, NACE Rev. 2 і КВЕД–2010 

КВЕД 2010  

(NACE Rev.2) 

Назва  

ISIC (Rev.4) 

Назва 

(англ.) 

С
ек

ц
ія

 

Р
о
зд

іл
 

Г
р
у
п

а 

К
л
ас

 

С
ек

ц
ія

 

Р
о
зд

іл
 

Г
р
у
п

а 

К
л
ас

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Н 

 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 

Н 
Transportation and storage 

49 

 

Наземний і трубопровідний 

транспорт: 

49 Land transport and transport 

via pipelines 

49.2 Вантажний залізничний 

транспорт 

491 Transport via 

railways 

49.20 

Вантажний 

залізничний 

транспорт 

4912 
Freight rail 

transport 

49.4  Вантажний 

автомобільний 

транспорт, надання 

послуг перевезення 

речей 

492 Other land transport 

4923 Freight 

transport by 

road 

49.41 Вантажний 

автомобільний 

транспорт 

  

49.42 Надання послуг 

перевезення 

речей (переїзду) 

  

49.5 Трубопровідний 

транспорт 

493 Transport via pipeline 

49.50 Трубопровідний 

транспорт 

4930 Transport 

via pipeline 

50 Водний транспорт 50 Water transport 

50.2 Вантажний морський 

транспорт 

501 Sea and coastal water 

transport 

50.20 Вантажний 

морський 

транспорт 

5012 Sea and 

coastal 

freight water 

transport 
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Продовження табл. 1.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  50.4 Вантажний річковий 

транспорт 

  502 Inland water transport 

50.40 Вантажний 

річковий 

транспорт 

5022 Inland freight 

water 

transport 

51 Авіаційний транспорт 51 Air transport 

51.2 Вантажний авіаційний 

транспорт і космічний 

транспорт 

512 

Freight air transport 

51.21 Вантажний 

авіаційний 

транспорт 

5120 Freight air 

transport 

52 Складське господарство та 

допоміжна діяльність у сфері 

транспорт 

52 Warehousing and support 

activities for transportation 

52.1 Складське господарство 521 Warehousing and 

storage 

52.10 Складське 

господарство 

5210 Warehousing 

and storage 

52.2 Допоміжна діяльність у 

сфері транспорту 

522 Support activities for 

transportation 

52.24 Транспортне 

оброблення 

вантажів 

5224 Cargo 

handling 

52.29 Інша допоміжна 

діяльність у 

сфері 

транспорту 

5229 Other 

transportation 

support 

activities 

53 Поштова та кур’єрська 

діяльність 

53 Postal and courier activities 

53.2 Інша поштова та 

кур’єрська діяльність 

532 Courier activities 

53.20 Інша поштова та 

кур’єрська 

діяльність 

5320 Courier 

activities 

Джерело: розроблено автором на основі [43, 182, 254] 

 

З чисто академічної точки зору «Група 52.2 Допоміжна діяльність у сфері 

транспорту» включає не логістичну діяльність, а інфраструктурну та аналогічні 

види діяльностість (допомога на дорозі, залізничні станції тощо). Однак досвід 

показує, що деякі з найважливіших гравців на ринку логістичних послуг, такі як 

Schenker, Gefco, Hoyer, DHL Freight, Hermes Logistics та інші, які належать до 

найбільших постачальників логістичних послуг класифікуються як група 52.2, 
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особливо як клас «52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту», яка 

включає експедицію вантажів, організацію перевезень залізничним, 

автомобільним, водним або авіаційним транспортом, організацію групових або 

індивідуальних відправлень вантажів; видачу й одержування транспортної 

документації та накладних; діяльність митних брокерів; діяльність суднових 

брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних перевезень; 

посередництво з фрахту вантажного місця на судні або в літаку; вантажно-

розвантажувальні роботи. Отже, група 52.2 відповідає вимогам та додається до 

вибору груп для оцінювання ринку логістичних послуг. 

Європейське статистичне агентство Eurostat, відзначає, що ринок 

логістичних послуг на найвищому рівні сегментується насамперед за «видами 

транспорту», тобто «залізничний», «автомобільний», «водний» та 

«повітряний»; іноді за видами логістичних «об’єктів» – розрізняючи 

«пасажирський» та «вантажний» транспорт, і за географічними критеріями 

(зазвичай «національний» та «міжнародний») [222].  

Здійснюючи дослідження структурування ринку логістичних послуг 

підтримуємо висновки Європейської комісії та Німецької асоціації логістики 

(BVL), що еволюціонування ринку логістичних послуг призводить до 

еволюції та трансформації структури ринку логістичних послуг. В 2007 р. в 

своєму дослідженні ринку логістичних послуг фахівці Європейської комісії 

розглядали ринок логістичних послуг з точки зору інтеграції 

15 сегментів (рис. 1.7). 

В дослідженні Європейської комісії  «TOP 100 in European Transport and 

Logistics Services» 2019-2020 рр. ринок логістичних послуг досліджується з 

точки зору оцінки дев’яти сегментів (рис. 1.8).  
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Рис. 1.7. Структурування ринку логістичних послуг згідно дослідження 

«TOP 100 in European Transport and Logistics Services», 2007 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [271] 

Структурування ринку логістичних послуг 

Внутрішні (національні) перевезення повнозавантаженим транспортом, 

включаючи сегменти: 

Масова логістика (Bulk logistics) 

Вантажні перевезення неспеціалізованими вантажівками та залізничними 

вагонами 

Перевезення великогабаритних важких вантажів з використанням послуг 

підйомного крану 

Перевезення спеціалізованими цистернами та силосами 

Інші транспортні послуги з використанням спеціалізованого обладнання 

(наприклад, перевезення листового скла та ін.). 

Внутрішні (національні) перевезення частково завантаженим транспортом та інші 

логістичні послуги, включаючи сегменти: 

Перевезення вантажів з малою вантажопідйомністю і додаткові послуги 

Дистрибуція споживчих товарі та контактна контрактна логістика 

споживчих товарів 

Промислова контрактна логістика, особливо логістика промислових 

закупівель, виробничі поставки та закупівля запасних частин 

Перевезення одягу на вішаках  

Перевезення високотехнологічних товарів, транспортування та 

перевезення нових меблів; логістичні послуги на ярмарках та виставках,  

Логістичні послуги на терміналах, в портах, складування та інші послуги, 

які не входять до складу інших логістичних послуг; 

Логістичні послуги з доставки CEP-посилок, кур'єрські послуги та 

спеціалізовані експрес-перевезення 

Міжнародні перевезення 

Міжнародні наземні перевезення та експедиторські послуги 

Міжнародні морські перевезення та експедиторські послуги 

Міжнародні авіаперевезення та експедиторські послуги 
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Рис. 1.8. Сегментування ринку логістичних послуг згідно дослідження 

«TOP 100 in European Transport and Logistics Services» 2019-2020 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [271] 

 

Сегмент 1 «Масова логістика» (Bulk Logistics) включає транспортні та 

логістичні послуги, пов’язані з перевезенням сипучих вантажів, особливо 

сировини та відходів виробництва. Вантажі вважаються «сипучими», якщо 

типове завантаження перевищує габарити вагону або вантажівки (тобто обсяг 

вантажоперевезень перевищує 25 тон). В основному це стосується надання 

логістичних послуг з перевезення вугілля, нафтопродуктів та хімічної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масова 

логістика  

Вантажні перевезення 

частково завантаженим 

/ повнозавантаженим 

(TL / FCL) транспортом  

Перевезення вантажів з 
малою вантажопідйомністю 
та малих габаритів  / Групові 
перевезення малогабаритних 

вантажів 
Спеціалізовані 

перевезення 

Кур'єрські та поштові 

послуги, експрес-

доставка вантажів 

Контрактна 

логістика 
Складські та 

термінальні 

операції 

Морські 

перевезення 
Авіаперевезення 

Ринок логістичних послуг 
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сировини, сільськогосподарської продукції, руд, заліза та сталі, будівельних 

матеріалів, каменю та корисних копалин, які, як правило, перевозяться в дуже 

великих обсягах. Так як насипні вантажі часто бувають у формі газу, рідини або 

гранул, надання вантажно-розвантажувальних послуг потребує спеціального 

обладнання, яке включає механізовані процедури завантаження, розвантаження 

та зберігання. Найкращими видами транспорту для здійснення таких вантажних 

перевезень є танкери, внутрішні баржі, трубопроводи, спеціалізовані вагони, а в 

деяких випадках і спеціалізовані автопарки (наприклад, самоскиди). 

Сегмент 2 «Вантажні перевезення частково завантаженим / 

повнозавантаженим транспортом» (General Truckload/ Full Carload (TL/FCL) 

Cargo). Цей сегмент включає перевезення сухих вантажів, які можна 

транспортувати та зберігати за допомогою стандартних вантажних 

транспортних засобів типу «сухий фургон», залізничні вагони, стандартними 

ISO-контейнерами та стандартними змінними кузовами. Діапазон ваги вантажу 

зазвичай коливається від 2-3 тон за перевезення до приблизно 25 тон. Вантаж 

повнозавантаженим транспортом перевозиться без проміжного групування і 

консолідації від доку до доку. Особливою характерною рисою цього сегменту є 

відносна «відкритість» ринку для будь-якого типу вантажів, який можна 

перевозити стандартизованим транспортом.  

Сегмент 3 «Перевезення вантажів з малою вантажопідйомністю та малих 

габаритів / Групові перевезення малогабаритних вантажів» (General Less than 

Truck Load (LTL) / Groupage Networks). До цього сегменту відносяться 

комбіновані перевезення промислових або споживчих торів партіями з 

індивідуальним маркуванням вагою приблизно від 30 кг до 2-3 тон, які дуже 

часто здійснюються у форматі «одиничне навантаження». Отже, в цей сегмент 

ринку входять також «Групові перевезення малогабаритних вантажів». На 

відміну від вантажних перевезень частково завантаженим чи 

повнозавантаженим транспортом, ці перевезення не можуть бути, економічно 

вигідними для здійснення безпосереднього перевезення від відправника до 

одержувача, а потребують консолідації через мережі регіональних логістичних 
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центрів та терміналів, іноді з використанням проміжних сортувальних «вузлів». 

Вантажі з малою вантажопідйомністю та малих габаритів перевозяться 

неспеціалізованими вантажними автомобілями і контейнерами від терміналу до 

терміналу. 

Сегмент 4 «Спеціалізовані перевезення» (Specialized Transportation) 

характеризується перевезеннями вантажів, що потребують транспортних 

засобів обладнаних спеціалізованими обладнаннями та системами. Прикладами 

є перевезення швидкопсувних харчових продуктів, які потребують контролю 

температури та спеціальних систем зберігання для забезпечення гігієни 

харчових продуктів, перевезення «підвісного одягу» для виробників та 

імпортерів в модні магазини роздрібної торгівлі одягом, перевезення палива, 

небезпечних, чутливих та дуже цінних предметів, нових меблів, автомобілів, 

листового скла, тварин, а також перевезення великих кубових вантажів за 

допомогою вантажних автомобілів «джамбо». Спеціалізовані перевезення 

об’єднують велику кількість різноманітних субсегментів ринку логістичних 

послуг, які, як правило, потребують підвищеного рівня інвестицій в 

обладнання, підвищеної уваги до навчання та спеціалізації персоналу, 

нормативних вимог та деталей, специфічних клієнтів. 

Сегмент 5 «Кур’єрські та поштові послуги, експрес-доставка вантажів» 

(CEP – Courier, Express and Parcel Services). Цей сегмент охоплює, в основному, 

невеликі термінові поставки вагою менше 31 кг. Мережі складів провайдерів 

логістичних послуг, які надають такий вид логістичних послуг як правило 

більш високомеханізовані. Важливі підсегменти визначаються стандартами 

якості та покриттям мережі, як «стандартна посилка» та «визначена часом» 

експрес-доставка, «місцева», «національна» та «міжнародна» доставка. У 

зв’язку з високими інвестиційними потребами, фіксованими витратами та 

географічним покриттям, які як правило, необхідні для конкурентоспроможних 

таких послуг, у цьому сегменті відбулася значна ступінь концентрації 

постачальників. Даний сегмент також включає послуги «справжнього кур’єра», 
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тобто послуги, де місцеві, національні та міжнародні поставки здійснюються 

індивідуально та супроводжуються кур’єрами від дверей до дверей. 

Сегмент 6 «Контрактна логістика» (Contract Logistics), характеризує 

логістичні послуги, які надаються через індивідуально налаштовані 

спеціалізовані системи для клієнтів у сфері виробництва промислових або 

споживчих товарів, а також для оптових і роздрібних торговців («multi-user 

systems») або окремих компаній («dedicated contract logistics»). Визначення 

«контрактна логістика» передбачає, що пакет логістичних послуг, таких як 

транспортування та складування, а також потенційно широкий спектр 

додаткових логістичних послуг здійснюється в межах довгострокових 

договірних відносин, з урахуванням індивідуальних потреб клієнта. Великі 

обсяги бізнесу в сегментах контрактної логістики забезпечуються закритими 

системами поставок матеріалів в автомобільній промисловості, 

спеціалізованими системами дистрибуції в високотехнологічних галузях та 

сферах виробництва товарів повсякденного вжитку, запасних частин та 

післяпродажного обслуговування.  

Останнім часом послуги промислової логістики все частіше передаються 

на аутсорсинг стороннім постачальникам логістичних послуг. До сегменту 

контрактної логістики також включені внутрішні логістичні операції, які ще не 

передані на аутсорсинг промисловим та торговельним організаціям. Послуги по 

контрактній логістиці надаються як незалежними, часто місцевими 

постачальниками логістичних послуг, так і великими міжнародними 

логістичними компаніями. 

Сегмент 7 «Складські та термінальні операції» (General Warehousing and 

Terminal Operations) поєднує термінальні операції, які або незалежно 

організовані або експлуатуються як частина світової транспортної 

інфраструктури, такі як внутрішні порти, морські порти та аеропорти, парки 

для зберігання контейнерів, сховища для зберігання великогабаритної 

сільськогосподарської сировини. 
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Сегмент 8 «Морські перевезення» (General Ocean Freight) охоплює 

міжнародні транспортні та експедиторські послуги водним транспортом, 

включаючи глобальні міжнародні послуги для стандартизованих ISO-

контейнерів. 

Сегмент 9 «Авіаперевезення» (Air Cargo) характеризує виїзні транспортні 

та експедиторських послуги по всьому світі, які здійснюються повітряним 

транспортом та надаються авіаперевізниками та вантажними 

авіатранспортними агентствами та послуги з експедирування вантажних 

авіаперевезень. 

Враховуючи вищеперераховані методи структурування ринку 

логістичних послуг на основі національної статистичної звітності пропонуємо 

розглядати структуру ринку логістичних послуг з точки зору чотирьох великий 

сегментів: надання послуг з перевезення сипучих та великогабаритних 

вантажів, перевезення вантажів стандартними та нестандартними 

малотоннажними вантажівками, логістичні послуги з поштової, кур’єрської та 

експрес-доставки вантажів та інші додаткові логістичні послуги (рис. 1.9). 

При цьому сегмент ринку логістичних послуг з перевезення сипучих та 

великогабаритних вантажів включає наступні сегменти [201]: 

– перевезення сипучих матеріалів ( перевезення на короткі відстані, на 

великі відстані, глобальний / морський «спеціалізований вантаж», глобальний / 

морський «стандартизований вантаж»; 

– вантажні перевезення стандартними вантажівками, фургонами, 

вагонами та контейнерами на короткі та довгі дистанції; 

– вантажні перевезення спеціалізованим автотранспортом; 

– логістична інтеграція та додаткові логістичні послуги пов’язані з 

перевезенням сипучих та великогабаритних вантажів. 
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Рис. 1.9. Структура ринку логістичних послуг 

Джерело: розроблено автором 

 

Другий сегмент ринку логістичних послуг з перевезення вантажів 

стандартними та нестандартними малотоннажними вантажівками включає: 

 логістичні / складські центри для стандартних «сухих» вантажів; 

Ринок логістичних послуг 

І. Перевезення сипучих та великогабаритних вантажів: 

– перевезення сипучих матеріалів ( перевезення на короткі відстані, на 

великі відстані, глобальний / морський «спеціалізований вантаж», 

глобальний / морський «стандартизований вантаж»; 

– вантажні перевезення стандартними вантажівками, фургонами, вагонами 

та контейнерами на короткі та довгі дистанції; 

– вантажні перевезення спеціалізованим автотранспортом; 

– логістична інтеграція та додаткові логістичні послуги пов’язані з 

перевезенням  сипучих та великогабаритних вантажів. 
 

ІІ. Перевезення вантажів стандартними та нестандартними 

малотоннажними вантажівками: 

– логістичні / складські центри для стандартних «сухих» вантажів; 

– транспортування споживчих товарів; 

– спеціалізовані транспорті засоби та склади для перевезення одягу, хай-

тек, меблів тощо; 

– складські та термінальні послуги в портах, сховищах та інші додаткові 

логістичні послуги; 

– комплексна контрактна логістика споживчих товарів; 

– комплексна контрактна промислова логістика (промислова закупівля та 

виробнича логістика, промислова дистрибуція). 

ІІІ. Поштова, кур’єрська та експрес-доставка вантажів 

Регіональні, національні та міжнародні служби доставки посилок, послуги 

глобальних логістичних інтеграторів 
 

ІV. Інші додаткові логістичні послуги 

Міжнародні експедиторські послуги та логістичні послуги 4PL провайдерів 

та на основі договір «non-based» 
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 транспортування споживчих товарів;  спеціалізовані транспорті засоби та 

склади для перевезення одягу, хай-тек, меблів тощо;  складські та термінальні 

послуги в портах, сховищах та інші додаткові логістичні послуги;  комплексна 

контрактна логістика споживчих товарів;  комплексна контрактна промислова 

логістика (промислова закупівля та виробнича логістика, промислового 

дистрибуція та закупівля запасних частин). 

Третій сегмент ринку логістичних послуг пов’язаний з поштовою, 

кур’єрською та експрес-доставкою вантажів та включає регіональні, 

національні та міжнародні служби доставки вантажів, логістичні послуги 

глобальних логістичних інтеграторів.  

Четвертий сегмент ринку логістичних послуг характеризується додатковими 

логістичними послугами пов’язаними з наданням міжнародних експедиторських 

послуг та логістичних послуг 4PL та на основі договір «non-based». 

Складні ринкові відносини і посилення конкуренції стали причинами 

трансформації сучасного світового ринку логістичних послуг, що виражається в 

наступних основних моментах: зросла швидкість і інтенсивність матеріальних та 

інформаційних потоків, змінилася їх структура, особливо в експортно-імпортних 

операціях; ускладнилися фінансові взаємовідносини міжнародних логістичних 

посередників; скоротилася кількість ланок у міжнародних логістичних ланцюгах і 

каналах; кількість організаційно-економічних зв’язків у міжнародних логістичних 

системах зменшилася, але їх складність зросла; надійність логістичних ланцюгів 

викликає все більше проблем по мірі скорочення або повного зникнення 

матеріальних запасів у виробництві та міжнародних дистриб’ютивних мережах. 

Внаслідок цих тенденцій посилюється потенціал нестійкості ринку логістичних 

послуг, що актуалізує необхідність його статистичного дослідження з метою 

інтеграції сегментів ринку логістичних послуг, шляхом удосконалення їх 

взаємозв’язків з динамічним зовнішнім середовищем.  
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1.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження ринку 

логістичних послуг  

 

Д. Тапскотт (D. Tapscott), канадський економіст і визнаний фахівець з 

інформаційних технологій в бізнесі, зазначає, що на відміну від старої 

економіки, де інформація носила матеріальний характер і взаємодії були 

можливі тільки завдяки фізичним діям, в новій економіці, інформація, існуючи 

в цифровому вигляді, дозволяє величезному обсягу даних в найкоротші терміни 

за допомогою цифрових пристроїв вільно переміщатися між людьми в різних 

частинах світу [257]. Це створює величезні переваги для бізнесу, дозволяючи 

по новому моделювати виробничі та бізнес-процеси, віртуалізуючи 

взаємозв’язки і процеси як всередині компанії, так і у взаємодії із зовнішнім 

середовищем, а також трансформуючи товари і послуги в нематеріальну форму, 

яка має переваги в порівнянні з матеріальним продуктом. 

Інформація є одним з найважливіших ресурсів розвитку у всіх сферах 

людської діяльності [230, 247], що призводить до жорсткої і безкомпромісної 

боротьби за володіння інформаційними ресурсами. У цій боротьбі «з одного 

боку, метою суб’єкта є поліпшення власних інформаційних ресурсів і, як 

результат, підвищення ефективності процесів функціонування власних 

інформаційних систем, а з іншого боку, – прагнення погіршити інформаційні 

ресурси «конкурента», і тим самим знизити ефективність процесів 

функціонування його інформаційних систем». 

І.  Седікова  та Є. Коренман визначають, що «інформація – це знання або 

досвід, зафіксовані в тому чи іншому вигляді на інформаційному носії, що 

забезпечує обмін цими знаннями або досвідом між різними споживачами 

інформації» [97]. 

Закон України «Про інформацію» [90] та Цивільний кодекс України [110] 

визначають інформацію як «будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 

збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді». 
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В Законі України «Про телекомунікації» інформацію визначають як 

«відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих 

зображень чи в інший спосіб» [91]. Закон України «Про захист економічної 

конкуренції» деталізує визначення поняття інформація, визначаючи його «як 

відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у тому 

числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, 

малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, 

звукові записи, бази даних комп’ютерних систем або повне чи часткове 

відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені 

чи документовані відомості» [89].  

В міжнародному стандарті ISO 30300:2020 інформація визначається, як 

«дані у контексті з певним значенням» при цьому «дані – це набір знаків або 

символів, яким може бути або вже присвоєно певне значення» [189]. Стандарт 

ISO/IEC 10746–2:2009 трактує «інформацію, як будь-який вид знань, якими 

можуть обмінюватися користувачі, про речі, факти, поняття і так далі, у всесвіті 

дискурсу» [190].  

Інформація повинна відповідати таким критеріям як актуальність, 

достовірність, повнота. Найбільшу цінність має інформація, яка прогнозує 

події, тобто відноситься до майбутнього. В цьому випадку можна 

спрогнозувати ситуацію на ринку, та як результат, спланувати подальші дії, так, 

щоб її покращити, пристосуватись чи використати прогнозовані показники на 

власне благо [100] Інформація зафіксована на носії розглядається як 

конкурентна перевага. «Інформаційний ресурс – окремі документи і окремі 

масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах 

(бібліотеках, архівах, банках даних інших видах інформаційних систем)» [14]. 

Інформація повинна збиратися, аналізуватися, переоцінюватися, 

уточнюватися і на цій основі повинні будуватися системні фільтри для 

контролю інформаційних ресурсів. 

При зміні ситуації на ринку інформація також може змінити статус, з 

недостовірної – стати достовірною, а з якісної – перетворитись на неякісну. 
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Обробка інформації включає в себе ряд дій, необхідних для повноцінного 

використання зібраної інформації: 

– оцінка інформації – визначення цінності інформації через її властивості 

(достовірність, актуальність, повнота); 

– структурування інформації – виділення атрибутів кожного 

інформаційного блоку; 

– архівування інформації – організація зберігання зібраних матеріалів; 

– аналіз інформації – вивчення та опрацювання матеріалів з метою 

формування нових знань про об’єкт дослідження. 

Метою аналізу є отримання достовірної інформації для прийняття 

рішення. Залежно від поставленого завдання аналіз може мати різну ступінь 

деталізації і глибину дослідження. 

Інформація в наш час стала важливим ресурсом трансформації світової 

економіки і моделі економічного розвитку. Обсяги отримання, зберігання, 

передачі та споживання інформації ростуть незрівнянно високими темпами, 

поряд з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної 

інфраструктури. За експертними даними, до 70% світового ВВП в різному 

ступені залежить від інформації, що обертається в інформаційних системах. 

Відсутність інформаційної бази даних для прийняття управлінських 

рішень, побудованої на єдиних принципах, призводить до того, що на вищий 

рівень системи управління потрапляє часом суперечлива інформація. У цих 

умовах велике значення набуває повноцінне централізоване інформаційно-

аналітичне забезпечення дослідження будь-якого ринку. 

Інформаційне забезпечення можна розглядати в декількох аспектах. 

Частина дослідників інформаційне забезпечення визначають як інформацію для 

виконання будь-яких завдань. До інформаційного забезпечення відносять 

сукупність єдиної системи показників, потоків інформації, варіантів організації 

документообігу; систем класифікації та кодування економічної інформації, 

уніфіковану систему документації та різні інформаційні масиви (файли), що 
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зберігаються в електронному вигляді чи на електронних носіях і мають різну 

ступінь організації. 

Інформаційне забезпечення розглядається також як складова частина 

автоматизованих систем і обов’язкова умова їх функціонування, а також 

інформацію, яка міститься в базах даних інформаційних систем та є необхідною 

для управління економічними процесами. В. Іванова визначає інформаційне 

забезпечення як необхідну для управління економічними процесами 

інформацію, що міститься в базах даних інформаційних систем, а також 

розглядає забезпечення необхідною інформацією через призму створення 

інформаційних умов функціонування системи, шляхом включення в систему 

засобів пошуку, отримання, зберігання, накопичення, передачі, обробки 

інформації, організації банків даних [39]. Інші дослідники під інформаційним 

забезпеченням розуміють сукупність єдиної системи класифікації та кодування 

інформації, уніфікованих систем документації, схем інформаційних потоків, що 

обертаються в організації, а також методологію побудови баз даних [52]. 

Н. Волоснікова визначає, що інформаційне забезпечення – це 

організована в межах управління діяльність, спрямована на проектування, 

функціонування та вдосконалення інформаційних систем, яка забезпечує 

ефективне виконання поставлених завдань [9]. Також дослідники інформаційне 

забезпечення розглядають як складовий елемент інформаційної системи, який є 

засобом для вирішення наступних завдань: ергономічного подання інформації в 

системі шляхом кодування об’єктів; класифікації об’єктів з метою організації 

процедур аналізу та обробки інформації з урахуванням характеру зв’язків між 

об’єктами; побудови екранних форм вводу-виводу даних з метою організації 

взаємодії користувачів з системою; розробки уніфікованої системи 

документації з метою забезпечення ефективного використання інформації в 

контурі управління діяльністю об’єкта автоматизації [55]. Таким чином, 

інформаційне забезпечення будемо розглядати з декількох позицій:  

– як інформацію, підготовлену для прийняття управлінських рішень;  

– як процес збору, обробки та надання інформації;  
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– як обов’язковий елемент автоматизованих інформаційних систем;  

– як діяльність з розробки та супроводу інформаційних систем;  

– як правила і механізми обробки інформації, методологію побудови баз 

даних. 

Під інформаційним забезпеченням будем розуміти сукупність інформації, 

яка міститься в базах даних, а також інформаційні технології та технічні засоби, 

що забезпечують її обробку». Інформаційне забезпечення підвищує 

ефективність аналітичних процесів, які є основними при дослідженні будь-

якого ринку. Підвищення ефективності аналітичних процесів забезпечується за 

рахунок зменшення витрат часу і трудовитрат на пошук необхідної інформації, 

проведення аналізу; підвищення повноти охоплення впливають на економічне 

реагування підприємств чинників.  

Характерною рисою та як результат проблемою статистичного 

дослідження ринку логістичних послуг є існування значної кількості методик, 

які складно реалізуються на практиці, є неповними, чи не взаємопов’язаними, 

що призводить до різнорідних і неточних результатів, які в комплексі не 

дозволяють якісно вирішити проблему оцінки ринку логістичних послуг. 

Першочерговим завданням є визначення інформаційно-аналітичного 

забезпечення дослідження ринку логістичних послуг та на його основі 

формування дієвої системи статистичних показників дослідження ринку 

логістичних послуг, яка б забезпечувала реалізацію процесів науково-

обґрунтованого вибору збалансованого ринкового розвитку за рахунок 

виявлення територіально-галузевих диспропорцій і резервів, розробки 

ефективних технологій забезпечення інструментарієм стійко-ефективних 

позицій логістичної системи, узгодженим з темпами еволюції економіки [115]. 

Визначення характеристик ринку логістичних послуг дозволяє, з одного 

боку, виявити загальні закономірності функціонування ринку логістичних 

послуг в цілому, з іншого достовірно описати поточний стан окремих сегментів 

ринку логістичних послуг, а також виявити існуючі резерви його розвитку, що 
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свідчить про необхідність застосування комплексу економіко-статистичних 

методів та моделей для аналізу та оцінки ринку логістичних послуг. 

Різноманітність економіко-статистичних моделей і методів аналізу та 

оцінки ринку логістичних послуг представлено в табл. 1.8. 

Таблиця 1.8 

Економіко-статистичні методи і моделі, що використовуються для аналізу 

і оцінки ринку логістичних послуг 

Тип моделі Переваги використання 

1 2 

Індексний метод Полягає в приведені значень окремих показників, які 

характеризують ринок логістичних послуг, до підсумкових 

кількісних характеристик – індексів, які будуть оцінювати 

досягнуті рівні розвитку з метою вивчення причин, наслідків, 

впливу окремих факторів на загальну зміну явища, для 

встановлення зв’язків і взаємозалежностей між ознаками 

Екстраполяційні 

трендові моделі 

Використовуються для виявлення стійких тенденцій зміни стану 

ринку логістичних послуг, що і відкриває можливості реалізації 

різноманітних методів екстраполяції. Для реалізації цього 

методу формулюються достовірні тимчасові ряди, 

обґрунтовується вибір методу оцінки параметрів, специфікація 

рівняння, що описує динаміку ринку логістичних послуг, а потім 

здійснюється прогноз і оцінку цього прогнозу 

Багатовимірні 

статистичні 

методи  

Метод головних компонент. В основі підходу лежить 

застосування матриць коефіцієнтів кореляції між змінними. 

Використання методів багатовимірного аналізу, які 

передбачають формування головних чинників або головних 

компонент, дозволяє замінити вихідну сукупність змінних 

невеликим числом ортогональних факторів, що дозволяє 

побудувати рівняння в факторно-регресійній формі. Основні 

переваги використання даного методу над традиційним 

регресійний аналізом: значно підвищується коректність 

регресійної залежності завдяки ортогональності виділених 

чинників; забезпечується необхідна ступінь агрегування з 

мінімальними втратами інформації; знижуються довірчі 

інтервали невизначеності прогнозованих характеристик 

Кластерний аналіз. Передбачається розподіл сукупності об’єктів 

на заздалегідь обумовлене число класів (таксонів, кластерів) або 

виявленні природного розподілу значної кількості об’єктів на 

класи,  кількість яких заздалегідь не визначено. Об’єкти, що 

підлягають класифікації, вивчаються насамперед з точки зору 

наявності у них характерних властивостей або ознак. В моделях 

класифікацій (таксономії) можливе використання порядкових 

або рангових ознак, що дозволяє отримати науково-обґрунтовані 

класифікації, розкрити взаємозв’язки між одиницями сукупності 
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Продовження табл. 1.8 

1 2 

Економетричні 

моделі 

Є ефективним засобом аналізу розвитку як на рівні окремих 

підсистем комплексної моделі оцінки ринку логістичних послуг, 

так і на рівні агрегованої моделі. Особливістю економетричних 

моделей є можливість врахування великої кількості факторів, які 

характеризують ринок логістичних послуг, в комплексі. 

Економетрична модель включає дві групи змінних – ендогенні, 

які оцінюються на основі сформованих моделей, і екзогенні, які 

за визначенням є незалежними і їх значення встановлюються 

поза економетричною моделлю.  

Оптимізаційні 

моделі 

На основі висунутих гіпотез здійснюється побудова 

різноманітних прогнозів і вибір з них оптимальних. Складовими 

частинами таких моделей є системи обмежень (зовнішніх і 

внутрішніх) і цільових функцій. В основі оптимізаційних 

моделей лежить припущення, що деякі ознаки є досить стійкими, 

а інші реагують на методи управління. Цільова функція 

конструюється виходячи з критеріїв розвитку і функціонування 

ринку логістичних послуг. В якості обмежуючих факторів 

зазвичай виступають трудові, інвестиційні, науково-технічні, 

матеріальні, природні, екологічні та ін. 

Джерело: розроблено автором 

 

Таким чином, вибір застосовування методів і моделей залежить від цілей 

дослідження і підходу до досліджуваної ситуації. При економіко-

математичному моделюванні необхідно враховувати перспективи, пов’язані з 

системністю процесу створення і використання моделей. 

Важливим аспектом вибору та застосування економіко-статистичних 

методів та моделей є визначення груп і систем статистичних показників, які 

характеризують кількісні і якісні параметри дослідження ринку логістичних 

послуг. В процесі дослідження виокремлюється ряд інформаційних джерел та 

ключових підходів до визначення факторів, які детермінують рівень розвитку 

ринку логістичних послуг та формують систему інформаційного забезпечення 

статистичного аналізу ринку логістичних послуг. 

Аналіз останніх публікацій свідчить, що у своїх дослідженнях науковці 

зосереджують увагу переважно на методиках статистичного аналізу ринку 

транспортних послуг, а наявні методичні підходи щодо статистичної оцінки 

ринку логістичних послуг загалом [92], ґрунтуються, здебільшого, на 
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експертних оцінках, що зумовлює високий рівень їх суб’єктивності. Отже, на 

сьогоднішній день науковцями не вироблено єдиного концептуального підходу 

до розуміння сутності ринку логістичних послуг, чинників, що його 

визначають, а також методики оцінки. Незважаючи на те, що наявність 

статистичних даних та інших джерел дослідження ринку логістичних послуг 

зросла за останні кілька років, все ще бракує узгодженої концептуальної моделі 

системи інформаційно-аналітичного забезпечення статистичної оцінки ринку 

логістичних послуг. 

Національні статистичні інститути та міжнародні організації активно 

здійснюють збір та публікацію статистичних даних, пов’язаних з ринками 

логістичних послуг чи їх сегментами. Структура та статистичні дані звітності 

суттєво впливають на те, як здійснюється оцінка ринку логістичних послуг в 

повсякденній діловій практиці. Хоча статистичні та аналітичні звіти є 

вторинним джерелом інформації для оцінки як національного так і світового 

ринку логістичних послуг, вони мають велике значення для побудови 

адекватної статистичної бази для середньострокової та довгострокової стратегії 

та політики розвитку ринку логістичних послуг України. Проаналізуємо деякі з 

них (табл. 1.9).  

EconomyWatch – база даних з економічної статистики, яка охоплює 199 

показників по 250 країнах світу. Більшість офіційних економічних 

статистичних даних складаються на національному рівні та розраховуються в 

місцевій валюті. Потім міжурядові агентства намагаються узгодити статистику 

в порівнянні набори даних, зазвичай, намагаючись переконатися, що 

застосовується та ж методологія розрахунку, і перетворити грошові показники 

в одиниці доларів США як фактичну світову валюту, використовуючи чинні 

або номінальні курси валют, або на основі паритету купівельної 

спроможності [264].  
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Таблиця 1.9  

Огляд деяких вторинних джерел даних для дослідження ринку 

логістичних послуг 

Організація / Назва видання 
Тип / метод 

дослідження 

Підхід до 

дослідження 

Періодич-

ність 

публікації 

Географія 

охоплення 

1 2 3 4 5 

EconomyWatch / База даних з 

економічної статистики» 
Вторинні дані 

Кількісна 

оцінка 
Щорічно  

Національний, 

світовий, 

регіональний 

OECD (Organisation for 

Economic Cooperation and 

Development) – Economic 

Outlook. OECD.Stat 

Анкетування 
Кількісна 

оцінка 
Щорічно 

Світовий та 

національні 

ринки 

Міжнародний транспортний 

форум / Іnternational Transport 

Forum – Key Transport 

Statistics 

Анкетування 

та тематичні 

дослідження 

Кількісна 

оцінка 
Щорічно  

Світовий та 

національні 

ринки 

Світовий банк / Logistics 

Performance Indicator – 

Connecting to Compete: Trade 

Logistics in the Global 

Economy 

Анкетування 
Аналітична 

оцінка 
Щорічно 

Світовий та 

національні 

ринки 

Transport Intelligence / 

Emerging Market Logistics 

Index 

Анкетування 
Аналітична 

оцінка 
Щорічно 

Регіональний 

та національні 

ринки 

UNCTADStat (United Nations 

Conference on Trade and 

Development) 

Вторинні дані 
Кількісна 

оцінка 
Щорічно 

Світовий та 

національні 

ринки 

Статистична база даних ЄЕК 

ООН 
Вторинні дані 

Кількісна 

оцінка 
Щорічно 

Світовий та 

національні 

ринки 

Fraunhofer SCS / Топ 100 

кращих європейських 

транспортних та логістичних 

послуг 

Вторинні 

дані; 

опитування та 

анкетування 

Кількісна та 

якісна 

оцінка 

Двічі на 

рік 

ЄС, 

національні 

ринки країн 

ЄС 

Державна служба статистики 

України: 

«Діяльність суб’єктів 

господарювання» 

«Транспорт і зв’язок України» 

Вторинні дані 
Кількісна 

оцінка 
Щорічно 

Національний 

ринок 

Джерело: розроблено автором 

 

EconomyWatch.com використовує найавторитетніше джерело даних для 

кожної країни чи статистичного показника, саме тому джерелами даних цих 
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показників є МВФ, Світовий банк, ООН, ОЕСР, Всесвітній довідник ЦРУ та 

ін. [264]. 

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) надає огляд 

макроекономічних статистичних показників, таких як витрати на одиницю 

праці, зростання ВВП або фіскальний баланс. Статистичні дані відображаються 

в бібліотеці OECD. Stat. OECD. Stat є частиною статистичної інформаційної 

системи ОЕСР, який включає банк даних, де статистичні показники можуть 

бути вилучені із статистичних баз даних ОЕСР. 

Міжнародний транспортний форум (International Transport Forum – ITF), 

який існував з 1953 р. по 2007 р. як Європейська конференція міністрів 

транспорту (ECMT; Conférence européenne des ministres des Transports, CEMT) 

[228], сьогодні діє як міжурядова організація в системі ОЕСР. Він виступає 

аналітичним центром з питань транспортної політики та організує щорічний 

глобальний саміт міністрів транспорту. Девіз ITF – «Глобальний діалог для 

кращого транспорту». З метою просування глобальних аспектів розвитку 

транспортної політики та забезпечення її подальшого вкладу в сталий розвиток, 

процвітання, соціальну інтеграцію та захист життя і добробут населення 

організація об’єднує 62 країни-члени. Він сприяє обміну інформацією на 

міжнародному рівна та розширює можливості для прийняття рішень у країнах-

членах. Останніми країнами-членами є Аргентина, Ізраїль та Марокко (які 

приєдналися у 2015 році), Казахстан та Об’єднані Арабські Емірати (які 

приєднались у 2017 році), Туніс (які приєднались у 2019 році), а також 

Монголію та Узбекистан (які приєдналися в 2020 році) [266].  

Міжнародний транспортний форум адміністративно інтегрований в 

ОЕСР, але є політично автономним і має власну структуру управління. 

Найвищим органом, що приймає рішення, є Рада міністрів транспорту (РМТ), 

яка об’єднує міністрів країн-членів, відповідальних за транспорт на 

міністерській сесії, що проводиться під час щорічного саміту в травні кожного 

року.  
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Напрям роботи ITF контролюється Радою по управлінню транспортом. 

Комітет транспортних досліджень організовує довгострокові дослідницькі 

проекти за кордоном. Група автомобільного транспорту – це підгрупа 

європейських представників ITF, яка здійснює контроль за розповсюдженням 

європейських ліцензій на вантажні перевезення за так званою 

багатосторонньою системою квот та здійснює контроль за дотриманням правил 

системи квот. Секретаріат є виконавчим органом ITF, який складається з п’яти 

підрозділів: дослідження та аналізу політики (RPA), інституційних відносин та 

зустрічей на вищому рівні (IRS), статистики та моделювання (STM), 

комунікації (COM) та центральний підрозділ управління (КМУ).  

У своїй ролі аналітичного центру організація надає політикам та 

світовому транспортному співтовариству обґрунтовану статистичну 

інформацію щодо питань транспортної політики [266]. Його робота базується 

на економічних дослідженнях, зборі статистики та аналізі політики, що 

проводиться його власним науково-дослідним центром, часто у співпраці з 

дослідниками з академічного кола, бізнесу та уряду. В програмі роботи 

Дослідницького центру, основна увага приділяється екологічній стійкості, 

безпеці дорожнього руху, ефективності логістики, дорожнім заторам та 

інфраструктурі. Кожні три місяці публікуються основні статистичні показники 

діяльності залізничного, автомобільного та водного транспорту. 

ITF веде Міжнародну базу даних дорожнього руху та аварій (International 

Road Traffic and Accident Database - IRTAD ), всеосяжну базу статистичних 

даних, що стосуються безпеки дорожнього руху. IRTAD також діє як робочої 

групи ITF. У 2013 році ITF створив Раду корпоративного партнерства як 

механізм взаємодії з приватним сектором та залучення бізнес-перспективи до 

політичних дискусій. 

На щорічному саміті Міжнародного транспортного форуму міністри 

країн-членів обговорюють конкретну транспортну тему з лідерами 

промисловості, суспільства і дослідницького співтовариства.  
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ITF щорічно в травні публікує «Key Transport Statistics», де на основі 

щоквартальної бази даних транспортної статистики аналізує розвиток 

транспортної політики світу та країн-членів. В даному дослідженні надаються 

дані більше десяти обраних статистичних показників щодо трьох видів 

внутрішнього транспорту (залізничний, автомобільний, водний) для країн-

членів ITF. Також представлені графіки та короткий аналіз транспортної 

діяльності в глобальному економічному контексті, висвітлюючи основні зміни 

за попередній рік [198]. 

Так Світовий банк, спільно з університетом м. Турку (Фінляндія) раз на 

два роки, починаючи з 2007 року, публікує дослідження «Connecting to 

Compete: Trade Logistics in the Global Economy» («Підключення до конкуренції: 

Торгова логістика в глобальній економіці»). В основі цього дослідження лежить 

рейтинг країн за рівнем ефективності логістики на основі оцінки Індексу 

ефективності логістики (Logistics Performance Index – LPI). Цей рейтинг 

допомагає національним лідерам, політикам і трейдерам приватного сектора 

краще зрозуміти випробування, з якими вони і їхні торгові партнери 

стикаються на шляху до зниження логістичних бар’єрів в міжнародній торгівлі.  

В країнах, які є лідерами глобального рейтингу логістичної ефективності, 

використовують більш складні методики до оцінювання ринку логістичних 

послуг. Зокрема, в Великобританії використовують 52 показники в динаміці за 

4 роки, які згруповані за такими ознаками: показники транспортно-дорожньої 

сфери, безпека, ефективність, транспортний потік, економічні показники [30]. 

Дослідницький інститут «Transport Intelligence» (Великобританія) 

щорічно, починаючи з 2010 року публікує Emerging Market Logistics Index – 

індекс розвитку ринку логістики в країнах з економікою, що розвивається. 

Розрахунок даного індексу базується на ключових проблемах, з якими 

стикаються країни з економікою, що розвивається, серед яких експерти 

виділили: низьку транспортну інфраструктуру; наявність корупції; складність 

митних процедур; урядову політика держав; труднощі в створенні та веденні 

бізнесу; гарантії національної безпеки; складність в процедурах репатріації 
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прибутку за кордон; недосконалу інформаційну інфраструктуру; проблеми 

щодо захисту прав людини і географічне розташування. Для України, з огляду 

на перераховані вище перешкоди, ступінь привабливості логістичного ринку 

безпосередньо залежить від якості транспортної інфраструктури, подолання 

корупції, забезпечення гарантій національної безпеки і зваженої урядової 

політики в сфері регулювання в країні [162]. 

UNCTADStat є частиною ЮНКТАД (Конференція ООН з питань торгівлі 

та розвитку), який включає базу даних, що збираються, затверджуються та 

обробляються з національних та міжнародних джерел. База даних фокусується 

на показниках торгівлі та розвитку на макроекономічному рівні [267]. 

Щорічно, починаючи з 1968 року конференція ООН з торгівлі і розвитку 

(United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) публікує 

статистичне спостереження «Review of Maritime Transport» («Огляд морського 

транспорту»). Огляд морського транспорту представляє статистичні дані та 

аналіз структурних і циклічних змін, які впливають на торгівлю морським 

видом транспорту, порти та судноплавство. Кожен випуск містить статистичні 

дані та інформацію про обсяги торгівлі морем, контейнерні перевезення, нові 

тенденції, що впливають на морський транспорт, інформацію про право 

власності та реєстрацію флоту, суднобудування, тарифи на морські 

перевезення, обсяги та динаміку трафіку в портах, особливості нормативно-

правого регулювання. 

Статистична база даних ЄЕК ООН, яка забезпечує вільний доступ до 

структурованих статистичних даних. База організована за тематичними чи 

політичними напрямами, а дані представлені в багатовимірних таблицях. 

Європейська Комісія досліджує, аналізує та оцінює наявні логістичні дані 

в ЄС та визначає прогалини, а також рішення для збору логістичних даних, та 

публікує все в звіті «Analysis of the EU logistics sector». Звіт надає інформацію 

про тенденції розвитку ринку логістичних послуг та можливі прогнози його 

розвитку, для цього використовується кілька різних методів статистичного 

дослідження, які поєднують аналіз даних (зверху вниз) та аналіз ринку (знизу 
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вгору). Він є хронологічно структурованим, базуючись на поточних та 

майбутніх проблемах розвитку майбутньої логістичної політики [157]. 

Основними релевантними інформаційними джерелами даного дослідження є 

«Статистичне висвітлення та економічний аналіз сектору логістики в ЄС» 

(SEALS  – Statistical coverage and economic analysis of the logistics sector in the 

EU» та «BE-LOGIC – Benchmark Logistics for Comodality», які здійснюються 

Європейською Комісією. Іншою категорією достовірних інформаційних джерел 

є національні статистичні інститути країн-членів ЄС та база даних Євростату. 

Європейське статистичне агентство Eurostat, відповідно до норм 

законодавства, збирає та періодично публікує дослідження про ринок 

транспорту та логістики [222], відповідно до яких ринок логістичних послуг на 

найвищому рівні сегментується насамперед за «видами транспорту», тобто 

«залізничний», «автомобільний», «водний» та «повітряний»; іноді за видами 

логістичних «об’єктів» – розрізняючи «пасажирський» та «вантажний» 

транспорт, і за географічними критеріями (зазвичай «національний» та 

«міжнародний»). 

Дослідження «TOP 100 in European Transport and Logistics Services» 

( «ТОР 100» ) є відображенням сучасної практики визначення, сегментації та 

вимірювання ринків логістичних послуг в Європі. Аналітичний огляд 

публікується з 1997 р., щорічно, за підтримки Німецької асоціації логістики 

(BVL), яка є співавтором цього дослідження і регулярно надає інформацію про 

результати діяльності майже 10 000 своїх членів. Структура сегментації ринку 

«ТОР 100», оцінка обсягів ринку логістичних послуг та прогноз його розвитку 

стали фактично стандартом для статистичних досліджень ринку логістичних 

послуг в Європі. Це пояснюється тим, що не існує жодного іншого 

комплексного дослідження ринків логістичних послуг в Європі, яке б 

відображало сучасний стан всієї транспортної та логістичної галузі, саме тому 

воно сприймається як справедливе відображення актуальних та реальних 

повсякденних реалій ринку логістичних послуг. Структура дослідження «ТОР 

100» сумісна зі структурою європейських професійних асоціацій логістичної 
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галузі та нечисленними всесвітньо відомими дослідженнями ринку логістичних 

послуг, такими як щорічний звіт «State of Logistics» («Стан логістики») для 

США, який публікується  з 1980-х років. Основними результатами дослідження 

є рейтинг найбільших постачальників логістичних послуг у Європі та в усіх 

досліджуваних країнах. 

Одним із важливих результатів дослідження «Топ–100 європейських 

транспортних та логістичних послуг» є оцінка розмірів ринку логістики всіх 

держав-членів ЄС. Дослідження «Топ–100» дають оцінки, які розраховуються 

за різними підходами. Обсяги вантажів, що перевозяться в країнах ЄС, 

здійснюється за шістьма відповідними видами транспорту (автомобільний, 

залізничний, морський, баржовий, трубопровідний і повітряний), витрати в цих 

сегментах екстраполюються відповідно до показників витрат на тонну, 

отриманими з оцінки німецького ринку транспорту. Транспортні витрати 

екстраполюються для обчислення загальних логістичних витрат, які, крім 

транспортування, включають складування, капітальні витрати, адміністрування 

та обробку замовлень. Отримані результати порівнюються з другим підходом 

оцінювання, який розраховує логістичні витрати на рівні окремих галузей для 

всього ЄС. Оскільки обидва підходи показали схожі кінцеві результати, Топ–

100 вважаються «надійними» в межах похибки +/– 5%. 

Найбільш повне публічне джерело статистичних даних про транспортні 

та логістичні аспекти в Європі – це база даних Євростату, в Україні – база 

даних Державної служби статистики України. Вони можуть бути використані 

для отримання інформації про європейські та українські транспортні та 

логістичні компанії зі структурної бізнес-статистики. 

У Статистичній класифікації видів економічної діяльності Європейського 

Союзу («Nomenclature statistique des Activites economiques dans la Communaute 

Europeenne» – NACE rev. 2) та гармонізованій з нею національній Класифікації 

видів економічної діяльності (КВЕД-2010) перераховані всі відповідні види 

економічної діяльності та вони зазвичай використовуються у статистиці, яку 

можна отримати за допомогою Eurostat та Держстат. 
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Методологія оцінки стану ринку є предметом дослідження багатьох 

наукових установ і організацій, які пропонують різні підходи і методи. Для 

можливості порівняння стану конкурентного середовища в країнах світу 

результати оцінки представляються у вигляді міжнародних рейтингів. 

Однією з найвпливовіших міжнародних організацій у сфері логістики є 

Європейська логістична асоціація (European Logistics Association – ELA, 1984 

р., Швейцарія), яка координує дослідження й напрацювання в галузі логістики 

та об’єднує 30 національних асоціацій логістики низки європейських країн, у 

тому числі України. Метою цього об’єднання є створення інтегрованих 

механізмів співпраці для всіх зацікавлених в логістиці, а також, щоб допомогти 

розвинути торгівлю і промисловість на європейському ринку. Організація 

відповідає за розробку європейських освітніх стандартів у галузі логістики та 

має на меті забезпечити прийняття цих стандартів державами-членами [265]. 

ELA проводить та публікує різні освітні опитування з різних галузей логістики. 

У співпраці з кількома університетами та іншими дослідницькими інститутами 

ELA розробляє науково-дослідні проекти, які охоплюють різні сфери логістики, 

що розвиваються у повсякденному житті. Запрошення взяти участь у науково-

дослідних проектах є природними - або для підтримки, або для активної участі 

в них. ELA публікує роботи, що відображають принципи дослідження та надає 

поради щодо того, як правильно поводитися з асоціаціями. 

Окрім ELA, помітними міжнародними організаціями є Рада 

професіоналів у галузі управління ланцюгами постачання (The Council of 

Supply chain Management Professionals, США), Рада ланцюгів постачання (The 

Supply-chain council, Англія), Міжнародне товариство інженерів-логістів (The 

International Society of Logistics (SOLE), США) [265].  

Для оцінювання стану національного ринку логістичних послуг часто 

використовують метод збору даних на основі опитування підприємств із різних 

галузей, що дозволяє визначити узагальнені дані стану розвитку ринку 

логістичних послуг в цілому та рівень використання логістичного потенціалу 

країни, зокрема такий метод часто використовують в Німеччині, Фінляндії, 
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Швейцарії, Тайланді, Індонезії, Малайзії тощо [135, 165, 181,236]. В деяких 

країнах, для оцінки стану та перспектив розвитку ринку логістичних послуг, 

здійснюють більш детальні дослідження ринку послуг 3PL-операторів [122, 159]. 

Найбільш поширеним є метод збору і обробки статистичних даних, які 

здійснюють органи національної статистики або міжнародні організації. Цей 

підхід дозволяє визначити питому вагу логістичних витрат в структурі ВВП 

країни і на його основі визначити абсолютне значення. Сукупні витрати на 

логістичні послуги включають витрати всіх галузей і всіх видів економічної 

діяльності на здійснення логістичних процесів за певний період часу та є 

мірилом ефективності ринку логістичних послуг. 

Інформація, яку надає Державна служба статистики України, дає 

можливість проаналізувати динаміку розвитку економіки України в цілому та 

ринку логістичних послуг зокрема, дозволяючи оцінити вплив факторів 

зовнішнього середовища на діяльність логістичних провайдерів, ідентифікувати 

найбільш характерні проблеми, з якими стикаються більшість компаній в 

процесі свого функціонування, а також розробити способи реагування на 

несприятливі економічні процеси. Це в основному стосується таких державних 

статистичних спостережень, як «Діяльність підприємств наземного 

транспорту», «Діяльність підприємств водного транспорту», «Діяльність 

підприємств авіаційного транспорту», «Діяльність підприємств 

трубопровідного транспорту», а також адміністративних даних АТ 

“Укрзалізниця” щодо діяльності залізничного транспорту. 

Зауважимо, що методологічні положення державного статистичного 

спостереження основних показників економічної діяльності підприємств сфери 

нефінансових послуг ґрунтуються на нормах Господарського кодексу України, 

Цивільного кодексу України, законів України «Про державну статистику», 

«Про інформацію», Концепції розвитку державної статистики підприємств 

України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 № 478), наказів Держкомстату від 

21.12.2009 № 481 «Про затвердження Положення про Реєстр статистичних 

одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних 
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спостережень за діяльністю підприємств», від 29.12.2009 № 498 «Про 

затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до 

нього», від 28.07.2015 № 180 «Про затвердження Концепції забезпечення 

статистичної конфіденційності» та розроблені, враховуючи вимоги Регламенту 

Європарламенту та Ради Європейського Економічного Співтовариства 

№ 1165/98 від 19.05.1998 стосовно короткотермінової статистики підприємств 

(далі – Регламент (ЄС) № 1165/98), Регламенту (ЄС) № 586/2001 від 26.03.2001, 

що впроваджує Регламент (ЄС) № 1165/98, регламентів (ЄС) № 1158/2005 від 

06.07.2005 та № 1503/2006 від 28.09.2006, що вносять поправки стосовно 

визначень та переліку показників, періодичності збору даних, вказаних у 

Регламенті (ЄС) № 1165/98, та національні особливості. 

Основними статистичними публікаціями, в яких представлені дані 

державного статистичного спостереження про обсяги реалізованих ринкових 

послуг підприємствами, що належать за КІСЕ до сектору нефінансових 

корпорацій, які надають ринкові нефінансові послуги, за основним видом 

економічної діяльності за КВЕД-2010, що відносяться до секції H «Транспорт, 

складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність», є: експрес-випуск 

«Діяльність підприємств сфери послуг» (щоквартально); статистичний 

бюлетень «Діяльність підприємств сфери послуг» (щоквартально). 

Отримання необхідної статистичної інформації для розрахунку 

запропонованих показників оцінки ринку логістичних послуг в Україні, на макро- 

та мікрорівнях, регіонах, населених пунктах, а також у розрізі видів економічної 

діяльності, доцільно проводити із застосуванням таких джерел даних, що наведені 

на рис. 1.10.  

З метою формування інформаційної бази статистичного дослідження 

ринку логістичних послуг для розрахунку виділених показників оцінювання 

розвитку ринку логістичних послуг в Україні визначені джерела даних 

деталізовані за видами державних статистичних спостережень з виділенням 

відповідного статистичного інструментарію, що представлено в табл. 1.10. 
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Рис. 1.10. Джерела даних для розрахунку показників оцінки стану ринку 

логістичних послуг в Україні 

Джерело: сформовано автором. 

 

Джерела даних для статистичного оцінювання стану ринку 
логістичних послуг 

Статистичні дані Адміністративні дані 

Державні 

статистичні 

спостереження 

2.03 Економічна 

діяльність Укртрансбезпека 

Міністерство 

внутрішніх 

справ  

АТ «Укрзалізниця» Укравтодор 

Обласні 

державні 

адміністрації 

Адміністрація 

Держприкордонслужби,  

(ф. № 1-ДПСУ (квартальна)) 

2.03.01.01 

Структурні зміни в 

економіці України 

та її регіонів 

2.03.02.01 Основні показники 

економічної діяльності підприємств 

сфери нефінансових послуг України 

та її регіонів 

 

2.03.11.02 Діяльність 

підприємств наземного 

транспорту України та її 

регіонів 

ф. № 1-

підпр. 

(річна) 

ф. № 2-підпр. 

(річна) 
ф. № 1-послуги 

(квартальна) 

ф. № 51-авто 

(місячна)  
ф. № 31-авто 

(квартальна)  
ф. № 51-вант 

(2 рази на 
рік) 

2.03.11.05 Діяльність 

підприємств водного 

транспорту 

ф. № 31-вод 

(квартальна) 
ф. № 51-вод 

(місячна) 

2.03.11.08 Діяльність 

підприємств 

трубопровідного 

транспорту 

2.03.11.07 Діяльність 

підприємств авіаційного 

транспорту 

ф. № 2-тр 

(річна) 
ф. № 12-труб 

(місячна) 
ф. № 51-ЦА 

(місячна) 
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Таблиця 1.10 

Джерела статистичних даних для розрахунку показників оцінки ринку 

логістичних послуг в Україні 

Вид джерела даних 

Статистичні показники 
Державні 

статистичні 

спостереження 

Статистичний інструментарій 

1 2 3 

2.03 Економічна діяльність  

2.03.01.01 

Структурні зміни в 

економіці України 

та її регіонів 

ф. № 1-підприємництво (річна) 

«Структурне обстеження 

підприємства»  

ф. № 2-підприємництво (річна) 

«Структурне обстеження 

підприємства» 

– кількість суб’єктів господарювання 

(підприємств-юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців);  

– кількість зайнятих та найманих 

працівників у суб’єктів господарювання;  

– обсяг реалізованої продукції (товарів, 

послуг) суб’єктів господарювання;  

кількість фізичних осіб-підприємців;  

– кількість суб’єктів господарювання на 

10 тис.осіб наявного населення; кількість 

фізичних осіб-підприємців на 10 тис.осіб 

наявного населення;  

– витрати на персонал (витрати на оплату 

праці, відрахування на соціальні заходи) 

суб’єктів господарювання;  

– обсяг виробленої продукції (товарів, 

послуг) суб’єктів господарювання;  

– додана вартість за витратами 

виробництва суб’єктів господарювання;  

– частка обсягу реалізованої продукції 

(товарів, послуг) суб’єктів середнього та 

малого підприємництва у загальному 

обсязі реалізованої продукції (товарів, 

послуг) суб’єктів господарювання. 

– кількість найманих працівників на 

підприємствах; кількість підприємств на 

10 тис.осіб наявного населення; 

– використані у виробництві продукції 

(товарів, послуг);  

–  інші витрати; обсяг виробленої 

продукції (товарів, послуг), додана 

вартість за витратами виробництва 

2.03.02.01 Основні 

показники 

економічної 

діяльності 

підприємств сфери 

нефінансових 

послуг 

ф. № 1- послуги (квартальна) 

«Звіт про обсяги реалізованих 

послуг» 

– обсяг реалізованих послуг (у ринкових 

цінах) (за звітний квартал) усього, 

–  обсяг реалізованих послуг населенню, 

підприємствам (установам) та іншим 

категоріям споживачів;  

розподіл обсягу реалізованих послуг (у 

% до загального обсягу послуг) 
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Продовження табл.1.10 

1 2 3 

 2.03.11.02 

Діяльність 

підприємств 

наземного 

транспорту 

ф. № 2-тр (річна) «Звіт про 

роботу автотранспорту» 

ф. № 51-вант (два рази на рік) 

«Обстеження фізичної особи-

підприємця, що здійснює 

вантажні автомобільні 

перевезення на комерційній 

основі» 

ф. № 31-авто (кварт.) «Звіт про 

перевезення автомобільним 

транспортом вантажів за видами 

вантажів та пасажирів за видами 

сполучення»  

ф. № 51-авто (місячна) «Звіт про 

перевезення вантажів та 

пасажирів автомобільним 

транспортом» 

– обсяг перевезених вантажів, тис.т.; 

– обсяг перевезених вантажів у 

міжнародному сполученні, тис.т.; 

–  обсяг перевезених вантажів 

залізничним транспортом у 

внутрішньому сполученні та на 

експорт,  

– вантажообіг, тис.ткм; 

– загальний пробіг автомобілів, тис. 

км; 

– відстань перевезень, км.; 

– відомості про автотранспортний 

засіб та його вантажопідйомність 

2.03.11.05 

Діяльність 

підприємств 

водного транспорту 

ф. № 31-вод (квартальна) «Звіт 

про перевезення вантажів і 

пасажирів водним транспортом» 

ф. № 51-вод (місячна) «Звіт про 

роботу підприємства водного 

транспорту» 

– обсяг перевезених вантажів водним 

транспортом, тис.т     

– вантажообіг, тис.т.миль (тис.ткм). 

2.03.11.07 

Діяльність під-в 

авіаційного 

транспорту 

ф. № 51-ЦА (місячна) «Звіт про 

основні показники роботи 

авіаційного підприємства» 

– обсяг перевезених вантажів 

авіаційним транспортом, т.; 

– вантажообіг авіаційного 

транспорту, тис.ткм 

2.03.11.08 

Діяльність 

підприємств 

трубопровідного 

транспорту 

ф. № 12-труб (місячна) «Звіт про 

транспортування вантажів 

магістральними 

трубопроводами» 

– обсяг транспортованих вантажів 

магістральними трубопроводами,  

– вантажообіг магістральних 

трубопроводів,  

– довжина магістральних 

трубопроводів в експлуатації 

Джерело: сформовано автором. 

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження ринку логістичних 

послуг має повністю задовольняти інформаційні потреби менеджменту і 

раціоналізувати процес прийняття управлінських рішень, саме тому на основі 

проведених досліджень пропонуємо наступну схему інформаційно-

аналітичного забезпечення ринку логістичних послуг (рис. 1.11).  
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Рис. 1.11. Концептуальна модель інформаційно-аналітичного забезпечення 

дослідження ринку логістичних послуг 

Джерело: побудовано автором 

 

Таким чином, сформована концептуальна модель інформаційно-

аналітичного забезпечення дослідження ринку логістичних послуг охоплює 

комплекс джерел статистичної інформації (зокрема, статистична та фінансова 

звітність компаній, дані Державної служби статистики України, Державної 

Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження ринку логістичних послуг 

Принципи статистичного забезпечення дослідження ринку логістичних послуг 

Загальні принципи 

– системність; 

– ефективність; 

– наукова обґрунтованість; 

– цілеспрямованість; 

– формалізація 

Прикладні принципи 

– динамічність; 

– циклічність; 

– гнучкість; 

– специфічність розвитку 

Інформаційна база статистичного забезпечення дослідження ринку логістичних послуг 

– статистичні спостереження Державної служби статистики України та її підрозділів; 

– митна статистика Державної фіскальної служби України; 

– статистична та фінансова звітність АТ «Укрзалізниця»; 

– статистичні спостереження МВФ, Світового банку, ООН, IMO, UNCTАD та інших 

міжнародних організацій; 

– Інтернет база даних Управління патентами та товарними знаками США (USPTO) 

Аналітичний інструментарій статистичного забезпечення дослідження ринку 

логістичних послуг 

Економічна діагностика 
– формування системи 
показників, що 
характеризують сучасний 
стан розвитку ринку 
логістичних послуг; 
– порівняння показників з 
еталонними значеннями; 
– визначення 
спрямованості змін 

Методи дослідження 

 

– метод узагальнюючих 

показників; 

– аналіз рядів динаміки; 

– аналіз патентних баз 

даних та ін. 

Методи моделювання 
– трендові, адаптивні та 
авторегресійні моделі 
прогнозування основних 
показників розвитку 
ринку логістичних 
послуг; 
– кореляційно-

регресійний аналіз; 

– кластерний аналіз. 
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фіскальної служби, міжнародних організацій), які характеризують всі складові 

ринку логістичних послуг (транспортне перевезення, складування, логістична 

інфраструктура та ін.) та методи статистичного дослідження, використання 

яких дозволяє сформувати управлінські рішення, спрямовані на розвиток ринку 

логістичних послуг України, його трансформацію та інтеграцію в глобальну 

логістичну систему.  

 

Висновки до розділу 1 

1.  Узагальнення існуючих в наукових джерелах визначень дозволило 

сформулювати межі дослідження ринку логістичних послуг, який включає 

транспортування (рух товарно-матеріальних цінностей від ланки до ланки 

ланцюга поставок), складування (діяльність, пов’язана з складськими 

об’єктами, де зберігаються, перевіряються, пакуються, маркуються матеріальні 

запаси для подальшого розповсюдження) та управління запасами (моніторинг 

та визначення кількості запасів, яка зберігається на складі та умов і 

особливостей їх зберігання). Об’єктом дослідження ринку логістичних послуг 

виступають потокові процеси. Визначено, що логістичний потік – це потік всіх 

факторів і результатів виробництва, а також самих робіт від місця постачання 

(виробництва) до місця прийому (споживання), для руху якого, у відповідності 

з реальними потребами, органічно поєднують такі основні функції, як 

транспортування, зберігання, вантажно-розвантажувальні роботи, пакування, 

розподіл, обробка та переробка інформації. 

2. Запропоновано стандартизовану структуру сегментації ринку 

логістичних послуг, яка розглядає ринок логістичних послуг з точки зору 

чотирьох великий субринків: надання послуг з перевезення сипучих та 

великогабаритних вантажів, перевезення вантажів стандартними та 

нестандартними малотоннажними вантажівками, логістичні послуги з 

поштової, кур’єрської та експрес-доставки вантажів та інші додаткові 

логістичні послуги. 
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Визначено перелік видів економічної діяльності, що стосуються надання 

логістичних послуг та адаптуючи їх до національних умов, згідно класифікації 

міжнародного рівня ISIC Rev. 4, европейського рівня NACE Rev.2 та КВЕД ДК 

009:2010, гармонізованої з NACE Rev.2 та з ISIC Rev.4 запропоновано до 

логістичних послуг відносити розділи секції Н «Транспорт, складське 

господарство, поштова та кур’єрська діяльність» підрозділи 49-53. При цьому 

статистичне оцінювання та аналіз структури ринку логістичних послуг, 

запропоновано досліджувати виключивши пасажирські перевезення. 

3. Визначено, що інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження 

ринку логістичних послуг повинно повністю задовольняти інформаційні 

потреби менеджменту і раціоналізувати процес прийняття управлінських 

рішень. Сформовано концептуальну модель інформаційно-аналітичного 

забезпечення дослідження ринку логістичних послуг, яка охоплює застосування 

комплексу джерел статистичної інформації (зокрема, статистична та фінансова 

звітність компаній, дані Державної служби статистики України, Державної 

фіскальної служби, міжнародних організацій, Бази даних патентів та товарних 

знаків), що характеризують всі складові ринку логістичних послуг (вантажні 

перевезення, складування, логістична інфраструктура та ін.) та методів 

статистичного дослідження, використання яких дозволяє сформувати 

управлінські рішення, спрямовані на розвиток ринку логістичних послуг 

України, його трансформацію та інтеграцію в глобальну логістичну систему. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях [17, 25, 26, 

29, 61, 173] 
. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАТИСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Формування системи статистичних показників дослідження 

ринку логістичних послуг  

 

Комплексне ґрунтовне та актуальне дослідження ринку логістичних 

послуг обумовлює необхідність створення науково обґрунтованої системи 

статистичних показників.  

За допомогою системи статистичних показників визначаються обсяги 

(рівні), структура, динаміка і взаємозв’язок результатів і факторів, які 

впливають на ринок логістичних послуг. Таким чином, статистика надає 

кількісне вираження закономірностям і взаємозв’язкам в розвитку ринку 

логістичних послуг. При конструюванні системи статистичних показників 

необхідно виходити з основних положень соціально-економічної теорії і 

принципу діалектичного методу пізнання. 

Найбільш актуальною проблемою оцінки ринку логістичних послуг є 

складність його структури та взаємозв’язок логістичної діяльності з багатьма 

видами економічної діяльності. Доступні статистичні дані для змістовної 

оцінки ринкової частки компаній – їх працівників, обороту та діяльності – 

досягають високого рівня охоплення. Але той факт, що частина логістичних 

послуг реалізується самим ринком, не може бути безпосередньо оцінена на 

основі зібраних даних. Проста екстраполяція логістичних послуг, які 

надаються на ринку, здається навряд чи можливою. 

Статистичне дослідження ринку логістичних послуг варто здійснювати 

на основі поєднання кількісних оцінок з аналітичними, атрибутивними, 

описовими характеристиками. Кількісні показники відображають обсяг або 

рівень ринку логістичних послуг, аналітичні показники використовуються для 
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характеристики особливостей розвитку ринку логістичних послуг, розміщення 

в просторі, співвідношення його складових та взаємозв’язку з іншими 

явищами. В якості аналітичних показників використовуються середні 

величини, показники структури, динаміки, варіації та ін. 

Формування науково-обґрунтованої системи статистичних показників, 

дослідження стану ринку логістичних послуг, які характеризують кожен 

елемент структури ринку, є вкрай важливим та необхідним завданням в світлі 

розвитку міжнародних транзитних коридорів, в зв’язку з економічною 

привабливістю мультимодальних перевезень та пошуком оптимального 

функціонування регіональних транспортних систем. Крім того, подальша 

розробка стратегії розвитку ринку логістичних послуг, підвищення його 

потенціалу повинна спиратися на всесторонню комплексну оцінку, яка 

враховує особливості географічного розташування та розміщення 

продуктивних сил [51]. 

Система статистичних показників дослідження ринку логістичних 

послуг повинна відповідати таким основним вимогам:  

– статистичні показники дослідження ринку логістичних послуг повинні 

бути коректними, піддаватися кількісному вираженню і забезпечувати 

потрібну для практичних цілей достовірність; 

– статистичні показники повинні бути агрегованими, тобто при зведенні 

дозволяти переходити від одного рівня до іншого за допомогою застосування 

різноманітних статистичних методів; 

– статистичні показники повинні бути аполітичними, придатними для 

економіко-статистичного аналізу з виявленням причинних залежностей. 

Спираючись на теоретичну базу, при здійсненні статистичного 

оцінювання ринку логістичних послуг застосовуються специфічні методи 

чисельного висвітлення явища, що спираються на поєднанні аналізу і синтезу.  

Ряд дослідників до найбільш важливих і простих показників оцінки 

ринку логістичних послуг відносять лінійні характеристики інфраструктури 

(густину і протяжність доріг тощо), характеристики інфраструктури (кількість 
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аеропортів, водних портів, транспортних терміналів тощо), вузлові 

характеристики інфраструктури (розмір складських площ, кількість 

логістичних центрів, розподільчих центрів і тп.). В роботі [202], 

запропоновано 5 складових для розрахунку індексу логістичного потенціалу 

регіону: географічну, соціально-економічну, транспортну, інфраструктурну та 

інституційну. 

Д.Леончук (D. Leończuk) до ключових показників оцінки ефективності 

ринку логістичних послуг віднесли показники споживання енергії, термін 

доставки, швидкість транспортування, гнучкість, надійність та навантаження 

на транспортні засоби [210]. На думку Е. Пламбека (E. Plambeck) [232], 

ефективність ринку логістичних послуг може бути підвищена за рахунок 

гармонізації та координації різних операцій у ланцюгах поставок. Е. Ботанні 

(E. Bottani), А. Різзі (A. Rizzi), Г. Вігналі (G. Vignali) [132] окреслив 

комплексний підхід для досягнення ефективності, який передбачає об’єднане 

управління пакуванням, закупівлями, складуванням і транспортною 

діяльністю. 

Зауважимо, що всі ці підходи мають ряд недоліків:  

–  оцінка товарообороту базується на вартісних показниках, які містять 

інфляційну складову, що не дозволяє коректно оцінити його динаміку,  

– кількісні показники розвитку інфраструктури не відображають  її 

якість та ефективність використання, 

– розмір складських площ не коректно відображає розмір ринку 

логістичних послуг, так як значна частина складських площ використовується 

представниками оптової та роздрібної торгівля для власних цілей; 

– більшість макроекономічних показників не відображають розвиток 

нових ключових компетенцій бізнесу, у тому числі на ринку логістичних 

послуг. 

М. Григорак відзначає, що кон’юнктурі ринку логістичних послуг 

притаманний діалектично суперечливий характер, який створює паралельне 

існування діаметрально протилежних тенденцій його розвитку [16].  
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При дослідженні структури національного ринку логістичних послуг, з 

метою формування обґрунтованого підґрунтя для розробки середньо- та 

довгострокової стратегії та політики розвитку національного ринку  

логістичних послуг, рекомендується використовувати комбінований підхід 

для розробки набору статистичних показників оцінки ринку логістичних 

послуг.  

Формування системи статистичних показників дослідження ринку 

логістичних послуг в Україні, здійснено на основі дослідження методики 

оцінки ринку логістичних послуг країн-членів ЄС, яка розроблена та 

використовується Європейською комісією, шляхом адаптації методики 

розрахунку відповідних статистичних показників до наявних в Україні джерел 

інформації та доповненням новими показниками. 

Отже, важливим підґрунтям для розробки методологічних засад 

статистичного оцінювання ринку логістичних послуг та описів сутності 

показників було обрано Дослідження фактів на підтримку розробки стратегії 

ЄС щодо логістики вантажних перевезень. Лот 1. Аналіз логістичного сектору 

ЄС [157].  

З метою комплексного та усестороннього дослідження ринку 

логістичних послуг та на основі розробленої концептуальної моделі 

інформаційно-аналітичного забезпечення дослідження ринку логістичних 

послуг пропонуємо застосовувати систему статистичних показників оцінки 

ринку логістичних послуг яка містить 4 блоки та дозволяє діагностувати стан 

та тенденції розвитку ринку, враховуючи вплив на неї інших суміжних ринків 

та видів економічної діяльності, а також здійснювати прогноз та моделювання 

шляхів розвитку національного ринку логістичних послуг (рис. 2.1).  

Перелік статистичних показників оцінки ринку логістичних послуг з 

позиції макрорівня наведено в таблиці 2.1. 
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Рис. 2.1. Система статистичних показників оцінювання ринку 

логістичних послуг 

Джерело: сформовано автором. 

Обсяги вантажних 

перевезень за видами 

транспорту 
 

Перевезено вантажів 

автомобільним, 

залізничним, річковим, 

морським, авіаційним, 

трубопровідним 

транспортом 

Продуктивність ринку 

вантажних перевезень 

Вантажообіг 
автомобільного, 

залізничного, річкового, 
морського, авіаційного, 

трубопровідного 
транспорту 

Економічне значення РЛП 

в соціально-економічному 

розвитку країни 

Питома вага 

транспортних послуг в 

експорті / імпорті послуг 

Питома вага ринку 
логістичних послуг в 

структурі ВВП 

Розмір ринку 

логістичних послуг 

Обсяг реалізованих послуг 

підприємствами РЛП 

Кількість постачальників 

логістичних послуг на 

національному РЛП 

Кількість зайнятих 

працівників на 

підприємствах РЛП 

Оснащеність 

провайдерів 

логістичних 

послуг 

Середня вантажо-

підйомність для 

кожного типу 

транспортного 

засобу 

Середній вік 

транспортних 

засобів 

Інтенсивність 

логістичних послуг 

Кількість поїздок із 
порожнім транспортним 

засобом на рік 

Загальні тонно-
кілометри на 

транспортний засіб в рік 

Вартісні показники 
 

Ціни на 

паливо 

Витрати на оплату праці 

працівників на підприємствах 

РЛП 

Показники 
складського 
господарства 

Обсяг складських 
площ загального 

користування 

Середньорічні 

орендні ставки за 

сучасні складські 

приміщення 

Показники інноваційного 

та технологічного 

розвитку 

Кількість заявок на патенти 

Кількість патентів 

Кількість підприємств, 
що займаються 

впровадженням ІоТ 

Багатовимірні інтегральні показники 

Індекс ефективності логістики 



87 

Таблиця 2.1 

Статистичні показники оцінки ринку логістичних послуг: макрорівень 

№ 

п/п 

Аспект 

оцінювання 
Статистичний показник 

1 2 3 

1 Обсяги 

вантажних 

перевезень за 

видами 

транспорту та 

регіонами 

1.1. Перевезено (перевезення) вантажів – відображає кількість 

товарів, які перевозяться за рік різними видами транспорту, 

вказаний у тисячах тон для залізничного, автомобільного, 

морського та внутрішнього водного транспорту та в тонах для 

повітряного транспорту; 

1.2. Перевезено в прямому змішаному сполученні – послуги з 

перевезення вантажів за участю двох і більше підрозділів 

транспортної мережі; виражається в тонах 

1.3 Відправлено (відправлення) вантажів – відображає початковий 

момент процесу перевезення вантажів; виражається в тонах; 

характеризує обсяг продукції галузей матеріального виробництва, 

який надали транспорту до перевезення і відправлений ним за 

призначенням, а також виконання транспортним підприємством 

плану перевезень. 

1.4 Прибуло (прибуття) вантажів – відображає кінцевий момент 

процесу перевезення вантажів і характеризує обсяг вантажів, 

закінчених перевезенням в звітному періоді в тонах. Економічне 

значення показника полягає в тому, що він характеризує обсяг 

роботи станцій, портів та інших місць призначення, пов’язаний з 

кінцевим процесом перевізної діяльності (подача рухомого складу 

під вивантаження, зберігання вантажів на складах). 

2 Продуктивність 

ринку 

вантажних 

перевезень 

2.1. Вантажообіг – показник транспортної логістики, який 

економічно характеризує масу потоку вантажу за певний період 

часу та визначається як сума добутків ваги перевезеного 

(транспортованого) вантажу (брутто) на відстань перевезення 

(транспортування) за кожною партією вантажу (вимірюється в 

тонно-кілометрах)  

2.2. Кількість товарів, які перевозяться за рік різними видами 

транспорту на одного жителя – обчислюється як коефіцієнт 

вказаної вище кількості перевезеного товару та фактичного 

населення країни. Виражається в тонах на душу населення. 

3. 

Економічне 

значення ринку 

логістичних 

послуг в 

соціально-

економічному 

розвитку 

країни 

3.1. Питома вага транспортних послуг в експорті / імпорті послуг 

3.2. Питома вага ринку логістичних послуг в структурі ВВП 

Джерело: сформовано автором. 

 

Дослідження вантажних перевезень є центральним завданням 

статистичного дослідження ринку логістичних послуг, так як транспортування 
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є ключовим видом логістичних послуг та в загальному процесі відтворення 

знаходить своє безпосереднє вираження в перевезеннях вантажів. Соціально-

економічний розвиток країни вимагає злагодженої, високоефективної роботи 

транспорту, чіткої взаємодії з усіма галузями економіки. Це може бути 

досягнуто за рахунок кращого використання транспортних засобів, 

вдосконалення координації роботи всіх видів транспорту, широкого 

застосування прогресивних форм перевізного процесу. 

Статистичне дослідження вантажних перевезень характеризує 

перевезення вантажів і вантажообіг за видами транспорту загального 

користування, в тому числі по регіонах країни, структуру перевезень по видах 

вантажів, перевезення вантажів і вантажообіг на комерційній основі окремими 

видами транспорту. 

Валова додана вартість – це кінцевий результат економічної діяльності; 

визначається шляхом вирахування з валового доходу проміжного споживання 

матеріальних благ і послуг сторонніх організацій. Проміжне споживання 

матеріальних благ представляє всі матеріальні витрати, що включаються в 

собівартість перевезень (крім амортизації основного капіталу). Показник 

використовується для розрахунку валового внутрішнього продукту і валового 

національного продукту країни. 

Послуги з перевезення вантажів відносяться до трудомістких видів 

виробничої діяльності, що посилює значення статистики праці; її роль ще 

більше зростає в умовах ринкових відносин. 

До економічних показників що характеризують ринок належать дані про 

вантажні перевезення у частині тоннажу та місця призначення / країни 

походження для всіх видів транспорту, включаючи море, повітря та сушу. 

Інвестиції в логістику не тільки пов’язують виробників та споживачів з метою 

створення більш продуктивних підрозділів, але й забезпечують ключовий 

компонент ланцюга поставок, який відповідає за ефективний рух та своєчасну 

доступність сировини та готової продукції.  
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Питома вага логістичних послуг в ВВВ, у %, описує вклади в секторах та 

галузях, які поступають від логістичної діяльності, що вимірюються КВЕД та 

NACE Rev.2 по секціях Н 49-53. При вимірюванні ВВП враховується вартість 

товарів, вироблених підприємствами, організаціями, установами в межах 

країни, незалежно від того, чи вітчизняними є ці підприємства, чи вони 

контролюються іноземним капіталом, і навпаки, доходи, отримані нашими 

співвітчизниками за кордоном, не враховуються у ВВП України. 

Розрахунки квартальних даних ВВП, як і річних, здійснюються на основі 

міжнародних стандартів Системи національних рахунків 2008 року [256], 

Європейської системи національних та регіональних рахунків 2010 року [258] 

відповідно до Методологічних положень розрахунку валового внутрішнього 

продукту (наказ Державної служби статистики України від 17.09.2018 № 187) [65]. 

Рівень розвитку ринку логістичних послуг в цілому впливає на обсяги 

транспортних витрат, розвиток логістичної інфраструктури, зокрема на 

розвиток зовнішньої торгівлі [221]. Поліпшення інфраструктури ринку 

логістичних послуг зменшує транспортні витрати та збільшує обсяг торгівлі. 

С. Бенсассі (S. Bensassi), Л. Маркуз-Рамос (L. Márquez-Ramos), І. Мартінез-

Зарзосо (I. Martínez-Zarzoso), К. Суарез-Баргует (C. Suárez-Burguet) [130] 

вивчили взаємозв’язок між логістичною інфраструктурою та торгівлею в Іспанії 

та виявили, що кількість, розміри та якість інфраструктури ринку логістичних 

послуг позитивно впливають на обсяг експорту. Саме тому обсяги 

експорту/імпорту можуть відображати розвиток ринку логістичних послуг. 

До статистичних показників оцінки ринку логістичних послуг з позиції 

мезорівня відноситься дослідження діяльності суб’єктів господарювання, які 

відносяться до виду економічної діяльності підсекцій Н49.2,  Н49.4; 

Н49.5; Н50.2; Н50.4 ; Н51.2; Н.52.1 ; Н52.2 ; Н53.2 , які, в свою чергу, 

характеризують ринку логістичних послуг. Деталізацію груп показників 

наведено в таблиці 2.2 
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Таблиця 2.2 

Статистичні показники оцінки ринку логістичних послуг: мезорівень  

№ 

п/п 

Аспект 

оцінювання 
Статистичний показник 

1 2 3 

1 Розмір ринку 

логістичних 

послуг 

1.1. Обсяг реалізованих послуг – вартість виконаних та наданих за 

межі підприємства послуг, яка визначається в оформлених як 

підстава для розрахунків із покупцями (замовниками) документах 

(уключаючи послуги за бартерним контрактом) незалежно від 

надходження платежів, включаючи податок на додану вартість. 

1.2. Кількість постачальників логістичних послуг 

1.3 Кількість працівників зайнятих на підприємствах ринку 

логістичних послуг для різних видів транспорту 

1.4. Загальні витрати на логістичні послуги в країні та 

розподіляється на декілька підкатегорій, таких як перевезення, 

складування, адміністрування та планування процесів замовлення, 

а також витрати на утримання запасів.  

2 Оснащеність 

провайдерів 

логістичних 

послуг 

2.1. Середній вік транспортних засобів, які використовуються по 

роках для різних типів транспортних засобів (наприклад, 

напівпричіп), який обчислюється як середньозважене середнє 

значення для різних вікових категорій транспортних засобів 

(наприклад, від 2 до 5 років). 

2.2. Середня вантажопідйомність в кг / тонах для кожного типу 

транспортного засобу (наприклад, напівпричіп), який 

обчислюється як середньозважене значення різних класів 

вантажопідйомності транспортного засобу (наприклад, від 3000 кг 

до 5000 кг) для кожного типу транспортного засобу. 

2.3 Середня довжина перевезення – розраховується, як 

співвідношення тоно-кілометрів до тонн загального 

вантажоперевезення на один вид транспорту, відображається в км. 

3 Інтенсивність 

логістичних 

послуг 

3.1 Загальні тоно-кілометри на транспортний засіб в рік для всіх 

видів транспорту, який розраховується, як співвідношення  тонно-

кілометрів виду транспорту до кількості транспортних засобів. 

Відображається в тонно-кілометрах.  

3.2 Кількість поїздок транспортного засобу на рік (включає як 

завантажені, так і порожні пробіги): кількість не залежить від 

вантажу, що завантажується, та вказується в 1000 поїздках 

автомобільним транспортом  та просто кількістю відправлень при 

авіаперевезеннях. 

3.3 Середня вага перевезених вантажів на один транспортний засіб 

для всіх видів транспорту на рік, відображається в перевезених 

тонах на один транспортний засіб 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 

  3.4 Кількість порожніх пробігів (кількість поїздок із порожнім 

транспортним засобом) на рік: диференціюється по двох видах 

транспорту та вказується в 1000 порожніх пробігів по 

автомобільним дорогам та кількості порожніх контейнерів та 

змінних кузовів для залізничних перевезень. 

3.5 Частка вантажних автотранспортних засобів стандарту EURO 

4-6 (відображає частку нових реєстрацій зі стандартами EURO в 

загальній кількості реєстрації легкових комерційних транспортних 

засобів).  

3.6 Кількість власного та орендованого автопарку для 

транспортних перевезень, який диференціюється за кількістю 

транспортних засобів та перевезеними вантажами. Відображається 

в кількості транспортних засобів відповідно 1000 тон і мільйонів 

тонно-кілометрів. 

4. Вартісні 

показники 

4.1 Ціни на паливо – це споживчі ціни на нафтопродукти, без 

врахування податків та зборів, і виражаються в середніх тижневих 

цінах. 

4.2. Витрати на оплату праці (персонал) 

4.3 Середньомісячна заробітна плата на підприємствах ВЕД Н на 

рік 

5. Показники 

складського 

господарства 

5.1. Середньорічні орендні ставки за сучасні складські 

приміщення. 

5.2. Обсяг складських площ загального користування 

5.3. Обсяг складських площ зданих в аренду 

5.4. Обсяг складських площ, що відносяться до категорії «Нові 

пропозиції» 

Джерело: сформовано автором. 
 

Особлива увага приділяється аналізу матеріально-технічної бази ринку 

логістичних послуг. Для цього вивчається чисельність рухомого складу, його 

вікова структура, використання кожного виду робочого вантажного рухомого і 

пасажирського рухомого складу, наявність і технічна оснащеність шляхів 

сполучення, морських, річкових, озерних портів і пристаней, розмір інвестицій 

в основний капітал, введення в дію виробничих потужностей. 

Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності 

постачальників логістичних послуг характеризується системою фінансових 

показників, таких як розмір і структура затрат на перевезення, собівартість 

перевезень, розмір і структура доходів, тарифи на перевезення, розмір 

прибутку, рентабельність, показники фінансової стійкості, платоспроможності 

та ін. 
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Статистичне вивчення закономірностей розвитку перевезень, їх сезонної 

нерівномірності становить базу прогнозів. 

Дані статистичних спостережень про перевезення використовуються для 

побудови транспортного балансу по регіонах, а також в цілому по країні і для 

обчислення синтетичних показників, які виражають участь транспорту і 

окремих його галузей у створенні валового внутрішнього продукту і валового 

національного продукту країни. 

Індекси тарифів на вантажні перевезення розраховуються для кожного виду 

транспорту (залізничного, трубопровідного, морського, внутрішнього водного, 

автомобільного і повітряного) і в цілому по всіх видах транспорту. При 

усередненні індексів тарифів на перевезення вантажів окремими видами 

транспорту в якості ваг використовуються дані про доходи від перевезень вантажів 

за базисний період. За послугу-представник приймається перевезення однієї тонни 

масового вантажу певним видом транспорту на фіксовану відстань. Реєстрація 

тарифів здійснюється в вибіркової сукупності транспортних організацій. 

Зниження собівартості вантажних перевезень веде до зниження 

транспортних тарифів, а отже, до зменшення собівартості продукції споживачів 

транспортних послуг. Вантажні перевезення відіграють провідну роль на всіх 

видах транспорту, виняток становить повітряний і автомобільний транспорт. 

Загальний оборот постачальників логістичних послуг в різних країнах 

визначається як сума, виставлена за звітний період, що відповідає ринковому 

продажу товарів чи послуг, які постачаються третім сторонам. Оборот включає 

в себе всі мита та податки на товари чи послуги, за виставленими рахунками-

фактурами, за винятком ПДВ, які виставляються суб’єктами виду економічного 

діяльності (групи Н49.2,  Н49.4; Н49.5; Н50.2; Н50.4 ; Н51.2; Н.52.1 ; Н52.2 ; 

Н53.2 ) своєму замовнику, та інші аналогічні утримувані податки, 

безпосередньо пов’язані з оборотом. Він також включає всі інші витрати 

(транспортування, упаковка тощо), надані замовнику, навіть якщо ці витрати 

вказані окремо у рахунку-фактурі. Необхідно віднімати зниження цін, знижки, 

а також вартість повернутої упаковки. Доходи, що класифікуються як інші 
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операційні доходи, фінансові доходи та незаплановані доходи на рахунках 

компанії, виключаються з обороту. Також не враховуються діючі субсидії, 

отримані від державних органів влади чи установ. 

Кількість постачальників логістичних послуг розраховується для різних 

видів транспорту, врахувавши всі компанії, які пропонують переважно послуги 

у сфері транспорту та / або складських послуг, а також інші функції, пов’язані з 

логістикою, та відповідно входять в групи КВЕД Н49.2,  Н49.4; 

Н49.5; Н50.2; Н50.4 ; Н51.2; Н.52.1 ; Н52.2 ; Н53.2 . До таких статистичних 

показників варто відносити: кількість авіаційних підприємств та аеропортів; 

підприємств внутрішнього водного транспорту за кількістю суден; залізничних 

підприємства – за типом підприємства; вантажних підприємства 

автомобільного транспорту за кількістю працівників. 

Соціальні показники дослідження включають зайнятість населення на 

підприємствах ринку логістичних послуг [270].Соціальним показником оцінки 

ринку логістичних послуг є кількість зайнятих працівників на підприємствах 

економічної діяльності «транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність». Кількість працівників зайнятих на підприємствах ринку 

логістичних послуг визначається згідно з класифікацією КВЕД та NACE Rev. за 

групами Н49.2,  Н49.4; Н49.5; Н50.2; Н50.4 ; Н51.2; Н.52.1 ; Н52.2 ; Н53.2 . 

Використовуючи статистичні показники оцінки вартості та якості 

складування, таких як середньорічна орендна плата за сучасні складські 

приміщення, наприклад, рекомендується розраховати на основі середнього 

значення усіх доступних статистичних показників з найбільш репрезентативних 

регіонів однієї країни в різних звітах. Незважаючи на те, що порівняння між 

різними регіонами країни є можливим, варто розглядати їх з обережністю, 

оскільки немає можливого способу зібрати ці статистичні дані. Найбільша 

проблема – відсутність загальновизнаного визначення терміну «склад». 

Більшість брокерів та консультантів з нерухомості розглядають будівництво 

площею понад 5000 м
2
 з метою зберігання та перевантаження товарів як 

«склади», але не існує послідовного підходу для запису цього типу будівель.  
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Компанія CBRE, яка визнана найбільш авторитетною компанією на ринку 

нерухомості згідно рейтингу журналу Fortune (входить до рейтингу 7-й рік 

поспіль), при дослідження ринку складських приміщень пропонує наступну 

класифікацію складських приміщень: 

Клас А – новобудоване сучасне промислове приміщення на рівні землі, 

яке відповідає стандартам класу А з точки зору глибини складу та висоти 

підлоги, температурних вимог, сендвіч-панелей, зон для маневрування, 

кількості воріт для доків та платформ  для перевантаження. 

Клас В – новозбудоване або реконструйоване наземне або однорівневе 

промислове приміщення прямокутної форми, яке відповідає стандартам класу B 

відповідно до глибини складу та висоти підлоги, температурних вимог, площ 

для маневрування, кількості воріт в доках та платформа для перевантаження. 

Клас C – старий склад, який через свою конфігурацію, розташування та 

загальний стан не можна віднести до категорії професійної промислової власності. 

Завершення будівництва (нова пропозиція) – відображає загальну 

орендовану площу завершених нових і капітально відремонтованих основних 

площ, які досягли практичного завершення та зайняті, готові до здачі або 

отримання дозволу на введення в експлуатацію. Дані про завершення 

будівництва включають характеристики, які залежать від визначення загальних 

конкурентних запасів або визначення загальних запасів. 

Лізингова діяльність – це загальна площа, яка, як відомо, була здана в 

оренду або попередньо здана, продана чи попередньо продана орендарям або 

власникам- орендарям протягом періоду дослідження. На відміну від 

поглинання вона включає продажі та орендні платежі, а також суборенди. 

Чисте поглинання (зростання зайнятості) – це зміна зайнятих акцій на 

ринку протягом періоду дослідження 

Prime Rent – це верхній рівень орендної плати на відкритому ринку, який 

можна було очікувати за одиницю стандартного розміру, пропорційну попиту, 

найвищої якості та технічних характеристик та в найкращому місці на ринку на 

дату опитування. Prime Rent відображає рівень, на якому відповідні транзакції 
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здійснюються на ринку в той час, але не повинен бути точно ідентичним 

жодному з них, особливо якщо потік транзакцій дуже обмежений або 

складається з незвичних разових угод.  

Поглинання (валове поглинання) – це загальна площа складських приміщень, 

яка, як відомо, була здана або попередньо здана, продана або попередньо продана 

орендарям або власникам–орендарям протягом періоду дослідження.  

Загальний конкурентоспроможний запас (спекулятивний запас) – це 

загальна заповнена площа (зайнята та вакантна) в приватному секторі на дату 

дослідження, зафіксовану як валову площу оренди. Загальний 

конкурентоспроможний запас виключає будь-які будівлі, які не вважаються 

«конкурентоспроможними» або активними на ринку. Загальний 

конкурентоспроможний запас = загальний запас – власність, зайнята власником. 

Вакантний простір – являє собою загальну площу, що надається в оренду 

(або здається в оренду) в існуючих приміщеннях, яка фізично є вакантною і 

активно продається на дату опитування. Простір, який є фізично вакантним, але 

не продається або не доступний для заняття, виключається з вакансії. Простір, 

що будується, також виключається з вільного місця. 

Коефіцієнт вакантної площі – являє собою відсоткове співвідношення 

загальної вакантної площі до конкурентних запасів 

До третьої групи відносяться показники, які характеризують вплив 

технологічних трендів на ринок логістичних послуг. 

Четверту групу становлять багатовимірні інтегральні показники оцінки 

ефективності ринку логістичних послуг. Для оцінки впливу розвитку ринку 

логістичних послуг на міжнародну торгівлю використовуються комплексні 

логістичні показники, такі як Індекс логістичної ефективності (LPI), який є 

проксі-змінною спрощення торгівлі. А. Бехар (A. Behar) та П. Маннер 

(P. Manners) [129] проаналізували взаємозв’язок між статистичними 

показниками розвитку ринку логістичних послуг країн-імпортерів, країн-

експортерів та двостороннім експортом. Вони встановили, що статистичні 

показники ринку логістичних послуг країн-експортерів позитивно впливають 
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на обсяг експорту. Аналіз впливу LPI та його компонентів на торговий потік у 

країнах, що розвиваються, виявили, що LPI та всі його компоненти позитивно 

впливають на торговельні потоки у всіх регіонах. Вивчивши вплив LPI та його 

компонентів на експорт в Європейському Союзі (ЄС, Брюссель, Бельгія)  

виявили, що LPI та всі його компоненти мають значний позитивний вплив на 

експорт [233] Д. Чакраборті (D. Chakraborty) та С. Мукерджі 

(S. Mukherjee) [136] дослідили вплив LPI на експортну орієнтацію та 

встановили, що LPI позитивно впливає на торговельну орієнтацію, а помірний 

ефект між індексом сприйняття корупції та обсягом торгівлі є статистично 

значимими.  

Інтеграція України в якості повноцінного учасника в міжнародні торгові 

відносини зумовлює здійснення оцінки ринку логістичних послуг на основі 

загальноприйнятих у світовій практиці індексів. 

Кожна країна в світі має свої особливості в організації ринку логістичних 

послуг та митної інфраструктури. Для оцінки розвитку ринків логістичних послуг 

різних країн і їх порівняння фахівцями Світового банку був розроблений індекс 

ефективності логістики (Logistics Performance Index, LPI). Даний індекс вимірює 

ефективність ринку логістичних послуг по всьому ланцюгу постачання в країні і 

дає оцінку з двох рівнів: державного і міжнародного. Чим вищим є показник 

індексу країни, тим більш розвиненою є її логістична система. Індекс 

ефективності ринку логістичних послуг передбачає, що митні реформи, 

управління кордонами та поліпшення інфраструктури істотно впливають на 

розвиток ринку логістичних послуг [108]. Цей індекс є сильним індикатором 

зростання міжнародної торгівлі. Оцінка ефективності ринку логістичних послуг 

здійснюється за показниками, які можна розділити на дві основні категорії: 

– перша категорія – сфери регуляторної політики із зазначенням основних 

вкладів у розвиток ланцюгів поставок (митний контроль, інфраструктура, 

процеси обслуговування); 

– друга категорія – ефективність ланцюгів поставок (терміни виконання 

замовлень, обсяги міжнародних перевезень, виявлення та відстеження вантажів). 
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У 2010 році дослідницький інститут «Transport Intelligence» 

(Великобританія), для оцінки ринку логістичних послуг розробив індекс 

розвитку ринку логістики в країнах з економікою, що розвивається (Agility 

Emerging Market Logistics Index). Цей індекс відображає ступінь привабливості 

ринку логістичних послуг для іноземних інвестицій. Загальний показник 

індексу визначається на основі трьох проміжних показників: розмір і динаміка 

розвитку ринку, ринкова сумісність, розвиток транспортних комунікацій. 

Agility Emerging Markets Logistics Index, ілюструє стан ринку логістичних 

послуг і являє собою рейтинг 50 провідних країн, що розвиваються. 

Методологія оцінки індексу розвитку ринку логістичних послуг країн, що 

розвиваються, використовує унікальний набір показників, які вимірюють 

поточну, коротко- та середньострокову ефективність за структурними та 

циклічними факторами на ринках логістичних послуг кожної країни та в 

ключових вертикальних секторах. Індекс є показником 

конкурентоспроможності країн на основі їх стійкості в сфері міжнародної і 

внутрішньої логістики, а також фундаментальних умов ведення бізнесу. AEMLI 

складається з трьох основних компонент. По-перше, це рейтинг країн, який 

будується на основі сукупних балів 50 ринків, що розвиваються та входять в 

дослідження, на основі поєднання їх внутрішніх та міжнародних ринків 

логістики та умов ведення бізнесу. По-друге, це опитування професіоналів 

сфери торгівлі та логістики. По-третє, це дослідження за обсягами та видами 

транспорту найбільших та швидкозростаючих основних торгових шляхів, що 

поєднують розвинені ринки та ринки, що розвиваються. 

Наступний важливий індекс – Митний індекс Європейської бізнес-

асоціації (European Business Association, EBA), який визначається 

представниками ЕВА і розраховується на основі регулярного моніторингу 

оцінок ефективності роботи митної служби України. Індекс являє собою набір з 

наступних 4-х показників оцінки митних процедур серед компаній, які 

взаємодіяли з митною системою: середня кількість днів, які були витрачені на 

митне оформлення однієї партії товару; відсоток фізичних перевірок товарів, 
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загальне число відмов по застосуванню першого методу визначення митної 

вартості (частка від загального числа митних декларацій,%); середня кількість 

документів на одну партію [77]. У 2012 році нововведенням при оцінці митного 

індексу став розрахунок інтегрального індексу і додаткове дослідження 

факторів. До таких факторів належать практичне використання системи 

електронного декларування, оцінка рівня корумпованості і бюрократизації 

митних органів, а також діагностика застосування нового Митного кодексу. 

Отже, сьогодні не існує узагальненого показника, який би дозволив 

визначити розмір ринку логістичних послуг України, тому для комплексного 

дослідження ринку логістичних послуг пропонуємо розроблену систему 

показників. Періодичність, з якою буде проводитись розрахунок показників 

оцінки ринку логістичних послуг рекомендується визначати з урахуванням 

національних умов України. Основним джерелом даних є щомісячне, 

щоквартальне та щорічне подання звітності. Для деяких показників, які 

характеризуються повільною динамікою, досить буде представляти дані раз в 

декілька років. 

Дані статистичних спостережень Державної служби статистики України є 

найбільш корисним джерелом порівняльних, комплексних та послідовних 

даних для оцінки українського ринку логістичних послуг, які у більшості 

випадків вважаються достовірними та обґрунтованими. При цьому варто 

зауважити, що доступні дані не дозволяють провести чітке розмежовування між 

секторами логістики «транспортна логістика», «логістика вантажних 

перевезень» та «додаткові логістичні послуги». 

Для збереження релевантності статистичної бази у світлі постійних змін 

на ринку логістичних послуг України варто регулярно здійснювати перегляд 

використовуваної системи показників з метою адаптації до сучасних умов. 

Також доцільно здійснювати постійний моніторинг нових джерел даних, що 

дозволять побудувати нові показники. З метою полегшення процесу 

впровадження запропонованої системи показників у національну практику 
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України сформовано методологічні положення та докладні описи показників, 

які містять цілі статистичного вимірювання, визначення основних понять і 

категорій, формули розрахунку та рекомендовані джерела даних.  

 

2.2. Статистичне оцінювання сегментів ринку логістичних послуг в 

контексті міжнародних зіставлень 

 

Ринок логістичних послуг в його нинішньому стані виник внаслідок 

об’єднання тенденцій з боку пропозиції та попиту. Збільшення торгових угод 

між різними країнами є головним рушієм попиту на ринку логістичних послуг. 

Крім того, ініціативи, спрямовані на активізацію торговельної діяльності в 

усьому світі, збільшили попит на логістичні послуги аби зменшити відставання 

від потреб імпортерів та експортерів. Відповідно до звіту під назвою 

«Логістичний ринок: глобальні тенденції промисловості, частки, розміри, 

зростання, можливості та прогноз 2019-2024 рр.», світовий ринок логістики в 

2018 році досяг значення 4 730 мільйонів доларів США [213, 260]. Згідно 

прогнозу, очікується, що ринок логістичних послуг до 2024 року досягне 6 300 

млрд дол. США, зареєструвавши середньорічний темп зростання в 4,9 % 

протягом 2019-2024 рр. [213]. 

Згідно статистичних даних інтернет-порталу Statista.com в 2018 році 

розмір світового ринку логістичних послуг становив понад 5,5 трлн євро. У 

регіональному розрізі обсяг ринку логістичних послуг розподіляється 

наступним чином: ринок логістичних послуг Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону становить 2,4 трлн євро. (43 % загального розміру світового ринку 

логістичних послуг). Північна Америка була другим найбільшим регіоном в 

2018 році, що становив приблизно 1,4 трлн євро. (рис. 2.2) [216]. 
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Рис. 2.2. Обсяг світового ринку логістичних послуг в 2018 р. за регіонами, 

млрд євро 

Джерело: розроблено автором на основі [216]. 

 

Останні п’ятнадцять років були насичені подіями, які спричинили за 

собою значні зміни на ринку логістичних послуг. Такі зміни пов’язані не тільки 

зі скороченням торгових бар’єрів і лібералізацією торгівлі, а й з інтенсивним 

перенесенням виробництва (в тому числі великотоннажного) із Західної Європи 

і США в країни Південно-Східної Азії (головним чином Китай, Індія, В’єтнам, 

Індонезія), а як наслідок, з формуванням зворотного потоку готової продукції в 

умовах зростаючого споживання в розвинених країнах. Саме цей процес більш 

за все вплинув на обсяги світового ринку логістичних послуг та формування 

географічної структури на сучасному етапі його розвитку. 

Найбільшим центром були і залишаються Сполучені Штати Америки, на 

які припадає близько 92 млрд дол. США експорту та понад 108 млрд дол. США 

імпорту даного виду послуг (рис. 2.3).  

 



101 

0 20 40 60 80 100

США

Німеччина

Сінгапур

Франція

Китай

Нідерланди

Великобританія

Данія 

Гонконг

Японія
К

р
аї

н
и

млрд дол.США
 

Рис. 2.3. Експорт логістичних послуг за країнами світу в 2018 р., 

млрд дол. США 

Джерело: розроблено автором на основі [225] 

 

До найбільших експортерів логістичних послуг в світі відносяться 

Німеччина (69 млрд дол. США), Сінгапур (51 млрд дол. США), а також 

Франція, Китай, Нідерланди та ін. 

Наступними після США за обсягами імпорту логістичних послуг йдуть: 

Китай – 106 млрд дол. США; Німеччина – 72 млрд дол. США; Індія –

 66 млрд дол. США; Сінгапур - 54 млрд дол. США та ін. (рис. 2.4). 

Поточний розподіл обумовлено рівнем розвитку логістичної 

інфраструктури, обсягами виробництва і споживання, а також активною участю 

цих країн у світовому товарообміні і міжнародному поділі праці. 
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Рис. 2.4. Імпорт логістичних послуг за країнами світу в 2018 р., 

млрд дол. США 

Джерело: розроблено автором на основі [225] 

 

Світовий ринок логістичних послуг формують три основні складові 

(рис. 2.5): вантажоперевезення та експедирування (58 %), складські 

послуги (25 %) і управлінська логістика (17 %). Тобто можна стверджувати, що 

на даному ринку домінують компанії, що надають комплекс логістичних 

послуг. 

Обсяг європейського ринку логістичних послуг в 2018 р. склав 1120 млрд 

євро, з розрахунку обсягу загальних витрат на логістичну діяльність, з яких 

50 % забезпечуються постачальниками логістичних послуг, решта 50 % в 

рамках логістики підприємств надаються промисловими та торговими 

компаніями.  

 



103 

Вантажо-

перевезення та 

експедирування; 

58%

управлінська 
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Рис. 2.5. Структура світового ринку логістичних послуг, 2018 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [98] 

Обсяг європейського ринку логістичних послуг, що генерується лише 

транспортними перевезеннями, становить близько 513 млрд євро (46 %), а 

близько 361 млрд євро (32 %) припадає на логістичні об’єкти в сфері 

складування. Частка 7 % і, таким чином, близько 78 млрд євро припадає на 

логістичне планування, а близько 168 млрд євро (15 %) - це витрати зберігання 

запасів (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Структура європейського ринку логістичних послуг, 2018 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [248] 
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Близько 19 млрд тон було перевезено через ринок логістичних послуг у 

Європі, що можна перевести в цифру приблизно 37 тон на душу населення. 

Сегмент ринку кур’єрських та експрес-доставок (Courier, Express and 

Parcel – CEP) демонструє найвищі темпи зростання, в той час як сегменти 

контрактної логістики та складські /термінальні операції зростали в середньому 

з 2016 по 2018 рік. Масова логістика та морські перевезення майже не зростали, 

тоді як вантажні перевезення частково завантаженим / повнозавантаженим 

(TL / FCL) транспортом та спеціалізовані транспортні перевезення могли 

вирости вище середнього через коригування тарифів на фрахт, головним чином 

через відсутність вантажопідйомності на цих ринках Тоннаж авіаперевезень 

збільшився приблизно на 10 % з 2016 по 2018 рік, що призвело до зростання 

ринку повітряних вантажних перевезень. 

Європейський ринок логістичних послуг в 2018 р. продовжував 

тенденцію зростання, яка спостерігалася останні три роки (рис. 2.7). В 2014 

році вперше загальний обсяг ринку логістичних послуг перевищив 1000 млрд 

євро і з того часу неухильно зростав до 1120 млрд євро. 
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Рис. 2.7. Розвиток європейського ринку логістичних послуг (ЄС 30),  

в 2006-2018 рр., % 

Джерело: розроблено автором на основі [248] 
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Більше 50 % коштів витрачених на логістичні послуги в ЄС30 припадає 

на Німеччину, Францію та Великобританію (рис. 2.8) 

 

Норвегія

2%

Інші країни

10%
Бельгія

3%

Австрія

2%

Швейцарія

3%

Німеччина

27%

Франція

13%

Великобританія

12%
Італія

9%

Іспанія

7%

Нідерланди

5%

Польша

4%

Швеція

3%

 

Рис. 2.8. Географічна структура європейського ринку логістичних послуг, 

2018 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [248] 

 

В 2019 році 46 % вартості всіх товарів, що експортувалися з ЄС-27 

здійснювалися морським транспортом, 28,6 % – повітряним транспортом, 

19,9 %  – автомобільним транспортом, 1,4 % – залізничним транспортом та 

4,1 % – припадало на інші види транспорту. При цьому 56,2 % товарів, що 

імпортуються до ЄС-27 у 2019 році перевозилися морським транспортом, 

повітряний транспорт становив 19,4 % їх імпорту, автомобільний транспорт – 

16,0 %, залізничний транспорт 1,7 % та інші види транспорту припадало 6,7 % 

імпорту (рис. 2.9). 

Ринок логістичних послуг в Україні також зазнає важливої трансформації, 

нові технологічні рішення постійно надходять у повсякденне використання, 

керуючись тенденціями ринку. Ще жодного разу не спостерігався такий великий 

ступінь впливу політичних, економічних, соціальних, технологічних, екологічних 
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та правових факторів, на групу видів економічної діяльності підсекцій Н49.2, 

 Н49.4; Н49.5; Н50.2; Н50.4 ; Н51.2; Н.52.1 ; Н52.2 ; Н53.2 , які відносяться до 

ринку логістичних послуг в Україні, як сьогодні. 
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Рис. 2.9. Структура зовнішньої торгівлі товарами країн ЄС за видами 

транспорту, в 2019 р, % від загальної кількості 

Джерело: розроблено автором на основі [183] 

 

Із зростанням складності сучасного ринку логістичних послуг стає все 

складніше зрозуміти, на що варто звернути увагу в короткостроковій та 

довгостроковій перспективі та в що інвестувати [234]. На основі обґрунтованої 

в п. 2.1. системі статистичних показників дослідимо сучасний стан розвитку 

ринку логістичних послуг України. Економічне значення ринку логістичних 

послуг в соціально-економічному розвитку України характеризується таким 

показником, як питома вага ринку логістичних послуг в структурі ВВП. 

Згідно офіційної вітчизняної статистики, питома вага транспорту, 

складування, поштової та кур’єрської діяльності склала 6,8 % від загальної 

вартості ВВП в 2019 році. Протягом десятирічного періоду вона не 

перевищувала 8 % (рис. 2.10). При цьому подібна ситуація спостерігається і в 
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Сінгапурі, який в 2018 році зайняв 5 місце за рейтингом ефективності 

логістики, що здійснюється Світовим банком. 

 

Рис. 2.10. Питома вага транспорту, складського господарства, поштових та 

кур’єрських послуг у ВВП України, Великобританії та Сінгапуру в 2010-

2019 рр.,% 

Джерело: сформовано автором на основі: [8, 42] 

 

Аналіз динаміки питомої ваги підприємств транспорту, складського 

господарства, поштових та кур’єрських послуг у структурі внутрішнього продукту 

підтверджує, що ситуація на ринку логістичних послуг є стабільною і не зазнає 

значного погіршення. Проте цей показник не дає повної інформації про реальний 

стан розвитку ринку логістичних послуг, а лише визначає його значення в 

соціально-економічному розвитку країни. 

Сегмент ринку логістичних послуг, що генерується лише 

вантажоперевезеннями, формується з різних видів транспорту, зокрема з 

вантажного автомобільного транспорту, залізничного, повітряного 

(авіаційного), водного (морського та внутрішньо водного), трубопровідного 

транспорту. 
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Вантажоперевезення та експедирування є ключовим сегментом ринку 

логістичних послуг, на яку в світі припадає 58 % всього світового ринку 

логістичних послуг, характеризується такими статистичними показниками, як 

обсяги перевезених вантажів за видами транспорту. 

Аналіз статистичних даних показав, що в період 2011-2015 рр. обсяги 

перевезень вантажів всіма видами транспорту мали чітко виражений тренд 

спаду, а з 2016 обсяги перевезених вантажів поступово зростають, що говорить 

про відновлення ринку логістичних послуг (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Обсяги перевезень вантажів всіма видами транспорту в Україні, 

2009-2019 рр., млн т.  

Джерело: сформовано автором на основі [75, 82, 102, с. 40] 

 

За рис. 2.11 видно, що обсяги перевезень вантажів у 2018 році 

збільшилися на 61 млн  т, тобто приріст 2018 р. по відношенню до 2017 р. склав 

1,03 %, а в 2019 р. зменшився на 64 млн т. 

Дослідження структури перевезень вантажів за окремими видами 

транспорту показали, що незважаючи на вплив на розвиток ринку логістичних 

послуг країни факторів політичного середовища та тимчасово окупованих 

територій, показники економічної діяльності яких не включаються в 
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статистичні дані країни, за останні 10 років суттєвих змін в структурі 

перевезень вантажів не відбулося (рис. 2.12 та рис. 2.13) 
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Рис. 2.12. Питома вага окремих видів транспорту у перевезені вантажів в 

Україні в 2009 рр. 

Джерело: сформовано автором на основі [75] 
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Рис. 2.13. Питома вага окремих видів транспорту у перевезені вантажів в 

Україні в 2019 рр. 

Джерело: сформовано автором на основі [75; 102, с. 40] 
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З рис. 2.12 та рис. 2.13 видно, що основними видами транспорту, при 

здійсненні вантажних перевезень, залишаються автомобільний та залізничний. 

Щоправда частка автомобільних перевезень в загальному обсязі всіх вантажних 

перевезень в 2019 році, порівняно з 2009 роком збільшилась і склала 72,64 %, а 

частка перевезень вантажів залізничним та трубопровідним транспортом, 

навпаки зменшилась, і скали 19,82 % та 7,6 %, відповідно.  

На обсяги перевезених вантажів (табл. 2.3) кожного з них впливає 

інфраструктура країни, стан дорожнього покриття, провізна спроможність, 

маневреність та місткість, швидкість перевезень, особливості пакування та 

транспортування вантажів, вартість, обсяги внутрішньої та зовнішньої торгівлі 

Таблиця 2.3 

Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту в Україні,  

2009-2019 рр., млн т. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

залізничний 392 433 469 458 444 386 350 343 339 322 313 

морський 5 4 4 3,5 3 3 3 3 2 2 2 

річковий 5 7 6 4 3 3 3 4 4 4 4 

автомобільний 1069 1168 1252 1260 1261 1131 1021 1086 1122 1206 1147 

авіаційний
 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

трубопровідний 155 153 155 128 126 100 97 107 115 109 113 

Всього 1626 1765 1886 1854 1837 1623 1474 1543 1582 1643 1579 

Джерело: сформовано автором на основі [75, 82, 102, с. 40] 

 

Проаналізуємо продуктивність ринку логістичних послуг України, а саме 

сегменту вантажоперевезень, скориставшись показником вантажообігу 

(табл. 2.4). 

За даними таблиці 2.4 видно, що загальний показник вантажообігу 

України за різними видами транспорту у 2019  р. зменшився в порівняні з 

2018 р. на 6,2 %, а в 2018 р. зменшився в порівнянні з 2017 р. на 8,03 %. Щодо 

порівняння 2017 р. та 2016 р., то його значення зросло на 5,5 %. У 2015 р. по 

відношенню до 2014 р. значення зменшилося на 5,7 %. Зменшення також 
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спостерігається у 2014 р. в порівнянні з 2013 р. на 13 % , що в загальному 

свідчить про набуття коливального ефекту в динаміці показника (рис. 2.14). 

Таблиця 2.4 

Вантажообіг за видами транспорту, 2009-2019 рр., млрд ткм 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

залізничний 196,2 218,1 243,9 237,7 224,4 210,2 195,1 187,6 191,9 186,3 181,8 

морський 5,2 5,2 5,1 3,6 3,2 4,1 3,9 2,5 2,9 1,8 1,8 

річковий 2,8 3,8 2,2 1,7 1,4 1,3 1,6 1,5 1,4 1,6 1,6 

автомобільний 
 

49.2 53,9 57,3 57,5 58,7 56,0 53,3 58,0 62,3 72,1 48,9 

авіаційний
 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

трубопровідний 141,9 137,3 136,8 111,7 111,6 81,8 80,7 94,4 105,4 99,2 104,5 

Всього  395,7 418,7 445,7 412,6 399,6 353,6 334,7 344,2 364,2 361,3 338,9 

Джерело: сформовано автором на основі [75, 102, с. 50] 
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Рис. 2.14. Динаміка вантажообігу за всіма видами транспорту  

в 2009-2019 рр., млрд ткм 

Джерело: сформовано автором на основі [75, 102, с. 50] 

 

До другого блоку показників, що характеризують ринок логістичних 

послуг, а саме мезорівень, відносяться показники які визначають розмір та 

стійкість ринку логістичних послуг, якісну характеристику діяльності 
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провайдерів логістичних послуг, прозорість втрат та оцінку складування. 

Розмір ринку логістичних послуг України будемо визначати на основі 

показників: обсягу реалізованих послуг на ринку логістичних послуг; кількості 

постачальників логістичних послуг, кількості працівників на підприємствах, що 

діють на ринку логістичних послуг. 

Найбільш вживаним на практиці показником визначення розміру ринку 

логістичних послуг є обсяг послуг, що були реалізовані споживачам 

підприємствами виду економічної діяльності груп Н49.2,  Н49.4; 

Н49.5; Н50.2; Н50.4 ; Н51.2; Н.52.1 ; Н52.2 ; Н53.2 , який показує, що розмір ринку 

логістичних послуг в Україні зріс за останні 10 років в 3,5 рази. При цьому 

відзначено динамічне зростання показника обсягу реалізованих логістичних 

послуг починаючи з 2015 року і до цього часу. Проведене дослідження дозволило 

виявити, що стрімке зростання обсягу реалізованих послуг підприємствами виду 

економічної діяльності Н «Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність» обумовлене саме зростанням обсягу реалізованих 

логістичних послуг (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Динаміка обсягу реалізованої продукції підприємствами ринку 

логістичних послуг за 2010-2019 рр., млрд грн 
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Джерело: сформовано автором на основі [75] 

Варто проаналізувати, як на зміни обсягу реалізованої продукції 

підприємствами ринку логістичних послуг впливають витрати на виробництво/ 

надання цих логістичних послуг. Дослідження здійснено за доступними 

даними, в період 2012-2018 рр. (рис. 2.16) 
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Рис. 2.16. Динаміка витрат на виробництво продукції підприємствами 

ринку логістичних послуг за 2010-2019 рр., млрд грн 

Джерело: сформовано автором 

 

Дослідження рис. 2.16 показує, що основними статтями витрат на 

виробництво продукції підприємств логістичного ринку є  матеріальні витрати 

та витрати на оплату праці. При цьому спостерігається пряма залежність між 

змінами обсягу витрат та обсягом реалізованої продукції підприємствами ринку 

логістичних послуг (рис. 2.17). За 7 років з 2012 по 2018 роки обсяг 
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реалізованої продукції підприємствами ринку логістичних послуг зросла в 1,6 

рази, а витрати на виробництво цієї ж продукції зросли в 1,5 разів. 
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Рис. 2.17. Динаміка обсягу реалізованої продукції підприємствами ринку 

логістичних послуг за 2010-2019 рр., млрд грн 

Джерело: сформовано автором на основі [75] 

 

Розмір ринку логістичних послуг також характеризується таким 

показником, як кількість постачальників логістичних послуг. В 2019 році  на 

ринку України діяло 77,8 тис постачальників логістичних послуг, причому цей 

показник складає 86 % всіх підприємств економічної діяльності «Транспорт, 

складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність». Кількість 

постачальників логістичних послуг на ринку України постійно змінюється, за 

2 роки  в період з 2010 по 2012 рр їх кількість зменшилась з 101,2 тис од. до 

61,8 тис. од. Потім спостерігалось відновлення, спад і знову збільшення 

кількості постачальників логістичних послуг на ринку України (рис. 2.18). При 

цьому, зауважимо, що 101,2 тис. постачальників логістичних послуг в Україні в 

2010 р реалізували послуги на загальну суму 135,4 млрд грн, а в 2019 році 
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77,8 тис логістичних провайдерів реалізувала послуги на загальну суму 

515,2 млрд грн. (рис. 2.15 та 2.18) 
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Рис. 2.18. Кількість постачальників логістичних послуг в Україні за 

2010-2019 рр., тис. од. 

Джерело: сформовано автором на основі [75]  

 

Проведений аналіз кількості підприємств, що функціонують на ринку 

логістичних послуг, показав, що превалюють підприємства, основним видом 

економічної діяльності яких є перевезення вантажів залізничним, 

автомобільним та трубопровідним транспортом та підприємства в сфері 

складування і допоміжної діяльності у сфері транспорту (табл. 2.5).  

Рис. 2.19 наглядно демонструє, що 72,53 % постачальників логістичних 

послуг є представниками сегменту транспортних перевезень наземним і 

трубопровідним видом транспорту, на другому місці знаходяться підприємства 

складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту 

(25,98 %). 
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Таблиця 2.5 

Кількість постачальників логістичних послуг за видами економічної 

діяльності, 2010-2019 рр., од 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

наземний і 

трубопро-

відний 

транспорт, 

(зокрема ВЕД 

Н49.2,  Н49.4; 

Н49.5) 

76448 51158 44827 47135 58592 59666 56401 52662 52171 56393 

водний 

транспорт 

(зокрема ВЕД 

Н50.2; Н50.4) 

117 89 110 139 104 107 104 101 99 111 

авіаційний 

транспорт 

(зокрема ВЕД 

Н51.2) 

52 42 46 45 42 46 46 41 41 44 

складське 

господарство 

та допоміжна 

діяльність у 

сфері 

транспорту 

(зокрема ВЕД 

Н.52) 

24105 18784 16261 17473 19868 20908 19339 18835 19031 20198 

поштова та 

кур’єрська 

діяльність 

(зокрема ВЕД 

Н53.2) 

525 479 507 657 874 1170 945 870 889 1006 

Всього 101247 70552 61751,0 65449 79480 81897,0 76835 72509 72231 77752 

Джерело: сформовано автором на основі [75] 

 

Досліджуючи структурування ринку логістичних послуг України, чітко 

виокремлюється два сегменти: 55,2 % вантажоперевезення та експедирування 

та 44,8 % складуське господарство та інша допоміжна діяльність в сфері 

транспорту (рис. 2.19). Це ще раз підтверджує специфіку ринку логістичних 

послуг України, а саме з точки зору оцінки обсягів транспортних перевезень та 

складської логістики. 
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Рис. 2.19. Структура ринку логістичних послуг за обсягом реалізованих 

послуг суб’єктами господарювання за видами економічної діяльності у 

2019 р., млрд грн 

Джерело: сформовано автором на основі [75] 

 

В 2019 році спостерігалося збільшення  кількість великих, середніх та 

малих постачальників логістичних послуг. При цьому левова частка 

постачальників логістичних послуг в Україні є представниками малого 

підприємництва ( 76,9 з 77,8 тис. од. ). Тобто, згідно даних 2019 року, 98,86 % 

всіх постачальників логістичних послуг є суб’єктами малого підприємництва, 

при цьому 95,7 % з них відносяться до категорії мікропідприємництва, 1,11 % 

загальної кількості – є суб’єктами середнього підприємництва і лише 0,03 % є 

великими підприємствами, що надають комплекс інтегрованих логістичних 

послуг (табл. 2.6).  

В 2019 році кількість працівників, що працювала на підприємствах ринку 

логістичних послуг зменшилась майже на 7,8 тис. осіб, хоча до цього, 

починаючи з 2015 року мала позитивну тенденцію. В цілому на підприємствах, 

що діяли на ринку логістичних послуг за останні 5 років  було зайнято від 665 

до 695 тис. осіб (рис. 2.20). 
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Таблиця 2.6. 

Кількість суб’єктів великого, середнього та малого підприємництва на 

ринку логістичних послуг, в 2010-2018 рр., од 

Роки 

Кількість суб’єктів господарювання 

Всього  
суб’єкти 

великого 

підприємництва

, одиниць 

суб’єкти 

середнього 

підприємництва, 

одиниць 

суб’єкти малого 

підприємництва, 

одиниць 

з них суб’єкти 

мікропідприєм

ництва, 

одиниць 

2010 24 875 100 353 97 493 101 252 

2011 25 909 69 621 66 254 70 555 

2012 29 944 60 781 57 396 61 754 

2013 29 905 64 516 61 189 65 450 

2014 23 845 78 613 75 485 79 481 

2015 26 770 81 102 78 485 81 898 

2016 16 759 76 060 73 459 76 835 

2017 13 767 71 729 68 906 72 509 

2018 16 823 71 392 68 250 72 231 

2019 21 866 76 865 73 549 77 752 

Джерело: сформовано автором на основі [75] 
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Рис. 2.20. Кількість зайнятих працівників на підприємствах ринку 

логістичних послуг за 2010-2018 рр., тис. осіб 

Джерело: сформовано автором на основі [75] 
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Незважаючи на те, що кількість постачальників логістичних послуг 

порівняно з 2010 роком зменшилась майже на 23 % (рис. 2.18), кількість 

зайнятих працівників на підприємствах даного ринку зменшилась лише на 16 % 

(рис. 2.20), що може говорити про зміни масштабу постачальників логістичних 

послуг (табл. 2.6). При цьому при збільшенні кількість постачальників 

логістичних послуг в Україні на 7,6 тис. од,, в період 2018-2019 року, відбулось 

скорочення кількості зайнятих працівників на цих підприємствах на 7,8 тис. 

осіб.  

В період 2012-2015 рр. обсяг капітальних інвестицій підприємств ринку 

логістичних послуг скоротився майже в двічі, і починаючи з 2016 року, за 3 

роки показник виріс майже до того ж рівня (2012 р. – 25 млрд грн, 2018 р. – 

23,5 млрд грн.), що говорить про інвестиційну привабливість і перспективність 

ринку логістичних послуг (рис. 2.21) 
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Рис. 2.21. Динаміка капітальних інвестицій підприємств ринку логістичних 

послуг за 2010-2018 рр., млрд грн 

Джерело: сформовано автором на основі [75] 

 

Сьогодні на ринку логістичних послуг спостерігається зростання 

кількості здійснених покупок через Інтернет-магазини, що зумовлює зростання 

попиту на послуги логістичних операторів; спостерігаються позитивні зміни в 
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секторі надання складських послуг. Події 2019 року, а саме політична 

невизначеність на тлі подвійних виборів не вплинули на складську логістику, я 

саме на орендну активність на ринку складських приміщень. 

Вартість та якість складування запропоновано досліджувати на основі 

таких статистичних показників, як середньорічна орендна ставка за сучасні 

складські приміщення, обсяг складських площ загального користування, обсяг 

складських площ зданих в оренду, обсяг складських площ, що відносяться до 

категорії «Нові пропозиції». 

Дослідження ринку складської нерухомості показали, що в 2015-2019 рр. 

нові пропозиції складських приміщень були значно обмежені, оскільки великі 

вакансії та орендна плата були недостатніми для виправдання нового розвитку. 

Ще одним стримуючим фактором постачання протягом останніх декількох 

років була негативна цінність розвитку, а завершений проект коштував 

дорожче, ніж його інвестиційна вартість. Проте, коли рівень оренди нарешті 

рухається до точки беззбитковості підготовка нових проектів знову активно 

ведеться. Додатковим головним обмеженням для нового розвитку залишається 

незрілий фінансовий ринок. Незважаючи на помітні позитивні зміни за 

макропоказники за останні 6-8 місяців, фінансування розвитку комерційних 

проектів залишається відсутнім і досі його ніде не помічено. І зважаючи на той 

факт, що розвиток складських приміщень – це бізнес з низькою маржею, 

витрати на фінансування гостріше відчуваються в цьому сегменті, ніж у 

розвитку офісу чи роздрібної торгівлі. Тому можна прогнозувати, що тривалий 

рівень нових пропозицій буде знижений до тих пір, поки ставки орендної плати 

не порушать межу 6 дол. / кв.м / місяць – перейдуть на неприйнятну територію 

– та / або фінансування проектів стане доступним, останнє є менш ймовірним в 

короткостроковому та середньостроковому періодах. 

В 2020–2021 рр. нові пропозиції на ринку складських приміщень має 

скласти 84 400 кв. м, так як очікується введення в експлуатацію другої черги 

логістичного терміналу Amtel (52 000 кв. м) в напрямку Боярки (T–1012) і 

логістичного комплексу SAN Factory 2 (23 400 кв. м) в м. Київ (табл. 2.7).  
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Таблиця 2.7 

Основні логістичні центри на стадії реалізації будівництва в Україні,  

2020-2021 рр. 

Логістичний центр Девелопер 
Площа, 

кв.м. 
Статус 

Дата введення 

в експлуатацію 

MEL Phase II Amtel- Properties 52 000 
В стадії 

будівництва 
2020 

MIRAZH Phase III Mirazh 9 000 
В стадії 

будівництва 
2020 / 2021 

SAN FACTORY 2 

STORAGE AREA 

NETWORK 

SkyLine 

Development 
23 400 

В стадії 

будівництва 
2021 

Джерело: сформовано автором на основі [204] 

 

Вихід на ринок другого обумовлений потребою в складських 

приміщеннях в межах міста на тлі стрімкого розвитку e-commerce і послуг з 

доставки продуктів харчування. 

Чинників, що заважають активному будівництву складів в Україні, можна 

назвати безліч. Звернемо увагу лише на один з них – зберігається протягом 

багатьох років низьку або нульову рентабельність для девелоперів. 

Загальна вартість будівництва одного квадратного метра складу у нас 

становить від 400 до 500 доларів залежно від комплектації об’єкта. Раніше той 

же «квадрат» продавали в готовому комплексі приблизно за 500 доларів. Зараз 

ціни трохи зросли, що вже дозволяє отримувати початкову прибуток. 

Ціна земельної ділянки під склад в приміських зонах коливається в 

коридорі від 3,75 до 20 доларів США. Зрозуміло, майданчик з хорошою 

локацією завжди коштує дорожче. Однак в межах міста за 1 кв. м просять вже 

від 50 до 100 доларів. Слід враховувати ще й те, що будівлі складів займають 

зазвичай тільки половину ділянки, а решта 50% потрібно віддати під лінії 

розвантаження, парковки і т.д. 

Таким чином, виходить, що побудувати склад в хорошому місці – значить 

закласти ще близько 100 доларів в кожен квадратний метр приміщення за 

рахунок витрат на покупку землі (на найкращих ділянках – 200 доларів і 

більше). 
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Однак зростаючий попит рано чи пізно повинен все-таки створити умови 

для прориву. Компанії, як відомо, зайняті оптимізацією витрат. Але є випадки, 

коли якимось дивом збереглися вільні складські площі, від яких власники не 

поспішають відмовлятися. Вони розуміють, що в сфері оренди і суборенди буде 

зростання, і розраховують на цьому заробити. 

Також не потрібно забувати про вплив активно розвивається сфери 

електронної комерції, яка збільшує навантаження на складські приміщення, 

розташовані в межах міста або дуже близько до міст. У найближчі роки такі 

об’єкти будуть затребувані, незалежно від якості. Це вже сьогодні відбувається 

на найбільш розвинених ринках [80].  

Загальний прогноз по Україні: збільшення попиту, подальше скорочення 

вакантності, зростання цін на оренду. Можливо, що вільні площі будуть 

розподілятися через аукціони, які дадуть власникам можливість вибирати 

орендарів, враховуючи їх платоспроможність, готовність підписувати договори 

на найжорсткіших умовах. Будуть активно розглядатися проекти built-to-suite.  

При сприятливому розвитку вітчизняного ринку варто також очікувати 

швидкого відновлення активного будівництва. Щорічний обсяг інвестицій на 

ринку складський приміщень склали 31 млн. дол. США (-12 % порівняно з 2018 

роком). Ставка доходності стала стабільною у 2019 році на рівні 13,00%. 

Нестача пропозиції на ринку стає все більшим стримуванням інвестиційної 

активності в складському сегменті, оскільки існуючі запаси старіють, а нові 

пропозиції повільно надходять.  

 

2.3. Виявлення впливу технологічних трендів на розвиток ринку 

логістичних послуг 

 

Розвиток інформаційних технологій (ІТ) сприяє зростанню ринку 

логістики. Новації Інтернету речей (Internet of Things, IoT) дозволяють 

підключеним логістичним службам генерувати великі обсяги даних та 

різноманітну інформацію, яку можна зберігати та аналізувати з високим рівнем 
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точності. Через це вважаємо, що IoT не тільки змінить спосіб ланцюгів 

поставок, а й прискорить зростання ринку логістичних послуг. Так, згідно 

прогнозів середньорічний приріст обсягів глобального логістичного ринку 

після 2020 року складе близько 30%. 

Незважаючи на те, що IoT є революційною технологією, ця категорія все 

ще залишається недостатньо дослідженою. С. Лі (S. Lee), М. Бає (M. Bae),  

Х. Кім (H. Kim) [207], С. Хуан (S. Xuan), Ю. Чжанг (Y. Zhang), Х. Танг 

(H. Tang), та ін. [278] розглядають цю технологію як рушійну силу для 

економічного розвитку низки галузей та країн. В Україні лише нещодавно 

почали відкриватися окремі навчальні програми у сфері ІоТ. О. Баранов [3], 

Н. Іванченко [40], О. Крайнюченко [49] досліджують впровадження IoT на 

українських підприємствах. 

В більшості розвинених країн активно впроваджуються такі передові IT-

технології як IoT, хмарні технології, мобільні, GPS та аналітичні програми для 

управління національними та міжнародними ланцюгами поставок логістичних 

послуг та системами дистрибуції. Водночас у країнах, що розвиваються, триває 

процес оновлення ланцюгів поставок і систем дистрибуції шляхом підключення 

до цих передових IT-технологій, які мають найбільш пріоритетне значення для 

постачальників послуг в усьому світі. 

Інтернет речей – це новітня та всеохоплююча технологія, яка 

характеризується стрімкими темпами розвитку і створює великі перспективи 

для розвитку економіки та суспільства в цілому [276]. Узагальнено IoT можна 

охарактеризувати як технологію, яка дозволяє поєднати фізичні об’єкти з 

мережею Інтернет з метою виконання ними автономних функцій, таких як 

збирання, оброблення, аналіз інформації, розпізнавання та реагування на 

конкретні умови, надсилання команд та ін. 

Враховуючи сутність і характер ІоТ, ця технологія в той чи інший спосіб 

використовується на підприємствах будь-якого виду економічної 

діяльності (Додаток Е). 
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На ринку логістичних послуг розробки ІоТ застосовуються як на рівні 

окремих підрозділів підприємств, так і транспорту в цілому. За допомогою ІоТ 

здійснюється моніторинг умов зберігання на складах, завантаженість 

транспорту/складів, менеджмент окремих об’єктів в умовах реального часу 

тощо [263]. Завдяки IoT-технологіям компаніям вдається об’єднати склади, 

транспорт і мільйони одиниць товарів в єдину самоуправляючу інтелектуальну 

систему (рис. 2.22).  

 

Рис. 2.22. Види IoT-технологій, що застосовуються на ринку логістичних 

послуг 

Джерело: побудовано автором 

 

Найчастіше IoT-технології використовуються на складах. Отримуючи 

інформацію про матеріальні активи на всьому шляху ланцюга поставок, IoT-

системи потім самостійно обробляють і аналізують отримані дані, а також 

стежать за тим, щоб замовлення правильно зберігалися і максимально швидко 

потрапляло в руки кінцевих замовників (рис. 2.23) [148, 214]. 
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Рис. 2.23. Сфери застосування IoT-технологій на ринку логістичних послуг 

Джерело: побудовано автором 

 

В автомобільній промисловості (яка є постачальником транспортних 

засобів для логістичних послуг) ІоТ є не лише технологією, яка здатна значно 

підвищити конкурентоспроможність певного товару чи бізнесу в цілому, на 

окрему увагу тут заслуговує той фактор, що за допомогою ІоТ підвищується 

безпека користувачів.  

Сфери застосування IoT-технологій в логістиці 

Підвищення ефективності роботи обладнання на складах. 
Завдяки датчикам на стрічках транспортерів і навантажувачах можна 

визначити оптимальний швидкісний режим, навантаження, пропускну 

здатність. 

«Розумна» інвентаризація. Система в інтерактивному режимі 

фіксує показники з датчиків і сенсорів, які розташовані на товарах на 

складі, формуючи звіти про їх кількість, стан і місце розташування. 

Літаючі дрони, обладнані камерами, здатні робити більше 30 кадрів в 

секунду. Оглядаючи склад «очима» дрона, можна інвентаризувати 

велике приміщення всього за добу, навіть якщо раніше на всі 

аналогічні роботи йшов цілий місяць. 

Контроль за цілісністю товару і упаковки. Обладняння для 

приміщень з товарами особливих категорій, які потребують 

специфічних умов зберігання, яке може самостійно стежити за 

температурним режимом, освітленням, вологістю повітря. 

Моніторинг якості обслуговування. Контроль процесів 

доставки товарів клієнтам, акуратного відвантаження, коректного 

сортування вантажів. Лояльність замовників до логістичних 

операторів зростає, якщо ті надають сервіс по відслідковуванню 

місцезнаходження вантажу. 

 

Управління транспортом. Дані, що надходять від підключеного 

парку транспортних засобів, можна аналізувати з метою складання 

прогнозів, які, в тому числі, допоможуть автоматично організовувати 

профілактичні роботи, та регулювати завантаження і запобігати 

аваріям. 
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За допомогою ІоТ впроваджуються системи моніторингу автомобілів, 

системи безпеки водіїв, новації, які запобігають появі несправностей 

автомобіля тощо [144]. Як приклад варто згадати компанію «Pirelli», яка 

випустила розумні шини для автомобілів. Ці шини оснащені сенсорами, які 

вимірюють тиск, температуру, кілометри, які проїхав автомобіль, та 

прораховують, скільки ще кілометрів може проїхати відповідна шина. Вся ця 

інформація доступна користувачу і дає можливість своєчасно здійснювати 

технічне обслуговування [231]. 

Що стосується надання логістичних послуг, то ключовою проблемою тут 

є не лише безпечна та своєчасна доставка, а й відстеження та моніторинг 

фізичного стану продукції, в процесі доставки. Особливо це є актуальним при 

транспортуванні товарів, які швидко псуються,  вакцин, які слід зберігати при 

певній температурі, щоб уникнути будь-якого пошкодження. За таких умов 

інтелектуальні пристрої з підтримкою IoT виявляються дуже корисними, а 

інформація яка отримується з їх допомогою – дуже важливою. 

Зазвичай підключені смарт-пристрої та датчики встановлюються в 

сховищах і пересувних контейнерах, щоб фіксувати та надсилати дані в 

реальному часі до команди SCM (Supply Chain Management) управління 

ланцюгами поставок). Зростання доступності бездротового зв’язку Wi-Fi та 

LTE (Long Term Evolution – «довготерміновий розвиток») заохочує 

використання IoT на ринку логістичних послуг. Дані, які отримуються з цих 

підключених пристроїв, є досить великими за обсягом і вимагають 

використання таких технологій як штрих-коди, датчики, GPS та RFID. 

Забезпечуючи просте відстеження, RFID допомагає краще управляти рівнями 

запасів, відтак підвищуючи ефективність бізнесу. Застосування IoT на ринку 

логістичних послуг веде до інтелектуалізації логістичних послуг шляхом 

поєднання процесів, даних і речей через пристрої та датчики. 

Отже, впровадження IoT має важливе значення для ринку логістичних 

послуг (рис. 2.24). 
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Рис. 2.24. Значення IoT в розвитку ринку логістичних послуг 

Джерело: побудовано автором на основі [169] 

 

Спрогнозувати перспективи використання технологій ІоТ на ринку 

логістичних послуг можна спираючись на даних PricewaterhouseCoopers (PwC) 

та Statistа, згідно яких до кінця 2020 р. прогнозна кількість підключених до ІоТ 

пристроїв досягне 31 млрд одиниць, а в 2025 р. – їх кількість складе більше 75 

млрд од. (рис. 2.25) [184, 235]. Розмір ринку IoT  зростає в експоненціальному 

масштабі (Додаток Е ).  

Сфери застосування ІоТ на ринку України – послуги ЖКГ, логістичні 

послуги, розумне місто, великі промислові рішення. За даними Vodafone, 

кількість підключених пристроїв Україні прагне наздогнати деякі країни Східної 

Європи (рис. 2.26). 

При цьому, обсяги інвестицій в технології IoT суттєво відрізняються в 

залежності від бізнес-моделі і потреб різних видів економічної діяльності. 

Значення IoT в розвитку ринку логістичних послуг 

покращення управління активами насамперед через 

забезпечення вчасності доставки продукту; 

скорочення витрат на пальне в результаті оптимізації 

маршрутів автопарку; 

покращення управління запасами через скорочення 

позафондових запасів; 

отримання корисної інформації про використання продукту 

та поведінку клієнтів. 
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Рис. 2.25. Кількість пристроїв підключених до ІоТ в усьому світі, в 2015-19 

рр., прогнозні значення в 2020-25 рр., млрд одиниць 

Джерело: побудовано автором на основі [184, 235] 

 

2,1

2,8

3,6

4,4

5,2

1,2
1,6

2,1

2,7

3,4

1,8

2,5

3,4

4,4

5,4

1,6
2

2,5

3,3

4,5

0

1

2

3

4

5

6

2016 2017 2018 2019 2020

Роки

К
іл

ьк
іс

ть
 п

р
и

ст
р

о
їв

 

п
ід

к
л
ю

ч
ен

и
х

 д
о

 І
о

Т
 в

 к
р

аї
н

ах
,

 м
л
н

 о
д

и
н

и
ц

ь

Чехія Угорщина Румунія Україна

Рис. 2.26. Кількість пристроїв підключених до ІоТ в в Україні та країнах 
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Джерело: побудовано автором на основі [12] 
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За даними Statista витрати на ІоТ-прилади протягом 2015–2020 рр. 

невпинно зростають – щорічно в середньому на 26% (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Динаміка обсягів витрат на ІоТ-прилади за сегментами  

Рік 

В2С В2В Усього 

Млрд 

дол. 

Частка в 

загальном

у обсязі, % 

Міжгалузевий 

сегмент 

Галузевий 

сегмент 

Усього у 

сегменті, 

млрд дол.  

Частка в 

загальном

у обсязі, % 

Млрд 

дол.  

Темп 

зроста

ння, 

% 

2014 257 27,4 115 567 682 72,6 939  

2015 416 35,2 155 612 767 64,8 1183 126 

2016 533 38,6 212 635 847 61,4 1380 117 

2017 726 43,0 280 684 964 57,0 1690 122 

2018 985 47,0 373 737 1110 53,0 2095 124 

2020 1494 51,1 568 864 1432 48,9 2926 140 

Примітка:  

В2С –  business-to-consumer, або бізнес для споживача) – це споживчий ринок;  

В2В (business-to-business, або бізнес-для бізнесу) – це діловий (комерційний) промислових 

товарів. 

Джерело: побудовано автором на основі [252] 

 

Якщо ж розглядати витрати на ІоТ в розрізі видів економічної діяльності, 

то варто відзначити, що транспорт та логістика є одним із лідерів за показником 

витрат на ІоТ, в тому числі за прогнозним значенням ( рис. 2.27).  

Крім транспорту і логістики, найбільші витрати на ІоТ 

здійснюватимуться у дискретному виробництві та комунальних послугах, проте 

найвищі темпи їх зростання прогнозуються у секторі комунальних послуг, 

споживчих товарів і роздрібної торгівлі. 

Відповідно до недавнього дослідження Boston Consulting Group (BCG) в 

2020 року 50% витрат на ІоТ буде забезпечено за рахунок дискретного 

виробництва, транспортування та логістики, та комунальних служб [143].  

Застарілі технології, які використовуються при наданні логістичних 

послуг призводять до значних витрат у всіх ланках ланцюга поставок, від 

виробника до постачальника. Враховуючи це такі технологічні інструменти, як 
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хмарні сервери, Інтернет та нові стандарти взаємодії між устаткуванням, є 

ключовими для подальшого розвитку ринку логістичних послуг [156]. 
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Рис. 2.27. Витрати на ІоТ за видами економічної діяльності, млрд дол. 

Джерело: побудовано автором на основі [252]  

 

McKinsey Global Institute (MGI) провели ґрунтовне дослідження оцінки 

впливу ІоТ на різні види економічної діяльності та на ринок логістичних 

послуг, зокрема [262]. Вони намагалися обгрунтувати перспективні напрями 

потенційного впливу Інтернету речей, визначития як і де використання IoT-

технологій може створити додаткову цінність та виокремити джерела цієї 

цінності.  

Наприклад, виробники споживчих товарів і роздрібні торговці давно 

використовують RFID-мітки на піддонах для доставки товарів, наприклад, для 

управління товарами. Оцінюючи потенціал впливу IoT на ринок логістичних 

послуг, відзначено вплив впровадження ІоТ технологій в обладанання 
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транспортних засобів з метою моніторингу та підвищення експлуатації літаків, 

поїздів та інших транспортних засобів, яке може принести доходу від 210 млрд 

до 740 млрд дол. США в 2025 році. За оцінками MGI, загальний потенційний 

економічний ефект від впровадження ІоТ технологій, становитиме від 3,9 трлн 

до 11,1 трлн дол. США на рік (рис. 2.28) [262]. 
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Рис. 2.28. Потенційний економічний ефект від впровадження ІоТ 

технологій в 2025 р., за видами економічної діяльності в млрд дол. США 

Джерело: побудовано автором на основі [262] 

 

В своєму дослідженні фахівці MGI виявили, що від впровадження ІоТ 

технологій в логістику, в розвиток ринку логістичних послуг потенційно можна 

отримати економічний ефект від 540 до 824 млрд дол. США в 2025 році, 
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шляхом покращення програми логістичної маршрутизації. Найбільший вплив в 

створені потенційного економічного ефекту в 2025 р. матиме маршрутизація 

транспортних потоків, яка може створити економічний ефект в розмірі від 253 

до 460 млрд дол. США на рік (рис. 2.29). 
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Рис. 2.29. Потенційний економічний ефект від впровадження ІоТ 

технологій в логістику в 2025 р., млрд дол. США 

Джерело: побудовано автором на основі [262] 
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Послуги з доставки вантажів та посилок вже багато років займають 

передові позиції щодо впровадження технологій у ланцюгах поставок, 

зумовлених зростанням світової торгівлі та електронної комерції. Технології 

IoT можуть забезпечити додаткову ефективність для цих галузей, дозволяючи 

вантажівці в реальному часі на основі даних IoT відстежувати маршрути. 

Світовий ринок вантажоперевезень доставляє товари з однієї ланки ланцюга 

поставок до іншої - від портів до складів, від складів до торгових центрів та від 

торгових центрів до торгових точок та споживачів. Транспортування можна 

оптимізувати за допомогою інтелектуального маршрутного руху вантажівок у 

режимі реального часу, щоб уникнути заторів. Сьогодні компанії витрачають 

понад 1,5 трлн дол. США на послуги вантажоперевезень, і очікується, що ця 

сума перевищить 2,5 трлн дол. США. В 2025 р. поліпшення маршрутизації в 

режимі реального часу та інші операції на основі IoT можуть призвести до 

підвищення ефективності роботи на 17 %, що потенційно може створити 

економічний ефект в розмірі від 253 до 460 млрд дол. США у 2025 році. 

Загальний потенційний економічний ефект від безпілотних транспортних 

засобів, в 2025 р. складе від 224 до 240 млрд дол. США, яка розраховувалась 

виходячи із вартості заощадженого часу та палива та уникнення загиблих при 

дорожньо-транспортних пригодах (ДТП). Потенційні економічні ефекти від 

безпілотних автомобілів складе від 25,4 до 38,7 млрд дол. США в 2025 р., за 

рахунок зменшення кількості водіїв та ДТП, а також економії пального та 

викидів. Скорочення витрат палива та викидів відбувається за рахунок 

зменшення відходів палива через поведінку водія та здатності створювати 

безпілотні вантажні автомобілі, з більш низьким використанням палива. 

ІоТ технології можуть забезпечити більш точну навігацію для 

транспортних засобів, використовуючи з’єднання між транспортними засобами, 

а також між транспортними засобами та іншими підключеними пристроями та 

об’єктами (в доповнення підключенню до супутників GPS). Підключена 

навігація може створити значну економію при використанні різних видів 

транспорту та різних видів економічної діяльності.  
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За оцінками фахівців MGI, підвищення середньої швидкості суден за 

допомогою технології IoT може зменшити транспортні витрати на 11-13 %, що 

може мати економічний ефект від 4,5 до 9,3 млрд дол. США на рік у 2025 році. 

Підключені навігаційні системи в автомобільному транспорті можуть 

створювати додатковий економічний ефект в розмірі від 1,4 до 2,8 млрд дол. на 

рік. Такий прогноз ґрунтується на тому, що споживачі будуть готові платити 

додаткові 100 дол. США за автомобіль з такою можливістю, і що від 40 до 80 % 

нових автомобілів в країнах, що розвиваються, і 50–100 % автомобілів в країнах з 

розвинених економіках будуть ними обладнані в 2025 році.  

Підключена навігація при авіаперевезеннях може зекономити 2–5 % на рік 

на паливі та викидах CO
2
 у 2025 році, що може призвести до потенційного 

економічного ефекту від 4,2 до 5,2 млрд дол. США на рік. Частково це вдасться 

досягти за рахунок впровадження нових систем управління повітряним рухом. 

Середній транспортний контейнер для перевезення використовується 

лише близько 20 % часу, через велику кількість клієнтів в різних місцях. 

Відстеження кожного контейнера за допомогою IoT технологій (встановлення 

пристроїв на кожен контейнер для передачі даних про місцезнаходження та 

іншу інформацію) може покращити використання контейнерів на 10–25 %, 

потенційно зменшивши щорічні витрати на контейнери майже на 13 млрд дол. 

США у 2025 році. 

У сфері доставки посилок (кур’єрська служба) приблизно 0,5 % посилок 

втрачаються при перевезеннях в країнах з розвиненою економікою, та 

приблизно 3 % втрачаються в країнах, що розвиваються. Використання тегів на 

упаковках замість сканування штрих-кодів на кожному етапі процесу доставки, 

може зменшити кількість втрачених посилок до 30 %. Крім того, пошкодження 

товарів під час транзиту, коштує підприємствам, що займаються наданням 

кур’єрським послуг близько 5 млрд дол. в рік. Пакуючи певні типи предметів 

(наприклад, свіжу їжу та електронні продукти) в «розумних упаковки», які 

відстежують температуру, вологість та інші умови під час транспортування, за 
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оцінками фахівців MGI можна зменшити на 50 %. Зменшення втрат та збитків 

при доставці посилок може дати економічний ефект до 15 млрд дол. на рік. 

Технічне обслуговування транспортної інфраструктури, наприклад, 

процедури технічного обслуговування на залізничних коліях можуть бути 

замінені системою технічного обслуговування на основі прогнозування стану, яке 

буде базується показниках датчиків що фіксуватимуть вагу та кількісті поїздів на 

певній ділянці колії. Європейські залізничні системи, які застосували такий підхід, 

повідомили про скорочення витрат на технічне обслуговування на 30 %. За 

оцінкою MGI такий підхід може збільшити тривалість експлуатації колії на 3-5 %, 

що призведе до щорічного потенційного економічного ефекту в розмірі від 5 до 10 

млрд дол. США у 2025 році. 

ІоТ на ринку логістичних послуг створює низку переваг, основними з 

яких є: 

– оптимізація використання ресурсів компанії: персонал, машини та 

обладнання використовуються більш ефективно та економно, що зменшує 

витрати; 

– зниження негативного впливу людського фактора. На жаль, люди 

спричиняють більшість нещасних випадків. Збитки, крадіжки, підробки та 

заміна продукції під час доставки – всі ці проблеми загрожують не лише 

доходу, а й репутації компанії. IoT підвищить безпеку доставки та створить 

новий ринок робочих місць; 

– транспортний контроль. Завдяки послугам IoT в перевезеннях компанії 

мають інформацію про місцезнаходження конкретного вантажу в будь-який 

момент часу, що дозволяє їм безпомилково визначати час доставки, а також 

контролювати стан і змінювати параметри вантажу залежно від поточної 

ситуації [185]. 

Отже, розуміння сучасного стану технологічного розвитку сьогодні є 

необхідною умовою для реалізації можливостей та уникнення загроз від 

впровадження нових технологій на ринку логістичних послуг. Відповідно, 

фірми стають все більш зацікавлені в дослідженні зовнішніх та управлінні 
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внутрішніми технологіями. Саме тому, необхідним є розроблення більш 

структурованого статистичного механізму дослідження технологічних трендів 

та отримання якісної інформації, яка необхідна компаніям для підтримки своїх 

інновацій в сфері логістики. Таким механізмом наразі вважають аналіз 

патентних баз даних. 

Економіко-статистичними дослідженнями в сфері патентування та 

інновацій займаються багато українських вчених і практиків, серед яких: 

Г.А. Андрощук [1], С.І. Грицуленко [31], Л. Петренко [81], Л.І. Федулова [107] 

та інші. 

Ч. Лі (Ch. Lee), Й. Парк (Yongtae Park), Х. Парк (Hyojin Park), В.С. Лі 

(Won Sang Lee), С.Ю. Сон (So Young Sohn) займались дослідженням 

використання патентних даних при зборі статистичної інформації в різних 

технологічних сферах, таких як електронна комерція та фінансові послуги [208-

209]. Х. Ной (Heeyong Noh), Я. Сонг (Youngkeun Song), С. Лі (Sungjoo Lee) 

[220] відзначили, що найчастіше, останнім часом, метод визначення 

технологічних трендів за допомогою патентного аналізу використовувався у 

сфері телекомунікацій.  

Р. Сантос (R. S. Santos) та Л. Цінь (L. Qin) [244] на основі патентного 

аналізу досліджували роль венчурного капіталу та корпоративних інвестицій в 

появі та розвитку технологій пов’язаних зі штучним інтелектом.  

Проте, лише Й.-Ч.Дж. Ву (Y.-C.J. Wu) [277] використовував 

методологічні підходи до вивчення технологічних компетенцій логістичних 

фірм з використанням патентних даних. 

У сучасних умовах цифрової економіки та діджиталізації патентні 

документи – це не єдине джерело інформації, яке необхідно використовувати 

при детальному аналізі технологічних трендів на ринку логістичних послуг. 

Важливими джерелами статистичних даних є також дані про науково-технічні 

публікації, дані про результати виконаних НДДКР, у тому числі в межах 

державних цільових програм, а також кон’юнктурна інформація.  
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Перевагами патентів, як цінного джерела даних для вивчення технологій 

є те, що запатентовані технології необхідно досліджувати, оскільки вони несуть 

новизну; ймовірно, мають високе технологічне та/або економічне значення, 

оскільки процес патентування потребує значних коштів та часу; патентні 

документи містять бібліографічну інформацію, таку як дата подання та 

реєстрації, правонаступники та рівень техніки, що дозволяє дослідникам 

аналізувати характеристики технологій з різних точок зору, таких як час, 

правонаступники та взаємозв’язки між технологіями; а головне – патентні 

документи знаходяться у вільному доступі.  

Незважаючи на це, саме патентна інформація вважається цінним джерелом 

статистичних даних для вивчення технологій, оскільки дані з патентних 

документів є відкритими і забезпечують повноту розкриття інформації про 

технологічну складову винаходу. Відповідний аналіз патентної інформації дає 

можливість організації збирати інформацію щодо зовнішніх технологічних 

можливостей та загроз. Отже, дані з патентів можуть вирішити труднощі з 

отриманням об’єктивної інформації щодо технологічного розвитку поза 

межами організації. А значить, за допомогою аналізу патентних баз даних 

можна визначити тренди на ринку логістичних послуг, а також конкурентні 

переваги компаній або країни.  

Варто відзначити, що розробники та користувачі технологій на ринку 

логістичних послуг визначали необхідності впровадження новітніх технологій 

та їх переваги спираючись в основному на експертні рішення [164,197]. Лише 

деякі дослідники використовували методологічні підходи до вивчення 

технологічних компетенцій логістичних фірм на основі використання 

патентних даних [277]. 

Перевагами патентів, як цінного джерела даних для вивчення технологій є 

те, що: 

– запатентовані технології необхідно досліджувати, оскільки вони можуть 

нести новизну та користь як для компанії, так і для галузі в цілому; 
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– запатентовані технології, ймовірно, мають високе технологічне та / або 

економічне значення, оскільки процес патентування потребує значних затрат 

коштів та часу;  

– патентні документи містять бібліографічну інформацію, таку як дата 

подання та реєстрації, правонаступники та рівень технології, що дозволяє 

дослідникам аналізувати характеристики технологій з різних точок зору, таких 

як час, власники та взаємозв’язки між технологіями; 

– патентні документи знаходяться у вільному доступі, що спрощує доступ 

до них.  

Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації 

(УкрІНТЕІ) був проведений аналіз перспективності наукових та технологічних 

напрямів у сфері транспорту здійснено на основі даних баз Web of Science Core 

Collection (WoS) (наукові публікації) та Derwent Innovation (містить відомості 

про понад 115 млн патентів із 59 світових патентних баз) [4]. 

Патентна інформація може бути проаналізована кількісно та якісно. При 

цьому існує безліч класифікацій патентних показників. Зокрема, 

Ф.-М. Ценг (F.-M.Tseng), Чі-Хун Хсі (Chih-Hung Hsieh), Я-Ні Пенг 

(Ya-Ni Peng) та Іі-Вей Чу (Yi-Wei Chu) систематизували їх за програмними 

цілями компанії, технологічною стратегією компанії і за цінністю, яку 

представляє винахід [272]. М. Родрігес (M. Rodriguez) та Ф. Паредес (F. Peredes) 

розробили методологію патентного аналізу, на основі доповнення системно-

технологічного підходу, для галузі створення гібридних автомобілів і довели, 

що компанії з високим рівнем патентної активності демонструють більшу 

схильність до кооперації з іншими організаціями [239]. 

Особливе місце в наборі інструментів аналізу патентної інформації 

займають патентні ландшафти. Г. О. Андрощук, Т. К. Кваша, О. В. Коваленко 

визначили патентний ландшафт. як інструмент дослідження технології, галузі 

або продукту за допомогою наукометричного і експертного аналізу патентних 

документів [2]. Використання цього інструменту базується на інформаційних 

системах і базах даних патентної інформації, розроблених патентними 
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відомствами і комерційними компаніями, і полягає в візуалізації логічних 

зв’язків між різними показниками в великих інформаційних масивах даних, що 

значно полегшує їх розуміння. 

Різноманітність елементів патентного документу можуть бути об’єднані в 

структуровані дані та неструктуровані дані, залежно від семантики та формату. 

Аналітичні методи відрізняються залежно від типів даних.  

Дані включають елементи, однакові як у семантиці, так і у форматах, такі 

наприклад, як номер патенту, дата подання, дата реєстрації, правонаступники, 

коди патентної класифікації та цитати. Популярним методом аналізу цих даних 

був бібліометричний аналіз. Конкретні методи відрізняються в залежності від 

предмету дослідження технології, наприклад статистичний аналіз 

бібліометричної інформації для оцінки технологічного розвитку та 

конкурентоспроможності, аналіз співвласників для розуміння технологічного 

співробітництва, аналіз класифікації для виявлення закономірностей 

технологічної конвергенції та аналіз цитування ідентифікації важливості 

патентів чи сфери технології. 

Патентну статистику використовував Y.-C.J. Wu при здійсненні оцінки 

ефективності провайдерів комплексних логістичних послуг (third-party logistics 

– 3PL) щодо технологічних інновацій [277]. Саме він звернув увагу на те, що 

патентна статистика може дати повну картину стану логістичних інновацій, а 

постачальники логістичних послуг можуть впроваджувати інновації, 

використовуючи відповідні патенти та розвиваючи свої технологічні 

потужності. Проте, з можливої інформації, яку можна отримати з патентів, Y.-

C.J. Wu зосередив свою увагу лише на таких даних, як кількість патентів та 

кількість цитат відповідно до певного року. Він намагався визначити та 

зрозуміти популярні технології, які використовуються в логістиці, спираючись 

на Міжнародну патентну класифікацію (International Patent Classification) на 

рівні підкласу [66]. 

Варто відзначити, що Українським інститутом науково-технічної 

експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) також був проведений наукометричний та 
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патентний аналіз сфери «Транспортна система, ракетно-космічна галузь, авіа- і 

суднобудування» для того, щоб визначити основні світові тренди, 

співвідносність з ними українських інноваційних пріоритетів та місце України 

на відповідному світовому ринку інтелектуальної власності [68]. Українські 

дослідники з УкрІНТЕІ проводили патентний аналіз на основі статистичної 

бази даних Derwent Innovation. Так, як і Y.-C.J. Wu, відбір патентів до патентної 

транспортної бази здійснювали на основі кодів міжнародної патентної 

класифікації (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Коди та назви розділів Міжнародної патентної класифікації, що 

відносяться до сфери транспорту 

Код  

(індекс рубрики) 
Назва 

B60 Транспортні засоби (загальні питання) 

B61 Рейкові транспортні засоби 

В62 Безрейкові наземні транспортні засоби 

В63 Судна та інші плавучі засоби; обладнання для них 

В64 Повітроплавання; авіація; космонавтика 

В65 

Транспортування; упаковка; збереження; 

маніпулювання тонким або ниткоподібним 

матеріалом 

В66 Підйом; переміщення; штовхання або буксирування 

Джерело: сформовано автором на основі Міжнародної патентної класифікації [66]. 

 

Така схема класифікації патентів має обмеження в наданні конкретної 

інформації щодо тем запатентованих технологій. Варто зазначити, що текстові 

дані в патентних документах можуть надавати більше інформації. Крім того, 

хоча аналіз патентів, який використовують на практиці деякі постачальники 

3PL, може допомогти в оцінці їх технологічної потужності та ефективності, 

проте його недостатньо для ретельного дослідження технологій, пов’язаних з 

логістичними послугами.  

Для визначення ключових напрямів технологічного розвитку 
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проаналізовано ряд стратегічних програмних документів країн ЄС, зокрема 

«Орієнтири. Підходи щодо формування стратегічного плану «Горизонт-Європа» 

до 2030 року» [229], «Майбутнє дорожнього транспорту: впровадження 

автоматизованого, зв’язаного, екологічно-чистого та мобільного транспорту» 

[259], «Окреслення політики безпеки дорожнього руху в ЄС 2021-2030 рр. – 

Наступні кроки на шляху до «бачення нульових викидів»» [219], «Європейське 

управління повітряним рухом (АТМ). Мастер-план. Цифровізація авіаційної 

інфраструктури Європи» [152], «Європейська авіація до 2040 р. – виклики 

зростання»[153], «Чистий морський транспорт» [141], «Дослідницький та 

інноваційний потенціал у транспортній інфраструктурі» тощо [137]. 

В результаті проведеного УкрІНТЕІ дослідження патентної активності у 

світі за перспективними напрямами транспортної тематики шляхом аналізу 

світової патентної бази даних Derwent Innovation було визначено топ-10 

найбільш перспективних технологічних напрямів розвитку транспорту, до яких 

належать технології: 5G, зв’язаний транспорт, великі дані, пам’ять на 

нейронній мережі, Інтернет речей, безпілотний транспорт, електричний 

транспорт, високошвидкісний транспорт, штучний інтелект, Інтернет-протокол. 

Важливим є той факт, що концентрація патентів за технологіями, які 

увійшли до наступної 10-ки напрямів (за аналізом опублікованих патентів 

Derwent Innovation) є досить значною, на що вказують карти патентного 

ландшафту, які мають переважно коричневий колір із сірими ділянками, крім 

цього, темпи зростання конкретних технологій за МПК значно помірніші, ніж 

за напрямами першої десятки.    

У результаті співставлення динаміки наукових публікацій та їх 

цитування, а також динаміки патентування відповідних інноваційних напрямів 

на транспорті встановлено, що найперспективнішими світовими технологіями у 

сфері транспорту є: штучний інтелект, великі дані, 5G-технології, пам’ять на 

нейронній мережі та інтернет речей. Усі ці напрями можна об’єднати єдиною 

назвою «цифровізація транспортної сфери». 
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Дослідження патентної активності у світі шляхом аналізу світової 

патентної бази даних Derwent Innovation у межах вище зазначених 

перспективних технологічних напрямів дозволило визначити більш вузькі 

(конкретні)  найперспективніші інноваційні технології. 

При проведені аналізу до уваги не бралися технології, пов’язані з 

логістикою, як існуючі, так і ті, що були ще не запатентованими 

постачальниками логістичних послуг. Відповідно, предметом дослідження 

технологічних трендів на ринку логістичних послуг повинен бути патент, 

пов’язаний з логістикою, а не патент постачальників логістичних послуг з 

акцентом на текстові дані чи патент в транспортній сфері. 

Результати аналізу показали, що правонаступники патентів, пов’язаних з 

логістикою, займались різними видами економічної діяльності, і домінуючого 

виду діяльності виявлено не було, тим самим підтверджено перевагу даного 

підходу для проведення аналізу технологічних тенденцій у логістиці на основі 

патентних даних (табл. 2.10). 

Зокрема, в top-20 потрапили IT-компанії, такі як International Business 

Machines, Microsoft та Google. Також у рейтинг правонаступників патентів, 

пов’язаних з логістикою, входять компанії з промислового обладнання, такі як 

Caterpillar.  

Такі роздрібні компанії, як Walmart, Alibaba та Amazon, у рейтингу 

правонаступників патентів, пов’язаних з логістичними операціями 

відповідають сучасним тенденціям роздрібної торгівлі. Саме такий результат 

дослідження знову ж підтвердив тезу, що фірмовий підхід щодо відбору та 

статистичного аналізу цільових патентів не є ефективним. 

Для статистичного вивчення технологічних трендів на ринку логістичних 

послуг, замість підходів на основі патентної класифікацій та фірмового 

підходу, пропонуємо використовувати підхід на основі ключових слів, таких як 

«логістика» та «ланцюг поставок», для пошуку даних про патенти в Інтернет-

базі даних Управління патентами та товарними знаками США (USPTO).  
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Таблиця 2.10 

Рейтинг правонаступників патентів, пов’язаних з логістикою 

Рей-

тинг 
Правонаступник 

Кількість 

патентних 

заявок 

Питома частка 

патентів повязаних з 

логістикою в загальній 

кількості патентів, % 

1 
Ай Бі Ем (IBM - International Business 

Machines Corp.) 
130 3,5 

2 Сап Се (SAP SE) 75 5,5 

3 Майкрософт Корп. (Microsoft Corp) 68 7,3 

4 Гугл інкорп. (Google Inc.) 44 8,5 

5 UPS (United Parcel Service Of America Inc) 41 9,6 

6 Федекс (Fedex Corp Services Inc) 32 10,5 

7 Дженерал електрик (General Electric Co) 29 11,2 

8 Ксерокс (Xerox Corp) 27 12,0 

9 
Акцентур глобал сервіс (Accenture Global 

Services GMBH) 
25 12,6 

10 Дойтче Пошт (Deutsche Post AG) 24 13,3 

11 Яху (Yahoo Inc) 22 13,9 

12 Боінг Ко(Boeing Co) 21 14,4 

12 Сіменс АГ (Siemens AG) 21 15,0 

14 Адзиномото Ко Інк (Ajinomoto Co Inc) 17 15,4 

14 
Локхід Мартин Корп (Lockheed Martin 

Corp) 
17 15,9 

14 Уол Март Сторис Інк (Wal Mart Stores Inc) 17 16,3 

17 
ЕйТі енд Ті Інтелектуал Проперті (AT&T 

INTELLECTUAL PROPERTY I. LP) 
16 16,8 

18 Унісус Ко (Unisys Corp) 15 17,2 

18 Вабаш Натіонал Ко (Wabash National Corp) 15 17,6 

20 
Алібаба Груп Холдінг Лтд (Alibaba Group 

Holding Ltd) 
14 18,0 

20 
ІТРІ ( ITRI - Industrial Technology Research 

Institute Taiwan) 
14 18,3 

Джерело: побудовано автором за даними [138] 

 

На основі проведених досліджень була розроблена методика аналізу 

технологічних трендів на основі дослідження патентних даних на ринку 

логістичних послуг, яка складається з чотирьох етапів: збір даних, попередня 

обробка даних, ідентифікація теми та вивчення теми (рис. 2.30).  
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Рис. 2.30. Основні етапи процесу здійснення аналізу технологічних трендів 

у логістиці на основі патентних баз даних 

Джерело: побудовано автором 
 

Перший і другий кроки – це збір патентних документів, пов’язаних з 

логістикою, потім – підготовка зібраних документів у формі, яка може бути 

проаналізована за алгоритмом моделювання теми. Третій крок – визначення 

основних тем патентів, пов’язаних з логістикою. Нарешті, на четвертому кроці 

визначені теми додатково вивчаються щодо тенденцій патентної діяльності та 

основних правонаступників у кожній темі. 

На першому етапі збору даних відбувається відбір патентних документів, 

пов’язаних з логістикою, наприклад з Інтернет-бази даних Управління 

патентами та товарними знаками США (USPTO). Джерело даних підходить для 

Етап 1. Збір даних 

Збір патентних документів, пов'язаних з логістикою (на основі Інтернет-бази 

даних патентів) 

Етап 2. Попередня обробка даних 

2.1. Підготовка зібраних документів у формі, яка може бути проаналізована 

за алгоритмом моделювання теми. 

2.2. Попередня обробка анотації патентного документу здійснюється шляхом 

токенізації, лематизації, видалення стоп-слів та представлення векторного 

простору. 

Етап 3. Ідентифікація теми 

Використання методу LDA для виявлення k основних тем у патентах, пов'язаних 

з логістикою. Зокрема, алгоритм LDA застосовується до матриці TF-IDF для 

патентних анотацій. 

Етап 4. Дослідження теми 

Додаткове дослідження в двох аспектах: тенденції патентної діяльності на 

протязі певного інтервалу часу та правонаступники в кожній темі. 
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вивчення технологічних тенденцій логістики, оскільки це репрезентативна база 

даних патентів, що містить величезну кількість патентів по всьому світі та 

охоплює найсучасніші технології [199]. 

У дослідженнях аналізу патентних даних на рівні виду діяльності часто 

використовували патентну класифікацію для пошуку відповідних патентів, 

проте відповідність патентних класифікацій класифікаціям видів економічної 

діяльності є не повною.  

Такі обмеження класифікаційного та фірмового підходу до визначення 

цільових патентів можуть перешкоджати комплексному дослідженню актуальних 

технологічних трендів в сфері логістики на основі патентної інформації. Таким 

чином, варто застосовувати підхід на основі ключових слів: таких як «логістика» 

та «ланцюжок поставок» у назві патенту чи анотації.  

На етапі 2 здійснюється попередня обробка даних. Оскільки зібрані 

патентні документи мають неструктурований текстовий формат, їх слід 

попередньо обробити та перетворити на структурований формат для 

подальшого аналізу.  

По-перше, використовуючи методи синтаксичного аналізу, з документів 

виокремлюються такі відповідні елементи, як назва, анотація, правоприємники, 

рік подання, рік реєстрації, код класифікації та цитування. Потім елементи 

зберігаються у реляційному форматі (тобто таблиці статистичної бази даних).  

По-друге, через процес токенізації кожне речення анотації розбивається 

на слова, які називаються токенами [200]. Отримані токени проходять процес 

лематизації, що зводить варіанти слова до їх «леми». Таким чином, сукупність 

складних форм слова може бути розглянута як єдиний елемент у подальшому 

аналізі. Потім з лематизованих слів видаляються стоп-слова, які рідко сприяють 

представленню семантики документів. Не існує єдиного універсального списку 

стоп-слів, але такі функціональні слова, як сполучники та прийменники, як 

правило, розглядаються як стоп-слова. Крім того, загальні слова мови також 

включаються до списку стоп-слів, оскільки вони, як правило, не дають значень 

для розрізнення документів [120].  
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Нарешті, патентна анотація представляється у вигляді вектору частоти 

терміну (Term Frequency – TF) – оберненої частоти документа (Inverse 

Document Frequency – IDF). Схема вимірювання ваги TF-IDF широко 

використовується для вимірювання важливості певного терміну в документі 

[282]. Значення TF-IDF, вага важливості терміну j в анотації патенту i, 

обчислюється шляхом множення значень TF та IDF за наступною формулою:  

wi,j = tfi,j × log(N/dfj),    (2.1) 

де tfi,j – частота зустрічі терміну j у анотації патенту i;  

N – загальна кількість патентів;  

dfj – кількість анотацій патенту, що містять термін j.  

Як випливає з цієї формули, TF-IDF передбачає, що якщо в документі 

часто використовується термін і він рідко з’являється в інших документах, то 

ймовірно, саме він матиме можливість характеризувати документ, а також 

відрізняти його від інших документів. Включаючи вектор TF-IDF для кожної 

анотації патенту, генерується матриця TF-IDF, яка є входом LDA на 

наступному етапі. 

На етапі 3 – Ідентифікація теми – необхідно визначити, які саме 

технологічні сфери були розроблені в логістиці. З цією метою варто 

використати метод LDA для виявлення k основних тем у патентах, пов’язаних з 

логістикою. Зокрема, алгоритм LDA застосовується до матриці TF-IDF для 

патентних анотацій. 

Очікується, що LDA в анотації патенту дасть два результати: ймовірність 

того, що кожен патентний документ пов’язаний з кожною темою та термін 

«розподілу по кожній темі». На підставі розподілу по темах кожен патентний 

документ присвоюється одній з k тем, що мають найбільшу ймовірність. Окрім 

групування патентів із подібними розподілами ймовірностей тем, LDA також 

сприяє покращенню розуміння структури прихованих тем шляхом створення 

розподілу термінів по кожній темі. Для позначення k визначених тем у 
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патентах, пов’язаних з логістикою, використовуються основні n слів, які 

найбільш вірогідні для кожної теми. 

На останньому четвертому етапі – Дослідження теми – визначені теми 

додатково досліджуються у двох аспектах: тенденції патентної діяльності на 

протязі певного інтервалу часу та правонаступники в кожній темі. Тобто на 

даному етапі необхідно визначити, як змінилися технологічні сфери за певний 

проміжок часу, і хто був технологічним лідером у логістиці. Дослідження цих 

аспектів може запропонувати технологічний ландшафт у логістиці як на рівні 

країни, так і на рівні фірми. 

З цією метою кожна тема аналізується шляхом синтезу статистичної 

інформації, вилученої з патентів, присвоєних цій темі. Серед різноманіття 

інформації, яку пропонують патенти, кількість заявок на патент є базовою 

інформацією для вимірювання патентної активності фірми чи технологічної 

галузі. На ній базуються багато інших патентних індексів щодо привабливості 

технологічних галузей та технологічних можливостей фірм [199]. Кількість 

індексів на основі патентних заявок використовується як для аналізу на рівні 

теми, так і для фірми. 

З одного боку, для відображення тенденцій патентної активності на рівні 

теми вивчається поточна частка кожної теми у всіх патентах, пов’язаних з 

логістикою, та зміна патентної частки з часом. Зокрема, поточна патентна 

частка певної теми вимірюється як кількість заявок на патент у цій темі, 

поділена на загальну кількість заявок на патент. Тим часом, зміна частки 

патентів по темах кількісно визначається за допомогою сукупного 

середньорічного темпу зростання. 

Використовуючи ці два показника як критерії, пропонується система 

класифікації визначених тем з точки зору тенденцій патентної діяльності. Ці 

критерії охоплюють два різні аспекти тенденцій патентної діяльності, тобто 

поточний статус та темпи зростання. Таким чином, запропонована структура 

визначає чотири різних типи технологічних тем:  
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– домінуюча тема – з великою часткою патентів і позитивним 

середньорічним темпом зростання частки патентів; 

– новостворена тема – з невеликою часткою патентів і негативним 

середньорічним темпом зростання частки патентів;  

– насичена тема – з великою часткою патентів і негативним 

середньорічним темпом зростання частки патентів;  

– спадаюча тема – з невеликою часткою патентів і позитивним 

середньорічним темпом зростання частки патентів. 

З іншого боку, для визначення технологічних лідерів для кожної теми в 

логістиці, які активно запатентували відповідні технології, використовується 

відносна частка технологій фірми.  

Частка технології фірми у певній темі – це кількість патентів фірми  по 

темі поділена на загальну кількість патентів по темі. 

Відносна частка технологій визначається шляхом нормалізації частки 

технології до значення між 1 і 0, і це дозволяє нам оцінити конкурентну 

позицію фірми в технологічній темі порівняно з провідними фірмами [199]. 

Зокрема, кандидати з відносною часткою технологій, що перевищують 0,5, 

розглядаються як основні правонаступники в кожній темі. 

Цілком очевидно, що лідери технологій повинні не тільки здійснювати 

суттєву патентну діяльність, але й мати високоякісні патенти. Відповідно, щоб 

зробити результати статистичного аналізу більш значущими, показники якості 

патенту також необхідно досліджувати на предмет основних правонаступників 

у кожній темі.  

Пропонується використовувати чотири показника якості патенту:  

– співвідношення виданих патентів – щодо загальної кількості заявок на 

патент фірми;  

– технологічний обсяг, який обчислюється за кількістю патентних 

класифікацій;  

– міжнародний обсяг, визначений як розмір сімейства патентів;  

– частота прямого цитування.  
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Перші два показника відображають технологічну якість патентних заявок 

фірми, а останні два показника – економічну якість заявок на патент фірми. 

Незважаючи на те, що запропонований підхід на основі ключових слів для 

визначення патентів, пов’язаних з логістикою, можна вважати найбільш 

ефективним, проте це насамперед залежать від самих ключових слів пошуку та 

пошукових запитів. У зв’язку з тим, що сфера надання логістичних послуг 

розмивається, набір ключових слів також повинен переглядатися. Ще одним 

напрямом подальшого дослідження є можливість вдосконалення шляхом 

розподілу визначених тем.  

 

Висновки до розділу 2: 

1. Визначено ключові показники оцінки розвитку ринку логістичних 

послуг та обґрунтована доцільність їх використання для розрахунку 

багатовимірних індикаторів оцінки стану розвитку та потенціалу розвитку 

ринку логістичних послуг України. Враховуючи світову практику дослідження 

ринку логістичних послуг та на основі розробленої моделі статистичного 

дослідження ринку логістичних послуг запропонована комплексна система 

показників оцінки ринку логістичних послуг яка містить 4 блоки та дозволяє 

діагностувати стан та тенденції розвитку ринку, враховуючи вплив інших 

суміжних ринків та видів економічної діяльності, розробляти прогноз на 

майбутнє. З метою розширення інформаційної бази й підвищення якості 

офіційної статистики ринку логістичних послуг для оцінювання ринку 

логістичних послуг, запропоновано розширення набору показників 

показниками інноваційного та технологічного розвитку ринку логістичних 

послуг. 

2. Аналіз динаміки питомої ваги підприємств транспорту, складського 

господарства, поштових та кур’єрських послуг у структурі внутрішнього продукту 

підтверджує, що ситуація на ринку логістичних послуг є стабільною і не зазнає 

значного погіршення. Досліджуючи структурування ринку логістичних послуг 

України, чітко виокремлено два сегменти: 74 % вантажоперевезення та 
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експедирування та 26 % складування та ін. допоміжна діяльність. Це ще раз 

підтверило специфіку ринку логістичних послуг України. Статистичний 

показник визначення розміру ринку логістичних послуг - обсяг послуг, що були 

реалізовані споживачам підприємствами виду економічної діяльності підсекцій 

Н49.2,  Н49.4; Н49.5; Н50.2; Н50.4 ; Н51.2; Н.52.1 ; Н52.2 ; Н53.2 , який показує, 

що розмір ринку логістичних послуг в Україні зріс за останні 10 років в 2,5 

рази. 

3. Статистичне вивчення технологічних трендів на ринку логістичних 

послуг на основі аналізу патентних даних дозволяє практикам і дослідникам 

вивчати технологічні інновації з високим потенціалом для промислового 

застосування. Крім того, наявність патентних даних дає можливість організації 

отримати доступ до зовнішніх інновацій. Завдяки цим особливостям патенти є 

надійними джерелом інформації та дієвим інструментом для підтримки 

статистичного вивчення технологічних трендів на ринку логістичних послуг. 

Запропонований підхід до статистичного забезпечення цільових патентних 

даних на основі ключових слів може бути ефективнішим, ніж фірмовий підхід 

чи класифікаційний. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях [18, 19, 21, 

28, 29, 59, 112,] 
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РОЗДІЛ 3 

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА 

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В 

УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Рейтингове оцінювання ефективності регіональної логістики 

 

В сучасних умовах логістика відіграє ключову, а в деяких випадках 

визначальну роль у розвитку країн. Основна мета розвитку логістики в 

національній економіці – зменшення логістичних витрат у кінцевій вартості 

продукції, а також підвищення транзитного потенціалу. Велика увага розвитку 

логістики та вдосконалення її інфраструктури приділяється з боку держави. Для 

ефективної оцінки розвитку логістики необхідна якісна методика, що дозволяє 

оцінити поточний стан логістичної галузі країн світу. 

Формування та узагальнення показників логістичної діяльності в різних 

країнах світу є складним завданням, оскільки логістика багатовимірна. 

Розрахунок часу та витрат, пов’язаних з логістичними процесами – 

відвантаженням в портах, митним оформленням, транспортом тощо – є 

легкодоступною інформацією. Але навіть за умови повноти та доступності, 

через структурні відмінності в ланцюгах поставок різних країн, ця інформація 

не може бути легко об’єднана в єдиний, послідовний набір даних між країнами. 

Зауважимо, що багато ключових елементів ефективної логістики, таких як 

прозорість процесу та якість обслуговування, передбачуваність та надійність – 

не можуть бути оцінені, використовуючи лише інформацію про час та витрати. 

Рейтинги, в широкому сенсі, можна визначити як багатовимірні 

інтегральні показники, що узагальнюють найбільш значущі властивості 

складних соціально-економічних явищ, які неможливо виміряти безпосередньо 

(конкурентоспроможність, інвестиційна привабливість, ефективність логістики 

тощо) [33-34].  
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Рейтинг – це по суті, технічний інструмент для інвестора, маркетолога і 

підприємця, який допомагає у регулюванні функціонування фінансово-

економічних інститутів багатьох країн, та може бути використаний при 

здійсненні тієї чи іншої бізнес-угоди. 

Міжнародні рейтинги є важливим джерелом інформації щодо потенціалу 

й розвитку окремих країн. Крім того, ідентифікуючи сильні та слабкі сторони, 

які впливають на позицію країни у світовій системі координат, вони 

виступають індикатором необхідності здійснення заходів, спрямованих на 

подолання недоліків і створення ширших можливостей для нарощення 

конкурентних переваг [33]. 

Аналіз існуючих в світовій практиці підходів і рейтингів оцінки 

ефективності логістики на рівні країн представлений в окремих публікаціях 

таких авторів, як А.  Єріна [33-34], Т. Зоріна [36], Т. Колодізєва [46], 

Ю. Ковтюк О. Молнар, Є. Палійчук [67] та ін. Найбільш повна і комплексна 

оцінка логістичної діяльності представлена індексом ефективності логістики 

(LPI) Світового банку. Це найбільш відомий рейтинг, розроблений для 

логістичної галузі та вимірює результативність роботи ланцюгів поставок, стан 

торгової логістики на національному та міжнародному рівні. 

Кожна країна має свої особливості в організації логістичної та митної 

інфраструктури. Для оцінки ефективності логістичної системи країн, що 

розвиваються і їх порівняння фахівцями провідної аналітично-дослідницької 

фірми в логістичній галузі Transport Intelligence (Ti) спільно з одним з 

провідних світових логістичних провайдерів – Agility розроблений Індекс 

оцінки логістики в країнах, що розвиваються – Agility Emerging Markets 

Logistics Index (AEMLI). 

Agility Emerging Markets Logistics Index базується на оцінці 50 країн за 

ключовими факторами, які створюють найсприятливіші умови діяльності для 

провайдерів логістичних послуг, транспортно-експедиторських компаній, 

судноплавних компаній, вантажних авіаперевізників і дистриб’юторів [118].  
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Рейтинг країни в Agility Emerging Markets Logistics Index підкріплюється 

даними Міжнародного валютного фонду, Організації економічного 

співробітництва та розвитку, Світового банку, державних статистичних 

агентств, Transparency International, агентств ООН, Світового економічного 

форуму, Міжнародного торгового центру та Міжнародної асоціації повітряного 

транспорту. Крім того, Transparency International використовує власну методику 

оцінки розмірів ринку та дані прогнозу. Дані про торгові шляхи отримуються з 

даних Бюро перепису США та даних Євростату. 

Загальний індекс розраховується на основі трьох проміжних субіндексів 

(рис. 3.1). 

 

 
 

Рис. 3.1. Структура індексу оцінки логістики в країнах, що розвиваються 

Джерело: розроблено автором на основі [117-118] 

 

Індекс оцінки логістики в країнах, що розвиваються 
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Внутрішні можливості логістики оцінюють ефективність, потенціал та 

фактори розвитку внутрішнього логістичного ринку країни. В цей субіндекс 

входять показники, що оцінюють стан економіки, прогнози розвитку та 

зростання економіки кожної окремої країни, а також рівень урбанізації 

населення, шо є двигуном централізованих стратегій розподілу виробників та 

ймовірний розвиток роздрібної торгівлі; розподіл багатства серед населення –

свідчить про широкий попит на товари більш високої вартості; оцінку глибини 

та економічного розвитку бізнес-кластерів на ринку. 

Міжнародні логістичні можливості оцінюють ефективність, потенціал та 

чинники міжнародного логістичного ринку країни. Сюди входять показники, 

які оцінюють обсяги торгівлі та тарифні бар’єри кожної з 50 країн, а також: 

якість та віддаленість міжнародних сполучень по повітрю та морю; оцінка 

ефективності митного та прикордонного контролю; інтенсивність зовнішньої 

торгівлі країною. 

Умови для ведення бізнесу оцінюють фактори, які сприяють, або 

перешкоджають діяльності бізнесу в країні, Зокрема, оцінюється доступність 

ринку – наскільки легко іноземним компаніям виходити та ефективно 

конкурувати на ринку; рівень безпеки – ризик для діяльності компаній від 

загроз, таких як крадіжки, корупція та тероризм; внутрішня стабільність –

спроможність ринку забезпечувати права власності, виконувати договори та 

мінімізувати корупцію; інфраструктура – в якій мірі основна транспортна та 

технологічна інфраструктура сприяє або перешкоджає зростанню бізнесу [118]. 

Розраховується Agility Emerging Markets Logistics Index щорічно, 

починаючи з 2010 року. В 2020 році в першу десятку країн, що розвиваються 

згідно рейтингу AEMLI увійшли Китай, Індія, ОАЕ, Індонезія, Малайзія, 

Саудівська Аравія, Катар, Мексика, Таїланд і Туреччина (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Рейтинг країн згідно Agility Emerging Markets Logistics Index 2020 

Ранг Країна AEMLI 

Внутрішні 

можливості 

логістики 

Міжнародні 

можливості 

логістики 

Умови для 

ведення бізнесу 

1 Китай 8,90 8,87 9,75 7,17 

2 Індія 7,39 8,05 7,54 5,70 

3 ОАЕ 6,36 5,57 5,75 9,33 

4 Індонезія 6,14 6,33 6,03 5,95 

5 Малайзія 6,07 5,30 5,83 8,23 

6 
Саудівська 

Аравія 
6,00 5,44 5,53 8,17 

7 Катар 5,69 5,39 4,85 8,11 

8 Мексика 5,67 5,36 6,33 4,91 

9 Тайланд 5,59 5,09 5,90 5,97 

10 Туреччина 5,54 5,17 5,80 5,77 

27 Україна 4,75 4,79 4,81 4,64 

Джерело: розроблено автором на основі [118] 

 

Варто відзначити, що згідно індексу AEML 2019 та AEML 2020  Україна 

посідає 27 місце в рейтингу країн згідно Agility Emerging Markets Logistics Index, 

одразу піднявшись у рейтингу на 8 позицій відносно AEML 2018, згідно якого 

країна посідала лише 35 позицію (табл. 3.2) [116-118].  

Таблиця 3.2 

Рейтинг країн за Agility Emerging Markets Logistics Index у 2017-2020 рр. 

Ранг Країна Індекс Ранг Країна Індекс Ранг Країна Індекс Ранг Країна Індекс 

2017 2018 2019 2020 

1 Китай 7,88 1 Китай 8,00 1 Китай 8,87 1 Китай 8,90 

2 Індія 7,14 2 Індія 7,12 2 Індія 7,39 2 Індія 7,39 

3 ОАЕ 7,07 3 ОАЕ 7,01 3 ОАЕ 6,16 3 ОАЕ 6,36 

4 Малайзія  6,66 4 Малайзія  6,63 4 Індонезія 6,09 4 Індонезія 6,14 

5 
Саудівська 

Аравія  
6,48 5 Індонезія 6,50 5 Малайзія 6,00 5 Малайзія 6,07 

6 Індонезія 6,41 6 
Саудівська 

Аравія 
6,29 6 

Саудівська 

Аравія 
5,71 6 

Саудівськ

а Аравія 
6,00 

7 Бразилія 6,23 7 Росія 6,10 7 Мексика 5,67 7 Катар 5,69 

8 Мексика 6,15 8 Мексика 6,06 8 Катар 5,62 8 Мексика 5,67 

9 Росія 6,09 9 Бразилія 6,03 9 Туреччина 5,56 9 Тайланд 5,59 

10 Туреччина  6,09 10 Туреччина 6,03 10 В’єтнам  5,48 10 Туреччина 5,54 

35 Україна 4,14 35 Україна 4,27 27 Україна 4,75 27 Україна 4,75 

Джерело: розроблено автором на основі [116-118] 
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Для вимірювання ефективності логістики країн Світовий банк та Інститут 

економіки Турку у Фінляндії у 2007 році запропонували національний індекс 

ефективності логістики (LPI – logistics performance index), який став першим 

комплексним показником оцінки рівня розвитку логістики в різних 

країнах [123].  

LPI визначається на основі стандартизованої анкети, для онлайн-

опитування в Інтернеті, і використовує аналіз основних компонентів для 

складання даних в єдиний індекс.  

Дослідження базується на результатах опитувань переважно міжнародних 

(транснаціональних) логістичних компаній, при цьому не враховуються думки 

споживачів послуг і особливості окремих держав, наприклад наявність виходу 

до моря, площа території країни і т.д. [226]. Крім того, у багатьох країнах 

офіційна статистика по ринку логістичних послуг на національному рівні дуже 

обмежена, в основному будується на експертних висновках.  

Значення LPI коливаються від 1 до 5, причому 1 вказує на більш низькі 

показники логістики та 5 – на більш високі показники логістики. Розрахунок 

індексу здійснювався у  2010, 2012, 2014, 2016 та 2018 роках [123-127].  

Кожен респондент опитування оцінює вісім закордонних ринків по шести 

основних складових логістичної діяльності. 

Респонденти приймають участь в опитуванні онлайн.  

Вісім країн обираються на основі найважливіших ринків експорту та 

імпорту країни, де знаходиться респондент, шляхом випадкового вибору, а для 

країн, що не мають виходу до моря, – сусідніх країн, які складають частину 

суходолу, що поєднує їх з міжнародними ринками.  

Даний метод опитування включає підхід Уніфікованої вибіркової 

рандомізованої вибірки (USR – Uniform Sampling Randomized) для отримання 

максимально можливих відповідей з недостатньо представлених країн. 

Оскільки механізм опитування в значній мірі спирається на спеціалізовану 

методологію відбору країн для респондентів, яка базується на великому обсязі 
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торгівлі між країнами, USR може допомогти країнам з меншими обсягами 

торгівлі піднятися на перше місце під час вибору країни. 

Метод, що використовується для вибору групи країн, які оцінюються 

кожним респондентом, залежить від характеристик країни, в якій знаходиться 

респондент (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Методологія вибору респондентів за типами країн  

 

Респонденти з 

країн з низьким 

рівнем доходу 

Респонденти з країни з середнім 

рівнем доходу 

Респонденти з країн 

з високим рівнем 

доходу 

Респонденти 

з 

прибережних 

країн 

П’ять 

найважливіших 

країн-партнерів 

з експорту  

+ 

Три 

найважливіші 

країни-партнери 

Три найважливіші країни-експортери 

+ 

Найважливіша країна-партнер з 

імпорту 

+ 

Чотири випадково вибрані країни, по 

одній з кожної групи країн: 

а. Африка 

b. Східна, Південна та Середня Азія 

c. Латинська Америка 

d. Європа менше Центральної Азії та 

ОЕСР 

Дві випадково 

вибрані країни зі 

списку п’яти 

найважливіших 

країн-партнерів з 

експорту та п’яти 

найважливіших 

країн-партнерів-

імпортерів 

+ 

Чотири випадково 

вибрані країни, по 

одній з кожної групи 

країн: 

а. Африка 

b. Східна, Південна 

та Середня Азія 

c. Латинська 

Америка 

d. Європа менше 

Центральної Азії та 

ОЕСР 

+ 

Дві країни 

випадковим чином 

вибрані із об’єднаних 

груп країн a, b, c та d 

Респонденти 

з країн, що 

не мають 

виходу до 

моря 

Чотири 

найважливіші 

країни-партнери 

з експорту  

+ 

Дві 

найважливіші 

країни-партнери 

по імпорту  

+ 

Дві сухопутні 

країни 

Три найважливіші країни-експортери 

+ 

Найважливіша країна-партнер 

імпорту 

+ 

Дві сухопутні країни 

+ 

Дві випадково вибрані країни, по 

одній з кожної групи країн: 

а. Африка, Східна, Південна та 

Центральна Азія та Латинська 

Америка 

в. Європа менше Центральної Азії та 

ОЕСР 

Джерело: [125] 

 

Механізм дослідження LPI 2018 року формує набір країн для 

респондентів опитування, згідно набору правил (табл. 3.3).  

Міжнародний LPI – це узагальнений показник ефективності сектору 

логістики, який поєднує дані про шість основних компонентів ефективності в 
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єдиний узагальнений індекс. У разі, якщо деякі респонденти не надали 

інформацію про всі шість компонентів, для заповнення відсутніх значень 

використовується інтерполяція. Пропущені значення замінюються середньою 

кількістю відповідей на кожне запитання, скоригованою на середнє відхилення 

респондента від середньої країни у відповіді на запитання. 

LPI узагальнює ефективність логістики за такими основними 

компонентами: 

1. Митниця (Customs): ефективність митного та прикордонного 

управління, яка оцінюється від «дуже низької» (1) до «дуже високої» (5) в 

опитувальному запитанні 10. 

2. Інфраструктура (Infrastructure): якість торгівлі та транспортної 

інфраструктури, яка оцінюється від «дуже низької» (1) до «дуже високої» (5) у 

запитанні 11 опитування. 

3. Міжнародні перевезення (International shipments): Простота організації 

доставки за конкурентними цінами, яка визначається від «дуже складних» (1) 

до «дуже легких» (5) у запитанні 12. 

4. Якість логістики та компетентність (Logistics quality and competence): 

Компетентність та якість логістичних послуг, оцінюються від «дуже низьких» 

(1) до «дуже високих» (5) у запитанні 13 опитування. 

5. Відстеження (Tracking and tracing): можливість відстеження партії 

товарів, оцінені від «дуже низьких» (1) до «дуже високих» (5) у запитанні 14. 

6. Своєчасність (Timeliness): час, з якою відправлення досягає 

вантажоодержувачів протягом запланованих або очікуваних термінів доставки, 

оцінюється від «навряд чи колись» (1) до «майже завжди» (5) у запитанні 

опитування 15 [226]. 

LPI будується на основі шести субіндексів за допомогою методу головних 

компонент (PCA – principal component analysis), стандартної статистичної 

методики, яка використовується для зменшення розмірності набору даних. У 

LPI вхідними даними для PCA – є бали за країнами (відповіді на питання 10–

15), усереднені для всіх респондентів, які представляють дані про даний 
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закордонний ринок. Перед проведенням PCA бали нормалізуються шляхом 

віднімання середнього значення за елементами вибірки та ділення на 

стандартне відхилення. Для побудови міжнародного LPI нормалізовані бали за 

кожним із шести оригінальних показників множать на вагу їх компонентів 

(табл. 3.4) і потім підсумовують.  

Таблиця 3.4 

Вага компонентів для міжнародного LPI 

№ 

п/п Компоненти 
Вага 

LPI 2014 LPI 2016 LPI 2018 

1. Митниця 0,40 0,41 0,4072 

2. Інфраструктура 0,42 0,41 0,4130 

3. Міжнародні поставки 0,40 0,41 0,3961 

4. Якість та компетентність логістики 0,42 0,41 0,4166 

5. Відстеження 0,41 0,41 0,4106 

6. Своєчасність 0,40 0,40 0,4056 

Джерело: сформовано автором на основі [125-127] 

 

Вага компонентів – це ваговий коефіцієнт, який присвоюється кожному 

оригінальному показнику при побудові міжнародного LPI. Оскільки вагові 

коефіцієнти практично однакові для всіх шести компонент, міжнародний LPI 

близький до простого середнього показника. Хоча PCA перезапускається для 

кожної версії LPI, ваги залишаються дуже стійкими з року в рік. Таким чином, 

існує високий ступінь забезпечення співставлення між різними виданнями LPI. 

Оцінки LPI представляються з приблизними 80% довірчими інтервалами, 

для того щоб врахувати помилку вибірки, яка може утворитися через 

методологію опитування LPI. Ці інтервали дозволяють забезпечити верхню та 

нижню межі для балів та рейтингу LPI в країні. Для того щоб визначити, чи є 

зміна балів чи різниця між двома балами статистично значимими, довірчі 

інтервали необхідно уважно вивчити. Наприклад, статистично значиме 

поліпшення показників ефективності в країні не повинно бути завершеним, 

якщо нижня межа показника LPI країни в 2014 році не перевищить верхню 

межу його показників за 2012 рік. 



160 

Незважаючи на те, що LPI є найбільш повнішим джерелом даних для 

логістики та спрощення торгівлі в країні, в нього є два важливі обмеження. 

По-перше, досвід міжнародних експедиторів може не відображати більш 

широке логістичне середовища у бідних країнах, які часто покладаються на 

традиційних операторів. Міжнародні та традиційні оператори можуть 

відрізнятись по взаємодії з урядовими агенціями – та за рівнем обслуговування.  

По-друге, для країн, що не мають виходу до моря, та малих острівних 

держав, LPI може відображати проблеми з доступом за межами країни, які були 

оцінені, наприклад, такі як труднощі з транзитом. Низький рейтинг країни, що 

не має виходу до моря, може не адекватно відображати її зусилля щодо 

спрощення торгівлі, які залежать від роботи складних міжнародних транзитних 

систем. Країни, що не мають виходу до моря, не можуть усунути 

неефективність транзиту за допомогою внутрішніх реформ. 

З метою обчислення довірчого інтервалу для кожної країни оцінюється 

стандартна похибка балів LPI для всіх респондентів.  

Верхня та нижня межі довірчого інтервалу обчислюються, так: 

 
N

N
LPI

St
1,1.0 

 ,      (3.1) 

 

де LPI –показник LPI в країні,  

N – кількість респондентів опитування для країни,  

S –розрахункова стандартна помилка балів LPI країни,  

t – значення критерію Ст’юдента  (t-розподіл). 

В результаті такого підходу довірчі інтервали та низькі-високі діапазони 

для балів та рангів збільшуються для малих ринків з невеликою кількістю 

респондентів, оскільки ці оцінки менш достовірні [226]. 

Високі та низькі бали використовуються для обчислення верхньої та 

нижньої межі в рейтингу країн. Верхня межа – це рейтинг LPI, який країна 

отримала би, якби її показник був на верхній межі довірчого інтервалу, а не в 

центрі. Нижня межа – це ранг LPI, який отримала би країна, якби показник LPI 
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знаходився на нижній межі довірчого інтервалу, а не в центрі. В обох випадках 

оцінки всіх інших країн залишаються постійними. 

Середній довірчий інтервал по шкалі 1–5 становить 0,2, або приблизно 

7 % середнього показника LPI по країні. Через групування балів LPI в середині 

розподілу довірчий інтервал перетворюється в середньому в 16 рангових місць, 

використовуючи верхню і нижню межу рангу, як було обчислено вище. Слід 

бути обережними при тлумаченні невеликих відмінностей у балах та рейтингах 

LPI [125]. 

Друга частина інструменту дослідження LPI – це національний LPI, в 

якому респонденти надають якісну та кількісну інформацію про логістичне 

середовище в країні, де вони працюють. 

Запитання 17–22 пропонують респондентам обрати одну з п’яти категорій 

ефективності. Наприклад, у питанні 17 вони можуть описати портові збори у 

своїй країні як «дуже високі», «високі», «середні», «низькі» або «дуже низькі». 

Як і в міжнародному LPI, ці варіанти кодуються від 1 (найгірший) до 5 

(найкращий).  

Питання 23 стосувалося використання електронних платформ у логістиці та 

кіберзагроз. За кількома винятками, на запитання 24–35 запитують респондентів 

кількісну інформацію про міжнародні мережі постачань своїх країн, пропонуючи 

вибір у спадному меню. Коли відповідь вказує на одне значення, відповідь 

кодується як логарифм цього значення. Коли відповідь вказує на діапазон, 

відповідь кодується як логарифм середини цього діапазону. Наприклад, відстань 

експорту може бути вказана як менше 50 кілометрів, 50–100 кілометрів, 100–500 

кілометрів тощо - тому відповідь 50–100 кілометрів кодується як журнал (75). 

Повна інформація про матрицю кодування доступна на запит [125]. 

Оцінювання ефективності логістики за країною здійснюється шляхом 

усереднення значень логарифмів відповідей респондентів для даної країни. Цей 

метод еквівалентний розрахунку геометричного середнього за рівнями.  

Значення інтегрального індексу ефективності логістики LPI в Україні та 

за ТОП 10 країнами світу наведено в табл. 3.5 
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Таблиця 3.5 

Рейтинг країн за Індексом LPI у 2010-2018 рр. 

Ранг Країна LPI Ранг Країна LPI Ранг Країна LPI Ранг Країна LPI Ранг Країна LPI 

2010 2012 2014 2016 2018 

1 
Німеч-

чина 
4,11 1 Сінгапур 4,13 1 Німеччина 4,12 1 

Німеч-

чина 
4,23 1 

Німеч-

чина 
4,20 

2 
Сінга-

пур 
4,09 2 

Гонконг 

САР, 

Китай 

4,12 2 
Нідер-

ланди 
4,05 2 

Люксем-

бург 
4,22 2 Швеція 4,05 

3 Швеція 4,08 3 Фінляндія 4,05 3 Бельгія 4,04 3 Швеція 4,20 3 Бельгія 4,04 

4 
Нідер-

ланди 
4,07 4 

Німеч-

чина 
4,03 4 

Велика 

Британія 
4,01 4 

Нідер-

ланди 
4,19 4 Австрія 4,03 

5 
Люксем-

бург 
3,98 5 

Нідер-

ланди 
4,02 5 Сінгапур 4,00 5 Сінгапур 4,14 5 Японія 4,03 

6 
Швей-

царія 
3,97 6 Данія 4,02 6 Швеція 3,96 6 Бельгія 4,11 6 

Нідер-

ланди 
4,02 

7 Японія 3,97 7 Бельгія 3,98 7 Норвегія 3,96 7 Австрія 4,10 7 Сінгапур 4,00 

8 
Велика 

Британія 
3,95 8 Японія 3,93 8 

Люксем-

бург 
3,95 8 

Велика 

Британія 
4,07 8 Данія 3,99 

9 Бельгія 3,94 9 США 3,93 9 США 3,92 9 

Гонконг 

САР, 

Китай 

4,07 9 
Велика 

Британія 
3,99 

10 Норвегія 3,93 10 
Велика 

Британія 
3,90 10 Японія 3,91 10 США 3,99 10 

Фінлян-

дія 
3,97 

102 Україна 2,57 66 Україна 2,85 61 Україна 2,98 80 Україна 2,74 69 Україна 2,83 

Джерело: розроблено автором на основі [123-127] 

 

В оцінці індексу ефективності логістики в 2018 р. брало участь 160 країн 

світу. Незмінним лідером рейтингу (позиція №1 в 2010, 2014 року, 2016 і 2018 

рр.) є Німеччина (табл. 3.4). На другому місці – Швеція, на три позиції вгору 

піднялася Бельгія і зайняла 3-е місце [125]. 

Слід зазначити, що десятка лідерів істотно не змінюється. Найбільш 

розвинені логістичні системи мають Австрія, Японія, Нідерланди, Сінгапур і 

Великобританія. 

З першої десятки вибули Люксембург, Гонконг (Китай) і США, зате 

увійшли Данія і Фінляндія, які раніше потрапляли в першу десятку тільки один 

раз в 2012 р. Також в лідери повернулася Японія (5-е місце). 

Найбільш неефективною країною, з точки зору логістики, в 2016 році 

була Сирія, в 2018-му – Афганістан (160-е місце), за яким розташувалися 

Ангола, Бурунді, Нігерія, Сьєрра-Леоне. 
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Україна в рейтингу LPI 2018 зайняла 69-е місце з 160 країн, які брали 

участь в оцінці, що на 11 пунктів вище, ніж в 2016 р (табл. 3.5). У 2010 р у нас 

було 102 позиція. Аналізуючи інтегральний індекс LPI за компонентами, 

відмітимо, що ситуація не завжди однозначна, так Україна за субіндексом 

«Митниця» - зайняла 66 місце, за «Своєчасністю» - 52, проте за субіндексом 

«Міжнародні перевезення» - аж 119 (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Рейтинг топ-10 країн світу за субіндексами LPI у 2018 р. 

Країна 
Митниця 

Інфра-

структура 

Міжнародні 

перевезення 

Якість 

логістики та 

комп-ність 

Відстеження 

та відслідко-

вування 

Своє-

часність 

СІ Р СІ Р СІ Р СІ Р СІ Р СІ Р 

Німеччина 
4,09 1 4,37 1 3,86 4 4,31 1 4,24 2 4,39 3 

Швеція 
4,05 2 4,24 3 3,92 2 3,98 10 3,88 17 4,28 7 

Бельгія 
3,66 14 3,98 14 3,99 1 4,13 2 4,05 9 4,41 1 

Австрія 
3,71 12 4,18 5 3,88 3 4,08 6 4,09 7 4,25 12 

Японія 
3,99 3 4,25 2 3,59 14 4,09 4 4,05 10 4,25 10 

Нідерланди 
3,92 5 4,21 4 3,68 11 4,09 5 4,02 11 4,25 11 

Сінгапур 
3,89 6 4,06 6 3,58 15 4,10 3 4,08 8 4,32 6 

Данія 
3,92 4 3,96 17 3,53 19 4,01 9 4,18 3 4,41 2 

Велика 

Британія 3,77 11 4,03 8 3,67 13 4,05 7 4,11 4 4,33 5 

Фінляндія 
3,82 8 4,00 11 3,56 16 3,89 15 4,32 1 4,28 8 

Україна 
2,83 66 2,49 89 2,22 119 2,83 68 2,84 61 3,11 52 

Примітка: СІ – субіндекс; Р – ранг;  

Джерело: розроблено автором на основі [125] 

 

LPI – це інтерактивний інструмент бенчмаркінгу для виявлення 

можливих викликів та можливостей стосовно ефективності торговельної 

логістики. Аналітики Світового ринку [226] порівнювали відмінності в 

логістиці між різними країнами, регіонами та групами доходів, а також 

обговорювали різні стратегії підвищення ефективності логістики різних груп у 

світі. Зазначаючи, що країни з низьким рівнем доходу в основному 

зосереджуються на логістичній інфраструктурі та спрощенні транспорту, тоді 
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як країни із середнім рівнем доходу мають намір покращити логістичні 

компетентності та послуги, а також правила торгівлі. З іншого боку, країни з 

високим рівнем доходу приділяють більше уваги зеленій логістиці та 

інформаційним системам. Це означає, що багатші регіони мають більше 

можливостей сприяти сталому розвитку зеленої логістики. 

Таким чином, наша країна, незважаючи на значний потенціал розвитку 

логістичної галузі, продовжує дещо відставати і демонструє погіршення 

становища за субіндексом LPI «Міжнародні перевезення», хоча інтегральний 

індекс ефективності логістики виріс на 11 позицій в 2018 р.  

Щоб поліпшити ситуацію, в Україні слід реалізувати комплекс заходів в 

сфері вдосконалення логістичної інфраструктури, в сфері автоматизації 

логістичних процесів, а також пошуку нових підходів до статистичного 

забезпечення управління, для чого пропонується побудова індексу 

ефективності логістики за регіонами України, з цією метою запропоновано 

використовувати анкетування користувачів логістичних послуг, що діють в 

Україні (табл. 3.7, Додаток К ).  

Таблиця 3.7 

Інформаційні блоки Анкети обстеження користувачів з метою моніторингу 

ефективності та оцінки якості надання логістичних послуг в україні 

№ 

п/п 

Інформаційні 

блоки 

Варіанти запитань 

1 2 3 

1 Загальна 

інформація 

1. Яку посаду Ви займаєте  у вашій компанії? 

2. Який організаційний рівень Вашої компанії (материнська компанія, 

філіал міжнародної компанії, приватне підприємство і т.п.)? 

3. Кількість працівників Вашої компанії. 

4. Який вид транспорту Ви найчастіше використовуєте при здійсненні 

перевезень? 

5. Які види логістичних послуг Ви як правило використовуєте? 

2 Митниця З якою кількістю державних структур, які беруть участь у процесі 

оформлення вантажів, Ви зазвичай маєте справу у своєму регіоні 

роботи при здійсненні експортно-імпортних операцій? 

3 Інфраструктура Регіони України в яких Ви зараз працюєте. 

Оцініть якість транспортної інфраструктури в Вашому регіоні. 

Оцініть якість логістичної інфраструктури (наприклад, порти, дороги, 

аеропорти, інформаційні технології) у Вашому регіоні роботи. 
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Продовж.табл.3.7 

1 2 3 

4 Міжнародні 

перевезення 

Напрям торгівлі з яким Ви маєте справу в першу чергу (експорт, 

імпорт, транзит, внутрішня роздрібна торгівля) 

З якими з регіонів світу Ви  найчастіше стикаєтесь в своїй роботі? 

Країна в яку Ви в основному здійснюєте експортно/імпортні поставки. 

5 Якість та 

компетентність 

надання 

логістичних 

послуг 

Оцініть простоту організації доставки вантажу  за 

конкурентоспроможною ціною. 

Оцініть загальний рівень компетентності та якості логістичних 

послуг. 

Ваше відношення до можливості здійснення екологічно чистих 

варіантів доставки вантажів 

Оцініть відповідність та якість логістичних послуг, що надаються в 

Вашому регіоні роботи 

6 Відстеження та 

контроль 

Оцініть можливість відстеження вантажів під час доставки. 

7 Своєчасність Під час організації відправлень вантажів по території України, як 

часто вони досягають одержувача в межах запланованого або 

очікуваного терміну доставки? 

 

Тільки спільними зусиллями держави, учасників логістичної діяльності та 

науковців можна домогтися підвищення рейтингу за індексом ефективності 

логістики і досягти цілей, встановлених Національною транспортною 

стратегією України на період до 2030 року [69]. 

 

 

3.2. Диференціація регіонального рівня та потенціалу розвитку ринку 

логістичних послуг в Україні на основі кластерного аналізу  

 

Початок XXI ст. характеризується переходом до постіндустріального 

суспільства, яке ґрунтується на розвитку інновацій, економіці знань, 

високоточних і високоефективних галузей з переважною часткою інноваційних 

та високоякісних послуг у ВВП, в тому числі логістичних. Становлення 

постіндустріальної парадигми тісно пов’язане з розвитком теорії та методології 

економіки, проведенням поглиблених аналітичних досліджень із 

використанням багатовимірних статистичних методів, результати яких мають 

використовуватися для прийняття рішень, спрямованих на формування 
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середовища, сприятливого для комерціалізації ідей та інновацій та переходу 

національної економіки до інноваційного типу розвитку. Вищезазначене 

обумовлює актуальність застосування кластерного аналізу для групування 

регіонів України за рівнем розвитку логістики та потенціалу розвитку ринку 

транспортно-логістичних послуг. 

Питаннями застосування методів кластерного аналізу для дослідження 

різних елементів соціально-економічного середовища країни займалися такі 

вітчизняні вчені як А. Головач [13], А. Єріна [35], І. Манцуров [63], 

О. Осауленко [72], Н. Парфенцева [79] та інші. Проблеми визначення 

методологічних основ формування інтегрованої транспортно-логістичної 

системи в Україні з позиції кластерного пiдходу досліджували С. В. Іванов , 

В. І. Ляшенко , Н. В. Трушкіна [38]. 

Кластерний аналіз – один із найважливіших напрямів дослідження 

розвитку ринку логістичних послуг. Алгоритм кластеризації – це процес поділу 

фізичного або абстрактного об’єкта на групи подібних об’єктів на основі 

певних принципів виокремлення останніх [280].  

Кластеризація є дуже важливою складовою різноманітних програм 

аналізу даних, таких як регресія, прогнозування, інтелектуальний аналіз 

даних [246]. За словами Л. Рокача (L. Rokach), кластеризація розподіляє об’єкти 

дослідження на підмножини так, що подібні об’єкти об’єднуються в один 

кластер [240]. Формально та умовно структуру кластеризації можна 

представити у вигляді набору S підмножин S1, S2, ..., Sk таким чином, що: 

S1∩ S2∩ S2……∩ Sk = ф    (3.2) 

Це означає, що будь-який об’єкт S (S1, ... , Sk) належить тільки одній 

підмножині. 

Метод кластерного аналізу набагато складніший за метод контрольованої 

класифікації, оскільки в методі кластерного аналізу не виокремлюються чітко 

визначені ознаки, які притаманні певній моделі кластеризації. Ці ознаки при 

контрольованій класифікації є підставою для групування об’єктів дослідження, 

водночас як при кластеризації за відсутності таких ознак важко вирішити, до 
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якої групи належить той чи інший об’єкт дослідження. А. Джайн (A. Jain) 

визначає, що основною метою кластеризації об’єктів дослідження є пошук 

реального групування (групи) досліджуваних точок або об’єктів [192].  

Різні методи здійснення кластерного аналізу, в залежності від принципу 

виокремлення подібних об’єктів, виникли через відсутність єдиного чіткого 

визначення поняття «кластер». Поділяють ці методи на дві групи: ієрархічні та 

розподільчі. Б. Хоссейні (B. Hosseini) та К. Кіані (K. Kiani) [168] пропонують 

інший поділ: методи на основі щільності, методи на основі моделей та методи 

на основі сітки. Альтернативний поділ, що спирається на принципі індукції 

різних методів кластерного аналізу, представлено у дослідженні В. Кастро 

(V. Castro) та Дж. Янга (J. Yang) [134].  

Кластерний аналіз спрямований на виявлення однорідних груп [274]. 

Кластеризація об’єктів дослідження призводить до утворення груп із подібними 

функціями (ознаками), тоді як об’єкти дослідження у різних групах мають 

суттєво різні функції (ознаки). 

В нашому дослідженні кластерний аналіз використовується для 

визначення груп регіонів України з подібним розвитком ринку логістичних 

послуг та об’єднання їх у кластери.  

Першим етапом кластерного аналізу було визначення показників, які 

доцільно використовувати для сегментації логістичного ринку України за 

регіонами. Показники кластеризації було обрано відповідно до теоретичних 

положень, викладених у першому та другому розділах дисертації.  

Групування регіонів України за рівнем і потенціалом розвитку ринку 

логістичних послуг пропонується здійснювати за показниками, які 

характеризують ринок логістичних послуг на мезорівні. До таких показників 

включено:  

– оборот роздрібної торгівлі, млн грн; 

– оптовий товарооборот, млн грн; 
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– середньооблікова кількість працівників виду економічної діяльності 

«Наземний і трубопровідний транспорт», «Водний транспорт», «Авіаційний 

транспорт», тис. осіб; 

– капітальні інвестиції в транспортні засоби, тис. грн; 

– перевезення вантажів автомобільним транспортом, млн т; 

– вантажооборот автомобільного транспорту, млн ткм; 

– середня відстань перевезення однієї тонни вантажів автомобільним 

транспортом, км; 

– автозаправні станції, од. 

Другий етап кластерного аналізу – це вибір методу кластеризації. 

Загальні типи кластерних методів включають ієрархічну та ітеративну 

кластеризацію. Найпопулярнішим з точки зору використання є ітеративний 

підхід кластеризації – k-середніх завдяки його здатності знаходити оптимальне 

рішення, що підвищує надійність результатів [245].  

Розрахунки виконано за допомогою прикладного пакету програм 

«Statistica» версії 6.0, модуля «Cluster analysis».  

Модуль кластер-аналізу чи багатовимірної класифікації складається з 

таких процедур [109]: 

1) ієрархічні алгоритми (joining (tree clustering));  

2) кластеризація методом k-середніх (k-means clustering);  

3) двофакторне об’єднання (two-way joining). 

Оскільки зазначені показники мають різні одиниці вимірювання, вони 

були нормовані. 

Ієрархічний алгоритм кластерного аналізу починається з n кластерів, де 

кожний об’єкт дослідження утворює окремий кластер, і закінчується одним 

кластером, який включає всі об’єкти дослідження. На кожному етапі два 

найближчих об’єкти дослідження або групи об’єктів дослідження об’єднуються 

в один новий кластер. Процедура кластерного аналізу фіксується спеціальним 

графіком дерева, або так званою дендрограмою, яка показує окремі етапи 

ієрархічного алгоритму кластерного аналізу, включаючи відстані, на яких були 
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об’єднані окремі кластери (або об’єкти дослідження). Дендрограма також 

використовується для представлення результатів. Вихідним моментом 

кластеризації є визначення способу вираження подібності (відстані) окремих 

випадків. У нашому дослідженні як метрику відстані обрано квадратну 

Евклідову відстань. Це стандартна метрика відстані, яка узагальнена для 

багатовимірних даних і використовується в геометрії.  

На основі обраної метрики побудовано матрицю відстаней між регіонами 

України. На першому кроці використано метод Уорда, який ґрунтується на 

створенні кластерів з максимально можливою внутрішньою однорідністю і є 

ієрархічним методом кластеризації, рекомендованим багатьма експертами. За 

допомогою методу Уорда, основаного на аналізі дисперсії, здійснюється відбір і 

об’єднання кластерів із мінімальною сумою квадратів: 
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де g, a та b – кластери; 

A – кількість об’єктів у кластері a; 

В – кількість об’єктів у кластері b; 

G – кількість об’єктів у кластері g; 

i – номер об’єкта (елемента) відповідного кластеру; 

j – номер показника (змінної), який характеризує певний об’єкт; 

n – кількість показників (змінних), які характеризують певний об’єкт; 

xgij – значення i-го елемента кластеру g;  

vgj – середнє значення j-ї кластерної змінної кластеру g; 

хaij – значення i-го елемента кластеру a; 

vaj – середнє значення j-ї кластерної змінної кластеру a; 

xbij – значення i-го елемента кластеру b; 

vbj – середнє значення j-ї кластерної змінної кластеру b. 

Основною умовою застосування методу Уорда є те, що відстань об’єктів 

виражається квадратом Евклідової відстані. У квадраті евклідової метрики 

відстані виражаються за допомогою формули: 
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де DE(x, y)
2
 – квадрат Евклідової відстані між об’єктами x та y; 

xi – значення i-тої змінної об’єкта х;  

yi – значення i-тої змінної об’єкта у;  

п – кількість змінних [217].  

В нашому дослідженні ієрархічна кластеризація використовується лише 

для визначення кількості кластерів, які мають тенденцію до природного 

формування. Дендрограму результатів кластерного аналізу за методом Уорда 

зображено на рис. 3.2, вертикальна вісь дендрограми відображає регіони 

України та м.Київ, а горизонтальна є відстанню об’єднання. 

Tree Diagram for 25 Cases

Ward`s method

Euclidean distances

0 5 10 15 20 25

Linkage Distance

м. Київ
Львівська

Харківська
Одеська
Київська

Закарпатська
Дніпропетровська

Луганська
Херсонська

Тернопільська
Рівненська

Сумська
Чернігівська

Івано-Франківська
Чернівецька

Волинська
Полтавська

Донецька
Кіровоградська

Житомирська
Хмельницька

Черкаська
Миколаївська

Запорізька
Вінницька

 

Рис. 3.2. Дендрограма групування регіонів України за рівнем та 

потенціалом розвитку ринку логістичних послуг (кластерний аналіз за 

методом Уорда) 

Джерело: побудовано автором 
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Проаналізувавши рис. 3.2, можна зробити припущення, що за рівнем та 

потенціалом розвитку ринку логістичних послуг оптимальним є розбиття 

регіонів України на три кластери. 

Ієрархічна кластеризація досить проста і прийнятна для інтерпретації. 

Проте для численної сукупності вона виявляється громіздкою. У таких 

випадках перевагу віддають ітераційним процедурам [35]. 

Метод k-середніх – це простий алгоритм ітеративної кластеризації. 

Використовуючи відстань як метрику та задавши K класів у наборі даних, 

обчислюється середня відстань, виокремлюється початковий центр тяжіння, 

визначаються класи та описуються центри тяжіння цих класів.  

Для набору даних X, що містить n багатовимірних точок даних та 

категорію K, яку потрібно розділити, Евклідова відстань обирається як індекс 

подібності, а процедура кластеризації використовується для мінімізації суми 

квадратів різних типів [279]: 
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де k – кількість кластерних центрів;  

uk – k-й центр; 

xi – i-та точка в наборі даних; 

n – кількість точок даних.   

Розрахунок центра тяжіння uk відбувається таким чином: 
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  – дисперсія (міра відхилення значень випадкової величини щодо її 

математичного очікування), в нашому випадку дисперсія xi - i-тої точки в 

наборі даних до центру тяжіння uk в певному кластері.     



172 

За умови, якщо рівняння (3.6) дорівнює нулю, 
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Для кластеризації методом k-середніх застосовані показники по 24 

областях України, м. Київ, для розрахунку початкових центрів тяжіння – 

максимальну середню відстань. Потім регіони були ітеративно включені до 

кластеру з найближчим центром тяжіння з використанням відстані квадрата 

Евкліда. Як вже було сказано, кластеризація методом k-середніх починається з 

вибору відповідної кількості кластерів. Існує декілька підходів до визначення 

кількості кластерів у k-середніх.  

Третім етапом кластерного аналізу є вибір кількості кластерів. При 

кластеризації методом k-середніх кількість кластерів повинен вибирати 

аналітик, використовуючи різні правила або експертні знання. Для цього 

пропонуються кілька підходів. Ми використали попередній розподіл за 

методом Уорда. 

Нарешті, після того як зроблено припущення щодо кількості кластерів, 

інтерпретація результатів кластеризації може бути здійснена стосовно базової 

теорії та галузі дослідження. 

Аналогічні результати щодо змістовної інтерпретації групування було 

отримано після використання ітеративного методу кластерного аналізу, зокрема 

кластеризації методом k-середніх з розбиттям на три кластери (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Групування регіонів України за рінем та потенціалом розвитку ринку 

логістичних послуг в 2019 р., ієрархічна процедура, кластеризація методом 

k-середніх  

Групи 
регіонів 

Регіони 
Кількість регіонів 

у групі 
1 м. Київ 1 

2 

Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, 
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, 
Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернівецька та Чернігівська обл. 

18 

3 
Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, 
Полтавська та Харківська обл.  

6 

Джерело: розраховано автором 
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В ході кластеризації методом k-середніх обчислено середні нормовані 

значення показників для кожного з виокремлених кластерів. Поділ регіонів на 

класи за потенціалом розвитку логістики показано на рис. 3.3. 

 

Plot of Means for Each Cluster
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Рис. 3.3. Середні нормовані значення показників для кластерів 

Джерело: розраховано автором 

 

В результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки. 

Перший кластер включає регіони з найвищим рівнем майже усіх 

досліджуваних показників. До нього увійшов лише м. Київ, який має 

найкращий рівень та потенціал розвитку ринку логістичних послуг. Низькими є 

лише показники, що характеризують перевезення вантажів автомобільним 

транспортом; середня відстань перевезення однієї тонни вантажів 

автомобільним транспортом та кількість автозаправних станцій, проте в даному 

випадку це пояснюється площею міста на якому розміщені автозаправні станції 

і відповідно до якої розрахована середня відстань перевезення однієї тони 

вантажів оскільки площа міста Києва (яка складає 836 м
2
), майже в 10 разів 

менша площі найменшої в Україні Чернівецької обл. (8097 м
2
) 

Другий кластер має низькі значення всіх показників, що характеризують 

рівень та потенціал розвитку ринку логістичних. До нього увійшли Вінницька, 
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Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Закарпатська, Івано-

Франківська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та 

Чернігівська обл. Отже, дані області харакетризуються найгіршими по Україні 

показниками рівня розвитку логістичних послуг та найнижчим потенціалом 

розвитку ринку логістичних послуг. Саме тому, обласним адміністраціям 

необхідно передивитись стратегію розвитку регіонів в середньостроковому 

періоді, і зробити акцент на розвиток ринку логістичних послуг та логістичної 

інфраструктури.  

Третій кластер включає регіони з високим рівнем усіх досліджуваних 

показників: Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська 

Харківська обл. Тобто майже всі ці області України характеризуються відносно 

високим рівнем розвитку ринку логістичних послуг, а також демонструють і 

високий потенціал розвитку ринку логістичних послуг. Аналіз рис. 3.3, лише 

підтверджує, що за умови підвищення обсягів капітальних інвестиціїв 

транспортні засоби, які наразі є відносно низькими, в технічне, технологічне  та 

управлінське оснащення цих підприємств, дозволить розрахувати та підвищити 

середню відстань перевезення однієї тонни вантажів автомобільним 

транспортом та підвищити потенціал і сам рівень розвитку ринку логістичних 

послуг. 

Таким чином, проведене дослідження групування регіонів України за 

рівнем та потенціалом розвитку ринку логістичних послуг дозволило 

викремити регіони, які мають високий рівень та потенціал  розвитку та вказати 

на прогалини, які можуть його покращити в короткостроковому періоду. А 

також виокремити регіони України з низьким рівнем та потенціалом розвитку 

ринку логістичних послуг, на які особливу увагу необхідно звернути при 

розробці програм та стратегій розвитку ринку логістичних послуг та 

логістичної інфраструктури України, як на рівні регіонів, так і на рівні країни, 

вцілому. 

 



175 

3.3. Визначення факторів впливу та моделювання розвитку ринку 

логістичних послуг в Україні  

 

Останні декілька років всі зусилля провайдерів логістичних послуг були 

направлені на подолання нових перешкод викликаних політичними і 

економічними чинниками. Висока вартість запозичених коштів, падіння курсу 

національної валюти відразу збільшили «важіль» логістичних рішень, суттєво 

зріс вплив оборотності товарних запасів і логістичних затримок на фінансовий 

результат бізнесу [83]. Подальший розвиток ринку логістичних послуг 

нерозривно пов’язаний з розвитком економіки, внутрішньої та зовнішньої 

торгівлі, умовами для притоку інвестицій, об’ємом і прозорістю державного 

регулювання. Покриття доріг з кожним роком стає все гіршим. Ситуація з 

безпечністю перевезень загострена до межі, залишаються важкими і 

трудомісткими митні процедури [96]. На тля вищевідзначених умов, 

виокремлюється низка показників, які можуть прямо чи опосередковано 

впливати на розвиток ринку логістичних послуг. Визначення стримуючих чи 

стимулюючих чинників розвитку ринку логістичних послуг, які є важливою 

передумовою для визначення нової політики чи стратегії розвитку ринку 

логістичних послуг України у середньо- та довгостроковій перспективі. 

Для отримання прогнозів розвитку національних чи міжнародних ринків 

використовуються кількісні методи прогнозування, зокрема, метод часових 

рядів, кореляційний та регресійний аналіз, метод імітаційного моделювання, 

економетричні моделі тощо. Зазначені методи ґрунтуються на екстраполюванні 

минулого, що обмежує можливості їх застосування для прогнозування впливу 

факторів розвитку економіки, зокрема зовнішньої та внутрішньої торгівні на 

розвиток ринку логістичних послуг, оскільки цей розвиток залежить від 

багатьох соціально-економічних, екологічних, політичних, фінансових та інших 

складних процесів та явищ, які неможливо описати кількісно.  

Для визначення впливу різних економічних факторів на розвиток ринку 

логістичних послуг скористаємося факторним та кореляційно-регресійним 
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аналізом. При моделюванні складних причинних комплексів, таких як ринок 

логістичних послуг, як правило стикаються з проблемою надлишковості 

інформації, коли екзогенні змінні які, включені в ознаковий простір моделі, 

висококорельовані (мультиколінеарні). Щоб забезпечити адекватність моделі 

впливу різних чинників на розвиток ринку логістичних послуг в реальному 

процесі, вдамося до заміни такого типу ознакової множини меншою кількістю 

некорельованих величин, які б зберігали всю інформацію щодо причинно-

наслідкового механізму формування ринку і не впливали на точність 

результатів аналізу. Інструментом такої заміни є факторний аналіз. Саме 

факторний аналіз дозволяє виявити вплив прихованих (латентних) факторів на 

загальний результат, та виразити їх кількісно. Для визначення впливу різних 

чинників розвитку економіки країни на розвиток ринку логістичних послуг 

скористуємося факторним та кореляційно-регресійним аналізом. 

Застосування методу факторного аналізу до оцінки розвитку ринку 

логістичних послуг ґрунтується на припущені, що показники різних блоків є 

лише індикаторами певних існуючих характеристик ринку, які безпосередньо 

не вимірюються. Першопричина кореляції показників кожного блоку, як 

відомо, називається компонентною. В кожному блоці, що характеризує певний 

аспект розвитку ринку логістичних послуг, виділяється декілька компонент. 

Показники, що належать до різних компонент некорельовані, отже, і 

компоненти є незалежними. Ідентифікація компонент залежить від показників, 

які мають найбільші факторні навантаження.  

Якщо кількість факторів перевищує одиницю, зазвичай здійснюють 

обертання матриці факторного відображення для одержання більш простої її 

структури. 

Для виявлення факторів впливу на ринок логістичних послуг на основі 

емпіричних даних, що є доступними у офіційній статистичній звітності, до 

аналізу були включені такі показники: 

Х1 – оптовий товарооборот підприємств, млн грн; 

Х2 – оборот роздрібної торгівлі, млн грн; 
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Х3 – обсяг експорту товарів, млн дол. США; 

Х4 – обсяг імпорту товарів, млн дол.  США; 

Х5 – індекс девальвації гривні відносно долару США,  % 

Х6 – індекс тарифів на вантажні залізничні перевезення, %; 

Х7 – індекс споживчих цін на транспорт, %; 

Х8 – індекс споживчих цін на паливо та мастила, %; 

Х9 – індекс споживчих цін на транспортні послуги, %. 

В результаті процедур, проведених за комп’ютерною програмою, 

одержано наступні результати. 

Вирішуючи питання про вибір необхідної кількості компонент, доцільно 

скористатися критерієм Кайзера або методом Каттелла (критерієм 

“кам’янистого обвалу”). Згідно критерію Кайзера, залишають лише ті фактори, 

властиві числа яких більші одиниці. За методом Каттелла потрібно графічно 

відобразити властиві числа кореляційної матриці в спадаючому порядку. 

Виділення факторів закінчується саме на тому факторі, після якого властиві 

числа кореляційної матриці стрімко не зменшуються. 

Для візуалізації оцінки виокремлення головних компонент скористаємося  

графічним критерієм “кам’янистого обвалу” (рис. 3.4). Значення  властивих 

чисел кореляційної матриці представлено на осі ординат. Як бачимо ці 

значення стрімко зменшуються, і не можна чітко виділити кількість факторів: 3 

або ж 4. 

В таблиці 3.9. відображені значення властивих чисел, які є дисперсіями 

головних компонент, а також внесок кожної з них у сумарну варіацію ознакової 

множини. 

З рис. 3.4 та табл. 3.9 видно, що виділення 3 факторів дозволить описати 

75,86 % загальної дисперсії, а виділення  4 факторів дозволить описати 86,3 % 

загальної дисперсії, що є цілком прийнятним для нашого випадку (кожен 

фактор вносить вклад більше 10 % в загальну дисперсію), властиві значення 

більше 1. У 4-го фактора властиве значення менше 1 але воно доволі близько до 

одиниці. Спробуємо виділити 3 та 4 фактори і подивитися на результат. 
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Рис. 3.4. Графічне відображення розрахованих властивих чисел та ГК 

Джерело: побудовано за власними розрахунками  

 

Внесок першого фактору (компоненти) в сумарну дисперсію ознакової 

множини становить 41,1 %, другого – 23,6 %, третього – 11,2 %, четвертого – 

10,4 %. Разом (Cumul.%) чотири фактори (компоненти) пояснюють 86,3% 

сумарної варіації, що свідчить про високий ступінь факторизації. 

 

Таблиця 3.9. 

Таблиця властивих значень матриці кореляції 

№ значення 
Властиві 
значення 

Частка 
загальної 
дисперсії 

Накопичені 
властиві 
значення 

Накопичені частки 
загальної дисперсії % 

Фактор 1 3,70 41,10 3,70 41,10 

Фактор 2 2,12 23,61 5,82 64,71 

Фактор 3 1,00 11,15 6,83 75,86 

Фактор 4 0,94 10,41 7,76 86,28 

Фактор 5 0,55 6,12 8,32 92,40 

Фактор 6 0,34 3,83 8,66 96,22 

Фактор 7 0,26 2,93 8,92 99,16 

Фактор 8 0,06 0,61 8,98 99,77 

Фактор 9 0,02 0,23 9,00 100,00 

Джерело: побудовано за власними розрахунками  
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Аналізуючи рис. 3.4 та табл. 3.9 майже не можливо прийти до якогось 

задовільного висновку, бо результати важко піддаються інтерпретації, а також 

постає питання про логічний зміст чотирьох утворених факторів. Враховуючи 

це, для одержання простої факторної структури показників впливу на ринок 

логістичних послуг було використано метод ортогонального обертання varimax, 

застосування якого дало можливість перейти від 9 змінних до 4 факторів, що є 

некорельованими між собою і разом описують 86,3 % загальної дисперсії 

початкових даних блоку.  

Факторні навантаження показників наведено у таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 

Розраховані значення факторних навантажень після обертання (варімакс 

нормалізований) 

Ознаки  Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 
Х1 -0,16 0,06 -0,90 -0,16 
Х2 -0,08 0,24 -0,23 -0,87 
Х3 -0,03 -0,97 0,12 0,11 
Х4 -0,10 -0,98 -0,08 0,02 
Х5 0,60 0,09 0,59 -0,03 
Х6 0,81 0,06 -0,00 -0,16 
Х7 0,92 0,08 0,21 0,24 
Х8 0,89 0,00 0,24 0,14 
Х9 0,63 0,21 -0,17 0,62 

Властиві значення 3,10 2,01 1,37 1,28 
Внесок компонент, % 0,34 0,22 0,15 0,14 

Джерело: побудовано за власними розрахунками 
На основі визначених факторних навантажень (табл. 3.10), чітко 

спостерігається, що показники чинники Х5 – індекс девальвації гривні відносно 

долару США та Х9 – індекс споживчих цін на транспортні послуги не мають 

суттєвого впливу на розвиток ринку логістичних послуг. Це можна пояснити  тим, 

що індекс споживчих цін на транспортні послуги більше впливатиме на 

пасажирські перевезення, ані ж на вантажні, а як було визначено в п. 1.2., 

пасажирські перевезення були виключені зі статистичного дослідження  ринку 

логістичних послуг. Девальвація гривні не впливає на ефективність зовнішньої 

торгівлі, і як результат на ринок логістичних послуг, який пов’язаний з 

міжнародними перевезеннями.  
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Такі проміжні результати дозволили нам вилучити чинники Х5 – індекс 

девальвації гривні відносно долару США та Х9 – індекс споживчих цін на 

транспортні послуги з запропонованого раніше переліку та використовуючи 

метод ортогонального обертання varimax перейти від 7 змінних до 3 факторів, 

що є некорельованими між собою і разом описують 83,1 % загальної дисперсії 

початкових даних блоку (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Розраховані значення факторних навантажень після обертання 

(варімакс нормалізований) 

Ознаки  Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Х1 -0,25 0,01 0,79 

Х2 -0,12 -0,27 0,76 

Х3 -0,02 0,96 -0,18 

Х4 -0,10 0,98 0,03 

Х6 0,85 -0,09 0,12 

Х7 0,92 -0,07 -0,23 

Х8 0,92 -0,02 -0,22 

Властиві значення 2,49 1,97 1,36 

Внесок компонент, % 0,36 0,28 0,19 

Джерело: побудовано за власними розрахунками 

Внесок першого фактору (компоненти) в сумарну дисперсію ознакової 

множини становить 39,4 %, другого – 30,3 %, третього – 13,4 %. Разом 

(Cumul.%) три фактори (компоненти) пояснюють 83,1 % сумарної варіації, що 

свідчить про високий ступінь факторизації (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Таблиця властивих значень  

№ значення 
Властиві 

значення 

Частка 

загальної 

дисперсії 

Накопичені 

властиві 

значення 

Накопичені 

частки 

загальної 

дисперсії % Фактор 1 2,76 39,43 2,76 39,43 

Фактор 2 2,12 30,30 4,88 69,73 

Фактор 3 0,94 13,39 5,82 83,13 

Джерело: побудовано за власними розрахунками  

На основі визначених факторних навантажень до першого фактору 

віднесено показники: 
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Х6 – індекс тарифів на вантажні залізничні перевезення, %; 

Х7 – індекс споживчих цін на транспорт, %; 

Х8 – індекс споживчих цін на паливо та мастила, %; 

Як свідчить аналіз, перший фактор, який пояснює 39,4 % загальної 

дисперсії, легко інтерпретується як ціновий фактор. Зміни індексів цін можуть 

як позитивно так і негативно впливати на розвиток ринку логістичних послуг. 

До значущих показників другого фактору відносяться: 

Х3 – обсяг експорту товарів, млн дол. США; 

Х4 – обсяг імпорту товарів, млн дол.  США; 

Другий фактор пояснює 30,3 % загальної дисперсії, та тісно пов’язаний із 

показниками які відображають якість логістичної інфраструктури та ринку 

логістичних послуг з точки зору міжнародної торгівлі та інтеграції в 

міжнародні канали розподілу. 

До третього фактору, який пояснює близько 13,4% загальної дисперсії 

відносяться показники: 

Х1 – оптовий товарооборот підприємств, млн грн; 

Х2 – оборот роздрібної торгівлі, млн грн; 

Третя компонента широко пов’язана з розвитком внутрішньої торгівлі та 

характеризує рівень розвитку ринку логістичних послуг в середині країни. 

Таким чином запропонована модель дозволяє враховувати вплив на 

розвиток ринку логістичних послуг трьох груп факторів, які в свою чергу 

характеризують динаміку змін в зовнішній торгівлі, внутрішній торгівлі та 

цінах на відповідні послуги чи допоміжні матеріали. 

Для перевірки доцільності (якості) використання запропонованої моделі 

ми скористалися формальними способами оцінки якості, а саме Тестом КМО 

(Кайзера-Мейера-Олкина), який допомагає визначити наскільки вибірка є 

адекватною для поставлених цілей, та Тестом Бартлетта – для перевірки 

можливості побудови факторної моделі (табл. 3.13). 
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Отже, за критерієм КМО (Кайзера – Мейєра – Олкіна) наш показник 

дорівнює 0,573, що говорить про можливість застосування такого набору 

показників для факторного аналізу, так як він є більшим показника 0,5. 

Таблиця 3.13 

Оцінка моделі на основі тестів КМО (Kaiser-Meyer-Olkin) та Bartlett’s Test 

Назва тесту Результат 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling  

Adequacy. 0,573 

Bartlett’s Test of                            Approx. Chi-Square 137,107 

Sphericity                                      qf 21 

                                                      Sig. 0,000 

Джерело: побудовано за власними розрахунками  

 

Застосування ж Bartlett’s Test допомагає нам перевірити гіпотезу, про те, 

що кожна ознака пов’язана сама з собою (кореляційна матриця є діагональною, 

тобто по діагоналі стоять одиниці, а інші – нулі) і тоді у факторному аналізі 

немає сенсу. Якщо Sig суттєво менше за 0,05, то нульова гіпотеза відхиляється, 

у нас є зв’язки між ознаками, що підтверджує доцільність застосування 

запропонованого факторного аналізу. 

Як показали проведені в п. 2.2. дослідження, в структурі ринку 

логістичних послуг України, чітко виділяються два сегменти, а саме: 

вантажоперевезення і експедирування та складування і інша допоміжна 

діяльність. Розвиток сегменту вантажоперевезення та експедирування 

найкраще характеризує такий статистичний показник, як обсяг перевезених 

вантажів різними видами транспорту, а розвиток сегменту складської логістики 

характеризує статистичний показник обсягу реалізованих послуг за ВЕД 

«Складське господарство та допоміжна  діяльність у сфері транспорту». 

На наступному етапі дослідження було проведено виявлено зв’язків між 

виявленими факторами та показниками, які характеризують визначені сегменти 

розвитку ринку логістичних послуг, а саме: 

Y1 – обсяги перевезених вантажів всіма видами транспорту, млн т.; 
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Y2 – обсяг реалізованих послуг: ВЕД «Складське господарство та 

допоміжна діяльність у сфері транспорту», млн грн  

Застосування даного статистичного методу дозволяє вирішити такі 

завдання: 

– встановити ступінь залежності визначених показників дослідження 

ринку від кожного фактору, тобто виміряти тісноту кореляційного зв’язку; 

– визначити форму аналітичної залежності показника від фактору; 

– розрахувати зміну результативного показника під дією одного або 

декількох факторів. 

За допомогою «Statistica» були розраховані парні коефіцієнти кореляції, 

як між обґрунтованими факторами, так і між фактором і результативним 

показником. Матриця парних коефіцієнтів кореляції між факторами та обсягом 

перевезених вантажів всіма видами транспорту представлена в табл. 3.14. 

Таблиця 3.14 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції між факторами та обсягом 

перевезених вантажів всіма видами транспорту 

№ значення Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Y1 

Фактор 1 1,0 -0,00 0,00 -0,08 

Фактор 2 -0,00 1,0 0,00 0,78 

Фактор 3 0,00 0,00 1,0 -0,08 

Y1 -0,08 0,78 -0,08 1,0 

Джерело: побудовано за власними розрахунками  

 

З таблиці 3.14 видно, що фактор 2 має прямий (0,78>0) досить тісний 

зв’язок (більше за 0,75) зі змінною Y1. Тобто найбільш тісний взаємозв’язок 

існує між обсягами перевезених вантажів всіма видами транспорту та 

показниками розвитку зовнішньої торгівлі, а саме обсягами експорту та імпорту 

товарів. Збільшення обсягів експорту та імпорту товарів безпосередньо 

призводить збільшення обсягів вантажних перевезень. 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції між визначеними групами 

факторів та обсягом реалізованих послуг виду економічної діяльності 
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«Складське господарство та допоміжна  діяльність у сфері транспорту» (Y2) 

представлена в табл. 3.15. 

Таблиця 3.15 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції між факторами та обсягом 

реалізованих послуг виду економічної діяльності «Складське господарство 

та допоміжна  діяльність у сфері транспорту» 

№ значення Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Y7 

Фактор 1 1,0 -0,00 0,00 -0,24 

Фактор 2 -0,00 1,0 0,00 -0,03 

Фактор 3 0,00 0,00 1,0 0,84 

Y2 -0,24 -0,03 0,84 1,0 

Джерело: побудовано за власними розрахунками  

 

З таблиці 3.15 видно, що фактор 3 має прямий зв’язок (0,84>0) зі змінною 

Y2, ступінь сили високий (більший за 0,7) Тобто прослідковується прямий 

взаємозв’язок між фактором, що характеризує розвиток внутрішньої торгівлі, а 

саме обсягами оптового та роздрібного товарообороту та розвитком складської 

логістики, яке характеризується обсягом реалізованих послуг виду економічної 

діяльності «Складське господарство та допоміжна  діяльність у сфері 

транспорту». Збільшення обсягів оптового та роздрібного товарообороту 

призведе до підвищення попиту на складські послуги та розвиток допоміжної 

діяльності у сфері транспорту. 

Проведене дослідження показало, що сегмент вантажних перевезень та 

складської логістики жодним чином не впливають показники Фактору 1, тобто 

зміни обсягів внутрішньої та зовнішньої торгівлі мають більший вплив на зміни 

обсягів даних сегментів, незалежно від зміни цін на послуги та супровідні 

товари на ринку логістичних послуг. 

Наступним етапом є побудова регресійного рівняння за встановленими 

кореляційними зв’язками на основі використання пакету SPSS (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Розрахунок рівняння регресії за встановленими 

кореляційними зв’язками між обсягом перевезених вантажів всіма видами 

транспорту та обсягом імпорту товарів 

Джерело: побудовано за власними розрахунками  

 

Розрахунки показують, що при збільшенні обсягу імпорту товарів на 1 млрд 

дол. CША обсяг перевезення вантажів всіма видами транспорту збільшиться на 

3,97 млн т. Якщо імпорт товарів взагалі припиниться, то обсяг перевезення 

вантажів всіма видами транспорту в середньому буде становити 109,24 млн т. 

Наступним етапом дослідження було прогнозування за квартальними 

даними обсягів перевезених вантажів всіма видами транспорту та реалізованих 

послуг за видом економічної діяльності «Складське господарство та допоміжна  

діяльність у сфері транспорту», що характеризують два основні сегменти ринку 

логістичних послуг, а саме вантажні перевезення та складське господарство.  

Візуальний аналіз динаміки обсягів перевезених вантажів всіма видами 

транспорту за 7,5 років (рис. 3.6) дозволяє зробити припущення щодо наявності 

сезонної складової.  

Y1 

Y1 
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Рис. 3.6. Динаміка обсягів перевезених вантажів всіма видами транспорту 

за 2013-2020 рр., млн т. 

Джерело: побудовано за власними розрахунками  

 

Тому запропоновано здійснити прогнозування на основі апробації методу 

«Гусениця» або сингулярного спектрального аналізу (Singular Spectrum Analysis 

SSA), який не потребує попереднього аналізу динамічного ряду. Реалізація методу 

та відповідні розрахунки проведені за допомогою програми «Caterpillar». 

Щоб визначити, наскільки точно запропоновані для апробації моделі 

описують емпіричні дані, застосуємо показник: середню абсолютну похибку 

(МАРЕ). МАРЕ розраховується за формулою: 

МАРЕ 




t ty

tyty

n

ˆ100
,     (3.1) 

де yt – фактичне значення показника в t-му періоді; 

tŷ  – прогнозне значення показника у t-му періоді.  

Чим менше значення цієї величини, тим вища якість «ретро-прогнозу». 

Критерії оцінки похибки прогнозування МАРЕ наведено у табл. 3.16. 

Таблиця 3.16 

Критерії оцінки якості прогнозу за величиною МАРЕ 

МАРЕ, RMSE % Точність прогнозу 
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Менше 10,0 Висока 

10,0–20,0 Добра 

20,0–40,0 Задовільна 

40,0–50,0% Погана 

50,0 і більше Незадовільна 

 

На основі побудованих моделей отримано прогноз обсягів перевезених 

вантажів всіма видами транспорту в Україні до кінця 2020 року та на перший 

квартал 2021 року.  

Візуалізація фактичних, теоретичних (отриманих за методом 

сингулярного спектрального аналізу) та прогнозних значень представлена на 

рис. 3.7. 
Forecast

Книга1.xls [Лист1];    Var:Обсяги перевезених вантажів всіма видами транспорту, млн т.;   DECOMP.-K=16,Cent.(No);    RECONSTR.-ET:(1-14); 

FORECAST - start:26, #pnt.:8, base:1, method:2;

Обсяги перевезених вантажів всіма видами транспорту, млн т.

Forecast base

Обсяги перевезених вантажів всіма видами транспорту, млн т.(forecast)
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Рис. 3.7. Прогнозні, фактичні та теоретичні (за методом сингулярного 

спектрального аналізу, довжина вікна – 15) значення часового ряду обсягів 

перевезених вантажів всіма видами транспорту за 2013-2020 рр., млн т. 

Джерело: побудовано за власними розрахунками  

Також розраховано помилку MAPE для кожного з них (табл. 3.17). 

Таблиця 3.17  

Прогнозні та фактичні значення часового ряду обсягів перевезених 

вантажів всіма видами транспорту у 1, 2, 3 та 4 кварталі 2019 р. – 1 та 2 

кварталі 2020 р. 

Фактичні значення, млн т 

Теоретичні значення, млн т 

Прогноз обсягів перевезених вантажів всіма 
видами транспорту, млн т 

Forecast

Книга1.xls [Лист1];    Var:Обсяг реалізованих послуг: ВЕД "Складське господарство та допоміжна  діяльність у сфері транспорту", млн грн;   DECOMP.-K=16,Cent.(No);    RECONSTR.-ET:(1-14); 

FORECAST - start:26, #pnt.:8, base:1, method:2;

Обсяг реалізованих послуг: ВЕД "Складське господарство та допоміжна  діяльність у сфері транспорту", млн грн

Forecast base

Обсяг реалізованих послуг: ВЕД "Складське господарство та допоміжна  діяльність у сфері транспорту", млн грн(forecast)

Forecast start point

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
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Часовий період 
Фактичні значення 

ряду, млн т. 

Ретро-спективний прогноз, 

млн т. 
Помилка прогнозу, % 

Метод «Гусениця» 

2019 

I кв. 163,3 163,27 0,0184 

II кв.  165,2 164,96 0,1453 

III кв.  172,6 172,66 0,0348 

IV кв.  173,4 174,53 0,6517 

2020 

I кв. 140,7 141,04 0,2416 

II кв. 134,8 135,48 0,5044 

III кв.   108,43  

IV кв.   116,40  

2021 

I кв.  142,72  

MAPE   0,2660 

Джерело: побудовано автором за даними [75]. 

В нашому випадку, найменша МАРЕ = 0,266 %, що свідчить про найвищу 

точність моделі, побудованої за методом сингулярного спектрального аналізу. 

Варто відзначити, що при здійсненні прогнозування на основі 

мультиплікативної та адитивної моделі результати також свідчать про високу 

точність прогнозування.  

На основі описаного вище алгоритму, було побудовано модель 

прогнозування обсягу реалізованих послуг за видом економічної діяльності 

«Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту», аби 

спрогнозувати розвиток такого сегменту ринку логістичних послуг, як  

складське господарство.  

Візуалізація фактичних, теоретичних (отриманих за методом 

сингулярного спектрального аналізу) та прогнозних значень представлена на 

рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Прогнозні, фактичні та теоретичні (за методом сингулярного 

спектрального аналізу, довжина вікна – 15) значення часового ряду обсягу 

реалізованих послуг за розділом Н 52 КВЕД «Складське господарство та 

допоміжна  діяльність у сфері транспорту» за 2013-2020 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [75]. 

Також розраховано помилку MAPE для кожного з них (табл. 3.18). 

Таблиця 3.18  

Прогнозні та фактичні значення часового ряду обсягу реалізованих послуг 

за розділом Н 52 КВЕД «Складське господарство та допоміжна  діяльність 

у сфері транспорту»  у 1, 2, 3 та 4 кварталі 2019 р. – 1 та 2 кварталі 2020 р. 

Часовий період 
Фактичні значення 

ряду, млн грн 
Ретро-спективний прогноз, млн грн Помилка прогнозу, % 

Метод «Гусениця» 

2019 
I кв. 41788,1 41726,17 0,1482 

II кв.  41874,9 42394,16 1,2400 

III кв.  45317,4 46566,21 2,7557 

IV кв.  47080,7 47350,19 0,5724 

2020 
I кв. 41151,5 41092,88 0,1424 

II кв. 39257,0 38686,58 1,4530 

III кв.   44367,32  

IV кв.   53774,17  

2021 
I кв.  57518,65  

MAPE   1,0519 

Фактичні значення, млн грн 

Теоретичні значення, млн грн 

Прогноз обсягу реалізованих послуг за 
розділом Н 52 КВЕД, млн грн  

Forecast

Книга1.xls [Лист1];    Var:Обсяг реалізованих послуг: ВЕД "Складське господарство та допоміжна  діяльність у сфері транспорту", млн грн;   DECOMP.-K=16,Cent.(No);    RECONSTR.-ET:(1-14); 

FORECAST - start:26, #pnt.:8, base:1, method:2;

Обсяг реалізованих послуг: ВЕД "Складське господарство та допоміжна  діяльність у сфері транспорту", млн грн

Forecast base

Обсяг реалізованих послуг: ВЕД "Складське господарство та допоміжна  діяльність у сфері транспорту", млн грн(forecast)
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В нашому випадку, найменша МАРЕ = 1,05 %, що свідчить про найвищу 

точність моделі, побудованої за методом сингулярного спектрального аналізу. 

Варто відзначити, що при здійсненні прогнозування на основі 

мультиплікативної та адитивної моделі результати також свідчать про високу 

точність прогнозування.  

З метою визначення ступеню схожості часових рядів (заданого і 

змодельованого) був розрахований коефіцієнт невідповідності Тейла, який 

склав U=0,04 що підтвердило високу точність прогнозу. 

Розраховані статистичні оцінки адекватності прогнозних моделей 

дозволяють обґрунтувати висновок, що в короткостроковому  періоді ринок 

логістичних послуг буде розвиватися, при чому це стосується, як сегменту 

вантажних перевезень, так і складського господарства. 

 

Висновки до розділу 3:  

1. Україна, незважаючи на значний потенціал розвитку логістичної галузі, 

продовжує дещо відставати і демонструє погіршення становища за субіндексом 

LPI «Міжнародні перевезення», хоча інтегральний індекс ефективності 

логістики виріс на 11 позицій в 2018 р. Щоб поліпшити ситуацію, в Україні слід 

реалізувати комплекс заходів як в сфері вдосконалення логістичної 

інфраструктури і пошуку нових підходів до управління, так і в сфері 

автоматизації логістичних процесів. Тільки спільними зусиллями держави і 

учасників логістичної діяльності та науковців можна домогтися підвищення 

рейтингу за індексом ефективності логістики і досягти цілей, встановлених 

Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року [8]. 

2. Проведене дослідження підтверджує доцільність застосування методів 

кластерного аналізу задля групування регіонів України за рівнем та 

потенціалом розвитку ринку транспортно-логістичних послуг. Проведений 

кластерний аналіз дозволив виділити суттєві відмінності у розвитку 

регіональних ринів логістичних послуг. А також не лише згрупувати регіони за 
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їх рівнем та потенціалом розвитку ринку логістичних послуг, я й обгрунтувати 

статистичні показники покращення яких виведе дані регіони на вищий рівень 

розвитку ринку логістичних послуг, а також що дасть змогу розробляти 

ефективні програми регулювання та розвитку ринку логістичних послуг 

спрямовані на визначені регіони;. 

3. На основі факторного та кореляційно-регресійного аналізу визначено, 

фактори, що впливають на ринок найбільше, а саме: обсяги імпорту та експорту 

товарів, а також обороти оптової та роздрібної торгівлі. Проведене 

прогнозування ключових статистичних показників, що характеризують рівень 

розвитку сегментів вантажних перевезень та складського господарства, на 

основі застосування сингулярного спектрального аналізу, з виділенням індексу 

сезеооності дозволили спрогнозувати зростання ринку логістичних послуг 

України в короткостроковому періоді, а застосування розроблених моделей 

прогнозування даних сегментів. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях [20, 21, 23, 

24, 27, 60, 113, 172] 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо формування та обґрунтування 

методологічних засад та методичних положень оцінювання національного 

ринку логістичних послуг. Це дозволило сформувати теоретичні й науково-

практичні висновки та пропозиції, що відображають вирішення завдань 

дослідження відповідно до поставленої мети. 

1. На основі всебічного аналізу зарубіжних і вітчизняних джерел 

уточнено та запропоновано до використання такі дефініції: «логістична 

послуга» – операції, що забезпечують функціонування ланцюгів поставок, а 

саме, реалізацію процесів транспортування, зберігання, вантажно-

розвантажувальних робіт, пакування, розподілу, обробки та переробки 

інформації, які відповідно до реальних потреб можуть мати як одиничний 

характер (надаватись у формі окремої логістичної операції), так і комплексний 

(тобто органічно поєднуватися); «логістичний потік» – це потік усіх факторів і 

результатів виробництва, а також самих робіт від місця постачання 

(виробництва) до місця прийому (споживання), який забезпечується 

реалізацією логістичних послуг. Здійснене уточнення цих понять дозволило 

закласти підґрунтя для проведення всебічного оцінювання всього комплексу 

надання послуг у ході передачі продукції від виробника до споживача, 

включаючи зберігання, транспортування, перевантаження, складування, 

обробку матеріалів та упаковку, а також обмін інформацією, пов’язаною з цими 

процесами. 

2. Визначено, що статистичне оцінювання та аналіз структури ринку 

логістичних послуг доцільно здійснювати на основі формування переліку видів 

економічної діяльності, що стосуються надання логістичних послуг за КВЕД 

2010 (ДК 009:2010), узгодженою з NACE Rev. 2 та гармонізованою з ISIC 

Rev. 4. Це дало змогу визначити особливості оцінювання й аналізу таких 

виділених сегментів РЛП, як надання послуг з перевезення сипучих і 
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великогабаритних вантажів, перевезення вантажів стандартними та 

нестандартними малотоннажними вантажівками, логістичні послуги з 

поштової, кур’єрської та експрес-доставки вантажів та інші додаткові 

логістичні послуги, та обґрунтувати доцільність їх групування у два сегменти; 

1) вантажоперевезення та експедирування; 2) складське господарство та інша 

допоміжна діяльність у сфері транспорту. 

3. Проаналізовано інформаційно-аналітичне забезпечення та досліджено 

різні методологічні підходи до статистичного оцінювання ринку логістичних 

послуг, які використовуються в міжнародній і національній практиці. Їх 

узагальнення дало підстави запропонувати концептуальну модель 

інформаційно-аналітичного забезпечення дослідження ринку логістичних 

послуг в Україні. Модель охоплює комплекс джерел статистичної інформації 

(це, зокрема, інформація та матеріали Держстату, відомча звітність 

Міністерства інфраструктури України, звіти Державної фіскальної служби 

України, міжнародних організацій, бази даних патентів і товарних знаків), які 

характеризують усі складові РЛП (вантажні перевезення, складське 

господарство, логістична інфраструктура та ін.) та методи статистичного 

дослідження, використання яких дозволяє сформувати ефективні управлінські 

рішення, спрямовані на розвиток досліджуваного ринку, його трансформацію 

та інтеграцію в глобальну логістичну систему. 

4. З огляду на світову практику та на основі розробленої моделі 

статистичного дослідження ринку логістичних послуг сформована комплексна 

система показників оцінювання РЛП, яка містить такі блоки: розмір ринку 

логістичних послуг; економічне значення РЛП у соціально-економічному 

розвитку країни, обсяги вантажних перевезень за видами транспорту; 

продуктивність ринку вантажних перевезень; інтенсивність логістичних послуг; 

показники інноваційного та технологічного розвитку; оснащеність провайдерів 

логістичних послуг; вартісні показники оцінки РЛП, показники складського 

господарства та багатовимірні інтегральні показники. 
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З метою удосконалення інформаційної бази оцінювання РЛП 

запропоновано розширення системи показників показниками інноваційного та 

технологічного розвитку ринку логістичних послуг. Такий методичний підхід 

до дослідження ситуації на цьому ринку сприяє всебічній кількісній 

характеристиці його складових, оцінюванню якісних змін на РЛП, визначенню 

тенденцій його розвитку з урахуванням сезонних коливань.  

5. Встановлено, що інноваційна трансформація форм логістики, відкриття 

принципово нових каналів зв’язку та систем комунікації спричинили глибокі 

структурні зміни, які протягом багатьох років відбуваються у послугах та видах 

економічної діяльності, пов’язаних з логістикою. 

Запропоновано застосування удосконалених методичних засад 

статистичного вивчення технологічних трендів на ринку логістичних послуг 

шляхом використання цільових патентних даних на основі частоти ключових 

слів, а також аналізу новацій інтернету речей, виокремлення перспективних 

сфер для впровадження ІоТ-технологій на ринку логістичних послуг України з 

метою визначення та врахування сформованого завдяки ним економічного 

ефекту.  

6. Аргументовано, що моніторинг ефективності регіональної логістики в 

Україні доцільно здійснювати на методологічних засадах, розроблених 

Світовим банком у співпраці з Інститутом економіки Турку (Фінляндія), у ході 

розрахунку індексу ефективності логістики (LPI – logistics performance index) на 

базі стандартизованої анкети для онлайн-опитування в Інтернеті міжнародних 

(транснаціональних) логістичних компаній. 

Обґрунтовано доцільність проведення обстеження ефективності 

регіональної логістики в Україні на основі використання розробленої автором 

анкети, гармонізованої з анкетою для LPI та розширеної додатковими 

питаннями. Останні надають можливість оцінити якість надання логістичних 

послуг з метою створення інформаційної бази даних для проведення 

статистичного оцінювання ефективності регіональної логістики в Україні.  
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7. Проведений кластерний аналіз дозволив згрупувати регіони України за 

рівнем та потенціалом РЛП, а також виділити суттєві відмінності у розвитку 

регіональних ринків логістичних послуг.  

Результати багатовимірного групування регіонів України свідчать, що 

перший кластер, в який ввійшло лише місто Київ, має найкращий рівень та 

потенціал розвитку ринку логістичних послуг. Представники другого кластеру, 

зокрема Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська та 

Харківська області, демонструють середні як рівень, так і та потенціал розвитку 

РЛП. Регіони третього кластеру характеризуються найгіршими по Україні 

показниками рівня розвитку логістичних послуг та найнижчим потенціалом 

розвитку РЛП, саме тому врахування керівниками цих обласних адміністрацій 

представлених результатів групування при розробці чи перегляді стратегії 

розвитку регіонів дозволить зробити акцент на реальних проблемах розвитку 

ринку логістичних послуг і удосконалення логістичної інфраструктури в 

середньостроковому періоді. 

8. На основі побудованої моделі головних компонент виявлено ключові 

фактори розвитку ринку логістичних послуг в Україні. В ході реалізації методу 

виділено три фактори, що пояснюють 83,1% сумарної варіації досліджуваних 

ознак, а саме: динаміка цін на транспортні послуги (вплив – 39,4%); обсяг 

міжнародної торгівлі України товарами (вплив – 30,3%); оптовий та роздрібний 

внутрішній товарооборот України (вплив – 13,4%). 

Проведене дослідження показало можливість об’єктивного виділення 

факторів розвитку ринку логістичних послуг, основі зважаючи на які здійснено 

наукове обґрунтування основних напрямів державного регулювання цього 

ринку та розроблені пропозиції щодо підвищення ефективності та 

продуктивності роботи логістичних підприємств в Україні на основі 

побудованих моделей. 

9. Проведене моделювання та прогнозування ключових статистичних 

показників, що характеризують динаміку обсягів вантажних перевезень усіма 

видами транспорту та обсягів реалізованих послуг підприємствами розділу Н 52 
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КВЕД «Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту», 

дозволили зробити висновок про стабільність обсягів вантажних перевезень та 

стрімке збільшення обсягів послуг складського господарства у 

короткостроковому періоді в Україні.  

Розраховані оцінки точності прогнозування свідчать, що побудовані на 

основі сингулярного спектрального аналізу моделі є адекватними, а отримані 

прогнози доцільно використовувати при розробленні управлінських рішень 

щодо підвищення ефективності функціонування ринку логістичних послуг в 

Україні, а також наукового обґрунтування ефективних стратегій його розвитку. 
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Додаток А 

Класифікація логістичних послуг 

Автор, джерело Класифікація логістичних послуг 

1 2 

М. Цесієльський,  

(M. Ciesielski) 

– основні послуги, пов'язані з переміщенням та зберіганням: 

перевезення, зберігання, упаковка, послуги повернення 

вантажів, управління відходами, консолідація та 

кондиціонування, закупівля, розповсюдження; 

– додаткові послуги: виконання замовлень клієнтів, проведення 

інвентаризації, огляд товарів, маркування, післяпродажне 

обслуговування, реклама, дослідження попиту та 

прогнозування; 

– фінансові послуги: страхування, фінансування транзакцій, 

оплата, комісійний продаж, фінансовий облік; 

– інформаційні послуги: надання інформації про ринки 

поставок та продажу, а також про хід логістичних процесів у 

відповідності з потребам стратегічного та оперативного 

управління компанією. 

А. Василяускас  

(A. Vasiliauskas),  

Ю.  Барисіене. 

(J. Barysienė) 

– фізичні послуги: основні (зберігання, прийом, збирання та 

упаковка, повторна упаковка та маркування, повернення 

товару, доставка зі складу), проміжні (консолідація, 

деконсолідація, підготовка до заморожування, відтавання, 

розподіл, підготовка до доставки та упаковка, виготовлення 

продуктів, вживання та маркування, крос-докинг) та 

вдосконалені (збирання компонентів, експлуатація 

постачальників, управління запасами в магазинах або на 

складських приміщеннях, переробка відходів, обробка та 

реконструкція, розпакування та контроль якості); 

– адміністративні послуги: базові (проведення тендерів та 

укладання контрактів на додаткові логістичні послуги з 

логістиними провайдерами чи перевізниками, інвентаризація 

страхових послуг), проміжні (платіжні послуги, 

адміністрування замовлень та обслуговування клієнтів, обробка 

претензій, очищення експорту та імпорт, митне очищення, 

експедиторські послуги, фінансові послуги) та розширені 

(прогнозування та управління запасами, адміністрування 

мінімальних та захисних товарно-матеріальних цінностей, 

закупівлі та відшкодування, планування та управління 

доставкою, розробка індивідуальних логістичних систем, 

впровадження логістичних мереж, функціонування логістики 

клієнта, відповідальність за логістичні операції замовника). 
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Продовження Додатку А 

Д. Кисперська-Моронь 

(D. Kisperska-Moroń), 

С. Кржиняк 

(S. Krzyżaniak) 

– послуги перевезення – основна послуга, яка обмежується 

лише виконанням перевезення; 

– транспортно-експедиторська послуги – організація процесу 

перевезення по наступних етапах: операції, перед процесом 

перевезення, перевірка процесу перевезення та операції, що 

виконуються після його завершення; 

– логістична послуга, яка може включати: транспортування, 

управління зберіганням, обробку запасів, пакування, 

обслуговування клієнтів та замовлень. 

В. Ридзковський 

(W. Rydzkowski) 

– логістичні операції: транспорт, управління запасами, 

упаковка, кросс-докінг; 

– логістичні процеси: експедирування, поставки «точно в 

термін», дистрибуція; 

– специфічні послуги: кур'єрські послуги, термінальні послуги 

(послуги з перевантаження), торгівля транспортною 

упаковкою, інтермодальні перевезення; 

– розширені послуги: поставки з додатковим складанням, 

дистрибуція з обробкою виробу; 

– послуги, орієнтовані на рівень послуг: інвентаризація на 

замовлення постачальником, постійне доповнення, комплексні 

логістичні послуги. 

А. Єсжка  

(A. Jeszka) 

– транспортно-експедиторські послуги; 

– транспортні послуги; 

– послуги зі зберігання в складських приміщеннях та терміналах; 

– додаткові послуги. 

Х. Глейснер (H. Gleissner), 

Дж. Фемерлінг  

(J. Femerling)] 

– обробка замовлень; 

– складування, в т.ч. перевалка (перевантаження); 

– транспортні послуги в т.ч. перевалка (перевантаження). 

Дж. Роса (G. Rosa), 

М. Жедлінскі 

(M. Jedliński), 

У. Крюхол-Барчик 

(U. Chrąchol-Barczyk)  

– фізичні операції, пов’язані з транспортуванням та 

зберіганням (наприклад, перевезення, розподіл вантажів, 

політика повернення, кондиціонування, експлуатація системи 

«точно в термін», упаковка, спеціальні перевезення, утилізація 

відходів); 

– операції з обслуговування (наприклад, підготовка замовлень, 

логістичне консультування, інвентаризація, перевірка якості, 

контакт із клієнтами, заходи з виправлення, стимулювання 

збуту); 

– інформаційні операції (наприклад, управління запасами, 

обробка даних, статистика).  

Джерело: узагальнено автором  



231 

Додаток Б 
Індикатори розвитку світового ринку логістичних послуг 
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Рис. Б.1. Обсяг світового експорту транспортних послуг в 2011-18 рр., 
млрд дол. США 
Джерело: розроблено автором на основі [225] 
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Рис. Б.2. Обсяги світового імпорту транспортних послуг в 2011-18 рр., 
млрд дол. США 
Джерело: розроблено автором на основі [222] 

Таблиця Б.1 
Світовий дохід від міжнародних вантажних авіаперевезень в 2012-2018 рр.,  

в млрд дол. США 

 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Дохід від вантажних 
авіаперевезень  
(в млрд дол.) 

93,3 92,1 92,9 83,8 80,8 95,9 109,8 

Зміни до 
попереднього року 
(%) 

- -1,3 0,8 -9,8 -3,6 18,7 14,5 

Джерело: розроблено автором на основі [176] 
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Рис. Б.3. Динаміка обсягів світового ринку вантажних авіаперевезень за 2005-

2018 рр., в млн тон 

Джерело: розроблено автором на основі [175-176] 
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Рис. Б.4. Динаміка обсягів контейнерних перевезень на світовому ринку у 1997–

2019 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [176] 
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Рис.Б.5 Динаміка показників глобального попиту на контейнерні перевезення у 

світі у 2002–2019 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [225] 
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Рис. Б.6. Регіональний розподіл контейнерної торгівлі в 2017–2018 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних Lloyd’s List, One Hundred 

Ports [212]. 

 

Обсяг контейнерної торгівлі, млн TEU 
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Рис. Б.7. Ринкові частки лінійних операторів у %, на початок 2017-2019 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними Alphaliner TOP 100 [121]. 
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Рис. Б.8. Ринкові частки морських альянсів у %, 2019 р. 
Джерело: побудовано автором за даними Alphaliner TOP 100 [121]. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємствами 

ринку логістичних послуг за 2012-2018 рр.,, тис грн 

Роки 

З них за складовими витрат 

Всього 

матеріальні 

витрати та 

витрати на 

оплату послуг, 

використані у 

виробництві 

амортизація 

витрати на 

оплату 

праці 

відрахування 

на соціальні 

заходи 

інші 

витрати 

2012 65766189,1 12204986,3 27974319,2 10226157,2 925756,0 117097408 

2013 82967180,5 14300611,2 31140334,1 11359485,7 914356,9 140681968 

2014 77054400,6 13460498,4 26915533,3 9769723,8 902609,4 128102766 

2015 86109301,1 26718998,1 24602927,6 8268627,9 1394208,5 147094063 

2016 72654331,9 9052160,7 17300837,8 3569957,2 1669786,4 104247074 

2017 97925556,1 9381012,8 23771596,6 4937509,3 1109573,3 137125248 

2018 121257460,9 11545449,3 31172389,5 6521045,4 1918571,4 172414917 

Джерело: розроблено автором на основі [75] 
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Додаток Г 

Індикатори розвитку світового ринку ІоТ 

 

Рис. Г.1 Види економічної діяльності, у яких найчастіше використовується 

Інтернет речей  

Джерело: побудовано автором на основі [276] 
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Рис. Г.2. Розмір світового ринку IoT, в 2009–2019 рр., млрд дол. США 

Джерело: побудовано автором на основі [235] 
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Таблиця Г.1 

Обсяги витрат на ІоТ в світі за видами економічної діяльності,  

в 2015 і 2020 рр. 

Види економічної діяльності 
Витрати на ІоТ, млрд дол. Темпи 

зростання, % 2015 2020 

Транспорт і логістика 10 40 400 

Комунальні послуги 7 40 570 

Споживчі товари 5 25 500 

Охорона здоров’я 5 15 300 

Обробне виробництво 4 15 380 

Енергетика і природні 

ресурси 
3 12 400 

Роздрібна торгівля 2 12 600 

Сектор державного 

управління 
5 12 240 

Страхування 2 5 250 

Інше 8 30 380 

Джерело: побудовано автором на основі [253] 
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Рис. Г.3 Динаміка патентних заявок у США в сфері логістики в 1973-2017 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [273] 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Індикатори розвитку сегменту вантажних перевезень ринку логістичних 

послуг, 2013-2022 рр. 

 

Обсяги 

перевезених 

вантажів 

залізничним 

транспорто

м, млн т. 

Обсяги 

перевезених 

вантажів 

автомобільним 

транспортом, 

млн т. 

Обсяги 

перевезених 

вантажів 

водним 

транспортом, 

млн т. 

Обсяги 

перевезених 

вантажів 

трубопровідни

м транспортом, 

млн т. 

Обсяги 

перевезених 

вантажів 

авіаційним 

транспорто

м, млн т. 

Обсяги 

перевезених 

вантажів 

всіма видами 

транспорту, 

млн т. 

I кв.2013 101,20 38,10 0,90 36,80 0,03 177,1 

II кв. 2013 107,50 44,40 1,30 25,80 0,02 179 

III кв. 2013 115,30 49,30 2,10 28,00 0,05 194,7 

IV кв. 2013 117,80 51,70 2,00 35,30 0,00 207 

I кв.2014 102,00 45,10 0,90 33,40 0,02 181,4 

II кв. 2014 101,50 46,70 1,40 23,10 0,01 172,7 

III кв. 2014 90,30 42,80 2,00 18,80 0,02 154 

IV кв. 2014 93,20 43,80 1,70 24,40 0,05 163,1 

I кв.2015 77,90 31,40 0,90 25,90 0,02 136,1 

II кв. 2015 87,20 34,00 1,50 21,20 0,01 143,9 

III кв. 2015 91,00 41,10 2,40 22,90 0,02 157,4 

IV кв. 2015 93,90 40,80 1,60 27,20 0,05 163,6 

I кв.2016 78,40 32,10 1,00 29,30 0,02 140,8 

II кв. 2016 83,80 43,10 1,50 21,80 0,02 150,2 

III кв. 2016 90,70 47,40 2,30 22,30 0,01 162,8 

IV кв. 2016 91,20 44,30 2,10 33,30 0,02 170,7 

I кв. 2017 82,70 37,00 0,90 32,20 0,02 152,8 

IІ кв. 2017 83,50 45,30 1,40 25,40 0,02 155,6 

IІІ кв. 2017 84,70 45,20 1,90 26,70 0,04 158,6 

IV кв. 2017 88,60 48,10 1,70 30,50 0,00 168,9 

I кв.2018 79,10 39,60 0,70 30,60 0,02 150 

II кв. 2018 77,60 47,50 1,50 24,70 0,02 151,3 

III кв. 2018 83,40 50,50 2,00 25,20 0,06 161,2 

IV кв. 2018 82,20 49,10 1,40 28,90 0,00 161,6 

I кв.2019 77,10 54,60 1,00 30,60 0,02 163,3 

II кв. 2019 79,70 66,10 1,50 26,30 0,02 165,2 

III кв. 2019 77,50 59,60 1,90 25,20 0,03 172,6 

IV кв. 2019 78,60 62,40 1,70 30,60 0,03 173,4 

I кв.2020 73,90 43,70 0,90 22,20 0,02 140,7 

II кв. 2020 69,30 41,90 1,30 22,30 0,02 134,8 

Джерело: побудовано автором на основі [75] 
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Додаток Е 

Індикатори результатів діяльності ВЕД «Транспорт, складське 

господарство, поштова та кур'єрська діяльність» 

Таблиця Е.1 

Обсяг реалізованих послуг ВЕД «Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур'єрська діяльність» 

 

Обсяг реалізованих 

послуг: ВЕД 

"Транспорт, складське 

господарство, поштова 

та кур'єрська 

діяльність", млн грн 

Обсяг 

реалізованих 

послуг: ВЕД 

"Діяльність 

транспорту", 

млн грн 

Обсяг реалізованих 

послуг: ВЕД 

"Складське 

господарство та 

допоміжна  

діяльність у сфері 

транспорту", млн грн 

Обсяг 

реалізованих 

послуг: ВЕД 

"Поштова та 

кур'єрська 

діяльність", 

млн грн 

1 2 3 4 5 

I кв.2013 31125,22 16685,03 13286,04 1090,06 

II кв. 2013 31142,37 16262,56 13804,60 1127,15 

III кв. 2013 34479,06 18163,53 15160,65 1138,34 

IV кв. 2013 39044,75 20541,15 17118,37 1413,92 

I кв.2014 32681,11 18259,03 13451,66 927,44 

II кв. 2014 32699,12 17796,70 13976,69 958,99 

III кв. 2014 36202,60 19877,01 15349,64 968,52 

IV кв. 2014 40996,52 22478,92 17331,76 1202,99 

I кв.2015 41001,17 20841,24 19083,49 1076,44 

II кв. 2015 48130,12 27039,44 20044,43 1046,25 

III кв. 2015 50261,55 28202,00 21009,48 1050,07 

IV кв. 2015 55090,68 30274,30 23537,81 1278,57 

I кв.2016 55742,58 32321,03 22188,99 1232,57 

II кв. 2016 56043,44 31255,83 23504,73 1282,89 

III кв. 2016 64981,25 36235,05 27456,88 1289,32 

IV кв. 2016 77113,44 45418,89 30132,13 1562,42 

I кв. 2017 74522,34 47613,91 25559,91 1348,52 

IІ кв. 2017 69733,17 42051,82 26221,54 1459,81 

IІІ кв. 2017 77018,50 47582,57 27981,52 1454,41 

IV кв. 2017 87131,04 53622,66 31640,42 1867,96 

I кв.2018 82796,10 50724,92 30358,29 1712,89 

II кв. 2018 80295,52 47317,95 31213,36 1764,21 

III кв. 2018 89176,89 52906,38 34456,01 1814,50 

IV кв. 2018 99370,86 57199,07 39914,74 2257,05 

I кв.2019 96445,90 52595,40 41788,10 2062,40 

II кв. 2019 94146,60 50102,20 41874,90 2169,50 

III кв. 2019 100190,00 52736,60 45317,40 2136,00 

IV кв. 2019 99396,70 49951,00 47080,70 2365,00 

I кв.2020 92828,60 49450,70 41151,50 2226,40 

II кв. 2020 84004,60 42381,60 39257,00 2366,00 

Джерело: побудовано автором на основі [75] 
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Таблиця Е.2 

Капітальні інвестиції ВЕД «Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур'єрська діяльність» 

 

Капітальні 

інвестиції: 

ВЕД 

"Транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова та 

кур'єрська 

діяльність", 

млн грн 

Капітальні 

інвестиції в 

наземний і 

трубопровідний 

транспорт, млн 

грн 

Капітальні 

інвестиції 

в водний 

транспорт, 

млн грн 

Капітальні 

інвестиції 

в 

авіаційний 

транспорт, 

млн грн 

Капітальні 

інвестиції в 

складське 

господарство 

та допоміжну 

діяльність у 

сфері  

транспорту, 

млн грн 

Капітальні 

інвестиції в 

поштову та 

кур'єрську 

діяльність, 

млн грн 

1 6 7 8 9 10 11 

I кв.2013 2476,90 587,80 6,30 98,60 1779,20 5,00 

II кв. 2013 3411,40 1189,40 37,30 137,60 2042,00 5,10 

III кв. 2013 4650,80 1440,20 31,80 131,60 3039,00 8,20 

IV кв. 2013 5958,50 1650,30 21,40 155,30 3929,40 202,10 

I кв.2014 2573,50 590,30 29,30 73,30 1876,80 3,80 

II кв. 2014 3495,30 1140,60 41,00 79,20 2230,40 4,10 

III кв. 2014 2642,20 652,30 89,00 71,40 1820,40 9,10 

IV кв. 2014 5245,00 1072,60 48,80 96,20 3921,90 105,50 

I кв.2015 2854,30 1805,60 23,10 116,30 904,40 4,90 

II кв. 2015 3102,90 874,60 96,20 193,70 1935,60 2,80 

III кв. 2015 4712,60 2386,90 111,60 125,60 2083,20 5,30 

IV кв. 2015 5608,20 2150,90 102,90 223,10 3058,70 72,60 

I кв.2016 3540,90 1952,20 36,60 99,20 1439,60 13,30 

II кв. 2016 4609,30 2256,50 38,00 177,70 2114,60 22,50 

III кв. 2016 6302,40 3365,50 53,30 218,40 2646,50 18,70 

IV кв. 2016 10285,10 7383,00 106,20 202,30 2527,10 66,50 

I кв. 2017 5414,60 3693,00 50,80 210,20 1454,00 6,60 

IІ кв. 2017 6528,50 4181,90 55,40 260,40 1979,00 51,80 

IІІ кв. 2017 7962,60 4627,70 56,90 372,20 2852,10 53,70 

IV кв. 2017 15796,50 9455,60 74,60 340,40 5640,60 285,30 

I кв.2018 8177,00 4542,90 28,10 508,60 3013,70 83,70 

II кв. 2018 10375,20 6002,50 36,90 416,20 3748,20 171,40 

III кв. 2018 10334,00 6402,90 75,00 328,00 3466,80 61,30 

IV кв. 2018 16034,30 10945,00 60,30 318,70 4622,00 88,30 

I кв.2019 10313,30 5692,00 47,00 509,60 4047,80 16,90 

II кв. 2019 9327,70 4910,30 60,50 585,70 3760,60 10,60 

III кв. 2019 8750,80 4660,80 81,50 336,90 3654,40 17,20 

IV кв. 2019 12980,10 7745,80 49,10 341,80 4824,70 18,70 

I кв.2020 4605,30 2563,60 22,10 120,00 1886,70 12,90 

II кв. 2020 4321,90 2768,60 76,60 85,20 1359,70 31,80 

Джерело: побудовано автором на основі [75] 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Індикатори розвитку ринку логістичних послуг за регіонами України, 2019 р. 

Регіони України 

Середньооблікова 

кількість 

працівників видів 

економічної 

діяльності 

"Наземний і 

трубопровідний 

транспорт", 

"Водний 

транспорт", 

"Авіаційний 

транспорт", тис. 

осіб 

Перевезення 

вантажів 

автомобільним 

транспортом, 

млн т 

Вантажообіг 

автомобільного 

транспорту, 

млн ткм 

Оборот 

роздрібної 

торгівлі, 

млн грн 

Оптовий 

товарооборот, 

млн грн 

1 2 3 4 5 6 

Вінницька 9,6 30,0 1817,8 32144,2 24885,9 

Волинська 5,5 13,1 2966,5 19619,7 43603,8 

Дніпропетровська 24,2 336,6 4888,4 102461,5 198109,7 

Донецька 14,8 92,5 1073,1 35319,2 61815,0 

Житомирська 6,6 39,0 1024,6 26027,5 20869,4 

Закарпатська 4,7 9,8 5002,1 23519,8 7990,5 

Запорізька 7,9 30,7 1532,0 45223,6 50512,7 

Івано-Франківська 3,6 14,1 1488,3 25805,3 37568,0 

Київська 10,4 51,5 4253,8 83453,1 157062,7 

Кіровоградська 7,0 38,5 1142,1 19679,5 25857,6 

Луганська 2,0 4,8 651,4 10561,9 5689,6 

Львівська 18,9 24,4 5150,1 66601,9 64574,6 

Миколаївська 5,8 20,6 1785,5 25487,9 58397,5 

Одеська 17,5 28,8 3693,5 81447,5 107057,1 

Полтавська 14,4 160,1 2326,7 34301,1 37817,5 

Рівненська 4,4 19,5 2055,8 20642,3 12202,5 

Сумська 4,9 12,4 1175,1 21348,1 21853,7 

Тернопільська 2,6 16,2 1229,7 16145,9 12937,9 

Харківська 21,2 29,6 3783,4 82126,9 83122,2 

Херсонська 3,5 15,0 1375,7 23690,9 12611,4 

Хмельницька 4,5 30,4 2049,3 24234,6 18556,2 

Черкаська 5,8 34,6 2270,9 27126,2 45182,2 

Чернівецька 3,4 7,4 1561,4 15282,8 8459,8 

Чернігівська 3,4 12,5 1347,3 19282,1 19902,7 

м. Київ 56,2 74,9 9208,4 212512,3 1185536,7 

Україна  262,9 1147,0 64952,9 1094045,8 2322176,9 

Джерело: побудовано автором на основі [75] 
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Таблиця Ж. 2 

Регіони України 
Автозаправні 

станції, од. 

Середня відстань 

перевезення однієї 

тони вантажів 

автомобільним  

транспортом, км 

Індекс 

споживчих 

цін, % 

Індекс 

споживчих 

цін на 

транспорт, 

% 

Капітальні 

інвестиції в 

транспортні 

засоби, тис. грн 

1 2 3 4 5 6 

Вінницька 281 61 102,4 95,3 1637730 

Волинська 154 226 104,9 97,5 975592 

Дніпропетровська 471 15 103,7 97,2 6326701 

Донецька 244 12 106,0 98,5 1317396 

Житомирська 233 29 103,6 96,8 971211 

Закарпатська 239 512 104,3 99,0 633181 

Запорізька 300 50 103,2 94,3 1352510 

Івано-Франківська 169 106 104,5 99,8 1129406 

Київська 449 83 104,4 97,5 2928000 

Кіровоградська 186 30 103,6 98,1 825517 

Луганська 95 136 104,3 95,9 340153 

Львівська 369 211 104,2 99,7 2962081 

Миколаївська 251 87 103,8 97,3 2224908 

Одеська 384 128 103,9 93,1 1799338 

Полтавська 297 15 104,5 98,5 4086084 

Рівненська 167 105 104,4 97,5 594999 

Сумська 160 95 104,8 99,2 1100723 

Тернопільська 184 76 104,2 96,7 758391 

Харківська 514 128 104,8 101,9 2358159 

Херсонська 207 92 103,3 94,6 635435 

Хмельницька 206 67 104,4 97,3 1262395 

Черкаська 262 66 103,2 94,4 1001882 

Чернівецька 180 210 103,8 95,6 243127 

Чернігівська 174 108 104,3 100,8 1529662 

м. Київ 240 123 103,9 98,5 24324554 

Україна 6416 57 104,1 97,6 63319135 

 

Джерело: побудовано автором на основі [75] 
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Додаток З 

Таблиця З. 1 

Показники, що впливають на ринок логістичних послуг 2013-2020 рр 

 

Індекси 

тарифів на 

вантажні 

залізничні 

перевезення 

з 2013 по  

2020 рр., 

% 

Індекс 

споживчих 

цін на 

транспорт, 

% 

Індекс 

споживчих 

цін на 

паливо та 

мастила, % 

Індекс 

споживчих 

цін на 

транспортні 

послуги, % 

Індекс 

девальвації 

гривні 

відносно 

долару 

США  (%) 

Обсяги 

експорту 

товарів,  

млн дол.  

США 

Обсяги 

імпорту 

товарів,  

млн 

дол.  

США 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

I кв.2013 100,00 100,30 99,50 101,20 100,00 15239,8 17921,9 

II кв. 2013 104,40 100,70 98,61 102,52 100,00 15475,5 17043,9 

III кв. 2013 103,00 100,70 100,10 101,00 100,00 15567,3 21217,1 

IV кв. 2013 102,80 99,60 98,11 100,50 100,00 17038,1 20803,9 

I кв.2014 100,00 108,25 116,35 101,20 137,55 14052,6 14227,4 

II кв. 2014 100,00 116,23 123,41 111,19 107,19 14466,7 13883,9 

III кв. 2014 113,40 108,08 110,71 106,22 109,91 13272,2 13102,9 

IV кв. 2014 100,00 104,12 101,06 102,21 121,77 12110,2 13214,5 

I кв.2015 126,60 126,51 130,94 116,01 148,66 9475,1 9565,2 

II кв. 2015 103,10 96,95 91,79 108,42 89,56 9146,7 8705,4 

III кв. 2015 103,10 98,30 95,15 100,60 101,43 9730,1 9371,1 

IV кв. 2015 100,00 99,90 98,41 100,40 111,75 9775,2 9874,7 

I кв.2016 100,00 100,60 99,28 100,90 110,20 7716,9 8724,9 

II кв. 2016 115,00 106,53 114,52 101,31 94,76 8905,4 8625,0 

III кв. 2016 100,00 101,31 101,51 100,50 104,36 9250,4 10293,6 

IV кв. 2016 100,00 102,62 103,54 102,21 102,94 10489 11606,5 

I кв. 2017 100,00 105,49 104,96 109,90 101,30 10367,2 11161,3 

IІ кв. 2017 100,00 101,70 101,09 104,04 96,34 10278,4 11484,3 

IІІ кв. 2017 100,00 102,31 102,28 103,64 102,16 10677,7 12686,9 

IV кв. 2017 115,00 106,33 110,54 103,54 104,97 11941,4 14274,7 

I кв.2018 98,70 103,81 104,03 106,43 94,28 11429,5 12718,5 

II кв. 2018 100,00 101,51 100,39 104,56 100,10 11823,5 13277,0 

III кв. 2018 100,00 105,07 106,24 107,25 107,31 11294,8 15101,0 

IV кв. 2018 100,00 101,96 98,34 108,00 98,00 12787,2 16091,1 

I кв.2019 100,00 98,69 92,02 104,98 98,25 12269,9 13773,7 

II кв. 2019 114,20 102,82 106,70 102,52 96,29 12197,5 14460,8 

III кв. 2019 100,00 97,91 95,06 100,40 92,43 12620,9 16057,8 

IV кв. 2019 100,00 98,21 98,41 99,70 97,92 12966,3 16507,9 

I кв.2020 100,00 100,10 92,48 102,42 116,67 12251 13310,2 

II кв. 2020 100,00 97,89 84,92 101,10 96,63 10661,6 10879,2 

Джерело: побудовано автором на основі [75] 
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Додаток К 

АНКЕТА 

ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ 

ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

1. Яку посаду Ви займаєте  у вашій компанії (виберіть щось одне) 

□ Керівник (власник) 

□ Регіональний менеджер  

□ Керівник відділу 

□ Керівник 

□ Оператор 

□ Інший 

 

2. Організаційний рівень Вашої компанії: 

□ Материнська компанія та / або регіональна штаб-квартира 

□ Філіал міжнародної компанії в певному регіону 

□ Незалежна фірма / підприємець 

 

3. Яка кількість працівників в вашій компанії: 

□ 1-9 

□ 0-49 

□ 50-249 

□ 250-499 

□ 500 або більше 

 

4. Який тип/ вид перевезень Ви зазвичай використовуєте у своїй 

роботі (оберіть один) 

□ Морський  

□ Автомобільний  

□ Залізничний 

□ Повітряний транспорт 

□ Експрес-доставка 

□ Мультимодальний 

 

5. Напрямок торгівлі з яким Ви маєте справу в першу чергу: 

□ Експорт товарів 

□ Імпорт товарів 

□ Експорт та імпорт товарів 

□ Внутрішні перевезення 

□ Міжнародний транзит 

□ Більшість із перерахованого 
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6. Основні напрями логістичних послуг, на яких спеціалізується 

Ваша компанія: 

□ Перевезення вантажів повнозавантаженими контейнерами / 

вантажними причепами 

□ Перевезення вантажів частково завантаженими контейнерами / 

вантажними причепами 

□ Перевезення насипних вантажів / розбивні навальні вантажі 

□ Індивідуальні логістичні рішення, розроблені замовником 

□ Послуги зі складування та розподілу вантажів 

□ Кур'єрська служба 

□ Більшість із перерахованого 

 

7. З яким із наведених географічних регіонів Ви найбільше 

стикаєтесь у своїй роботі (оберіть один) 

□ Регіони України 

□ Країни СНД 

□ Країни ЄС 

□ Країни Тихоокеанського регіону 

□ Північна та Південна Америка 

□ Африка 

 

8. Країна, в якій ви зараз працюєте * 

_________________________ 

* Позначте тут, щоб підтвердити вибір країни * 

Ви вибрали 

_________________________ 

як країна, в якій ви наразі працюєте. Якщо це неправильно, будь ласка, 

перейдіть на сторінку <і виберіть правильну країну. 

 

9. Введіть поштовий індекс свого міста 

 ___________________________________________ 

Введіть адресу електронної пошти 

___________________________________________ 

 

10. Регіон України, в якому ви зараз працюєте * 

_________________________ 

* Позначте тут, щоб підтвердити вибір регіону * 

Ви вибрали 

_________________________ 
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11. Оцініть якість транспортної інфраструктури в Вашому регіоні / 

області 

□ Дуже низька 

□ Низька 

□ Середня 

□ Висока 

□ Дуже висока 

 

12. Оцініть простоту організації доставки вантажу  за 

конкурентоспроможною ціною  

□ Дуже складно 

□ Середньої складності 

□ Легко  

□ Дуже легко 

 

13. Оцініть загальний рівень компетентності та якості логістичних 

послуг  

□ Дуже низький  

□ Низький  

□ Середній  

□ Високий  

□ Дуже високий 

 

14. Оцініть можливість відстеження вантажів під час доставки: 

□ Дуже низька 

□ Низька 

□ Середня 

□ Висока 

□ Дуже висока 

 

15. Під час організації відправлень вантажів по території України, як 

часто вони досягають одержувача в межах запланованого або очікуваного 

терміну доставки? 

□ Майже ніколи 

□ Рідко 

□ Іноді 

□ Часто 

□ Майже завжди 

 

16. Як часто вантажовідправники просять екологічно чисті варіанти 

під час доставки (наприклад, з огляду на рівні викидів, вибір маршрутів, 

транспортних засобів, розкладу тощо)  

□ Майже ніколи 

□ Рідко 

□ Іноді 

□ Часто 

□ Майже завжди 



17 Оцініть якість логістичної інфраструктури (наприклад, порти, 
дороги, аеропорти, інформаційні технології) у Вашому регіоні роботи  

 
Дуже 

високий 
Високий Середній Низький Дуже низький 

Інфраструктура порту      
Інфраструктура аеропорту      
Дорожня інфраструктура      
Залізнична 
інфраструктура 

     

Складські / 
перевантажувальні засоби 

     

Телекомунікаційна 
інфраструктура та ІТ-
послуги 

     

 
18 Оцініть відповідність та якість послуг, що надаються в Вашому 

регіоні роботи  

 
Дуже 

висока 
Висока Середня Низька 

Дуже 
низька 

Постачальники послуг 
автомобільного транспорту 

     

Постачальники послуг 
залізничного транспорту 

     

Постачальники послуг 
повітряного транспорту 

     

Постачальники послуг 
морського транспорту 

     

Оператори складування / 
перевантаження та розподілу 

     

Експедитори      
Митні органи      
Агенції з контролю якості / 
стандартів 

     

Митні брокери      
Торгові та транспортні 
асоціації 

     

Вантажоодержувачі або 
вантажовідправники 

     

 

19. Як часто в вашому регіоні Ви стикаєтесь із  

 
Навряд чи 

коли-
небудь 

Рідко Іноді Часто 
Майже 
завжди 

Великими затримками через 
обов’язкове складування / 
перевантаження 

     

Великими затримками через 
передвідвантажувальну перевірку 

     

Злочинною діяльністю (наприклад, 
викрадений вантаж) 

     

Залученням неформальних платежів у 
зв'язку з логістичною діяльністю 
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20. Починаючи з 2014 року, покращились чи погіршились такі 

фактори у вашому регіоні роботи  

 
Значно 

погіршився 
Погіршується 

Приблизно 

те саме 
Покращена 

Значно 

вдосконалено 

Процедури митного 

оформлення 

     

Інші процедури 

оформлення 

прикордонних 

державних установ 

     

Якість інфраструктури 

торгівлі та транспорту 

     

Якість 

телекомунікацій / ІТ-

інфраструктура 

     

Якість приватних 

логістичних послуг 

     

Регулювання, 

пов'язане з логістикою 

     

Залучення 

неформальних 

платежів у зв'язку з 

логістичною 

діяльністю 

     

 

21. Оцініть, будь ласка, чи змінилась ситуація на ринку логістичних 

послуг з 2014 року у Вашому регіоні роботи  

 
Значно 

зменшився 
Зменшився 

Приблизно 

те саме 
Збільшився 

Значно 

збільшився 

Попит на традиційне 

експедирування вантажів 

як комерційну послугу 

(наприклад, бронювання 

вантажопідйомності, 

підготовка транспортних 

документів, митне 

оформлення) 

     

Збільшення використання 

вантажовідправників 

електронних торгових 

платформ (B2B та B2C) 

означає, що обсяги нашого 

бізнесу мають 

     

Загрози кібербезпеки в 

логістиці 

     

Готовність нашої фірми до 

кіберзагроз 
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22. Ви, як постачальник логістичних послуг, підтримуєте показники 

рівня обслуговування клієнта? Якщо так, то який показник відповідає 

вашим критеріям якості 

______________________________________________________ 

 

23. З якою кількістю державних структур, які беруть участь у процесі 

оформлення вантажів, Ви зазвичай маєте справу у своєму регіоні роботи 

Для імпорту ________________________________ 

Для експорту _______________________________  

 

24. Скільки форм Ви як правило повинні подавати для оформлення 

перевезень при 

Імпорті _____________________________________ 

Експорті ____________________________________ 
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