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С
учасні економічні тенденції світового розви-

тку привели до підвищення вимог, пов’язаних 

із скороченням витрат і підвищенням ефек-

тивності роботи підприємства. Вирішення цих пи-

тань полягає у формуванні логістичного підходу до 

управління бізнесом. Західні економісти, що займа-

ються питаннями сфери логістики, вважають, що під-

приємства, які досягли в логістиці світових стандар-

тів, отримують конкурентні переваги завдяки якісно-

му обслуговуванню клієнтів.

Логістика сприяє ефективному розвитку під-

приємства за рахунок вибору логістичної стратегії, 

формування логістичної системи та впровадження 

логістичного процесу на підприємстві.

На сучасному етапі розвитку логістики вітчиз-

няними науковцями практично доведено [1; 6], що 

впровадження логістичного підходу до управління 

ресурсами підприємства приводить до:

 скорочення запасів на шляху логістичного 

потоку завдяки раціональному розподілу за-

пасів та підвищенню надійності поставок;

 скорочення часу проходження товарів по кана-

лах поставки від виробника до споживача, що 

дозволить підвищити оборотність капіталу;

 зниження величини транспортних витрат 

шляхом оптимізації маршрутів та графіків 

руху транспорту;

 скорочення витрат часу на вантажно-розван-

тажувальні роботи шляхом впровадження 

засобів механізації на усіх ланках логістично-

го процесу.

Мета статті полягає у визначенні особливостей 

розвитку логістики в Україні.

Основними світовими організаціями, що за-

ймаються уніфікацією та стандартизацією логістич-

ної термінології, є «Рада логістичного менеджменту 

США» (Council of Logistics Management) та «Євро-

пейська логістична організація» (European Logistics 

Association). В Україні проблемами розвитку логіс-

тичних процесів займається «Український логістич-

ний альянс» (УЛА).

У багатьох компаніях розвинутих країн світу 

логістика складає основу ділової стратегії підприєм-

ства та використовується як інструмент у конкурент-

ній боротьбі.

Кожні два роки World Bank готує звіт «Логіс-

тичний рейтинг» щодо країн – лідерів у логістиці, 

їх компетенції в цій сфері та доступності логістики 

для бізнесу. У 2016 р. у звіті фігурує 160 країн, і кожну  

з них World Bank оцінив за низкою критеріїв [3].

Оцінка відбувається за шістьома критеріями 

та встановлюється індекс LPI (Logistics Performance 

Index): 

 ефективність і швидкість роботи митниці 

(Customs);

 якість і наявність транспортної інфраструк-

тури (Infrastructure);

 робота з великими міжнародними гравцями 

на ринку (International shipments);

 рівень компетенцій і якість логістичних 

сервісів / провайдерів (Logistics quality and 

competence);

 можливість стежити за пересуваннями ван-

тажу по території (Tracking and tracing);

 кількість доставок у необхідний час «lead-

time» (Timeliness).

Переможцями номінацій за критеріями World 

Bank «Логістичний рейтинг» у 2016 р. стали:

 краща і найшвидша митниця – Сінгапур;

 краща транспортна інфраструктура – Німеч-

чина;

 доступ до кращих міжнародних гравців – 

Люксембург;

 якість логістичних послуг – Німеччина;

 стеження за доставкою – Швеція;

 доставка вчасно – Люксембург.

Згідно з дослідженнями Світового банку Украї-

на за показниками ефективності процедур митного 

оформлення, доступності та легкості організації міжна-

родних постачань займає 102 місце серед 155 країн [2].

У рейтингу логістичної ефективності Світового 

банку (World Bank) за останні роки Україна втратила 

19 позицій та займає 80 місце. При цьому сумарний 

бал складає 2,74 у порівнянні з 2,98 у 2014 р. Сусіда-

ми по рейтингу для України стала Намібія (79 місце) 

і Буркіна-Фасо (81 місце). У трійку лідерів у 2016 р. 

увійшли Німеччина, Люксембург та Швеція. 

На думку експертів, низька ефективність укра-

їнської логістики пов’язана з необґрунтовано висо-

ким рівнем портових тарифів і зборів. За даними того 

ж рейтингу, у 2016 р. Польща займала 33 місце, а Росія 

перебувала на 99 місці з оцінкою у 2,57 бала, тобто 

значно відстає від України.

Н
а організацію логістичного процесу на ві-

тчизняних промислових підприємствах що-

річно витрачається від 10 млрд дол. США. 

За підрахунками Української логістичної асоціації,  

в Україні на перевезення і зберігання продукції та си-

ровини витрачаються 6–11% ВВП (для порівняння –  

у ЄС і США логістичні витрати складають 13–16%,  

у Китаї – 26%) [8].

В Україні, на думку багатьох експертів, ринок ло-

гістичних послуг проходить етап становлення та роз-

вивається. Водночас через складну ситуацію в країні 

процеси розвитку уповільнились. При цьому, за ре-

зультатами дослідження логістики в останні роки, 

можна зазначити, що відбувається зміна у сприйнятті 

даного явища. Усе більше вітчизняних підприємств 

усвідомлюють, що це реальний інструмент підвищен-

ня ефективності бізнесу. В умовах виходу українських 

підприємств на світові ринки виникла необхідність  

у зменшенні своїх логістичних витрат за рахунок 

співробітництва з логістичними операторами. При 
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цьому зростають вимоги до якості логістичних по-

слуг, надійності доставки товарів, збереження ванта-

жу та прозорості бізнес-процесів.

На рис. 1 і рис. 2 представлено динаміку ВВП 

України у вартісному вираженні та динаміку питомої 

ваги обсягів логістичних послугу структурі внутріш-

нього продукту. При дослідженні даних макроеконо-

мічних показників видно, що на тлі зростання ВВП  

у гривневому еквіваленті скорочується питома вага 

логістичних послуг, що свідчить про повернення на-

зад в економічному розвитку [7].

Аналіз статистичних даних про обсяги пере-

везень вантажів усіма видами транспорту має чітко 

виражений тренд спаду, починаючи з 2011 р. (рис. 3). 

П
ри дослідженні ринку логістичних послуг 

можна зазначити, що в Україні майже 70% ло-

гістичних витрат припадає на транспорт, 25% –  

складське зберігання та близько 5% – на управління 

логістичними потоками [3].

Зменшення вантажопотоків призвело до змен-

шення обсягів логістичної діяльності та свідчить про 

стагнацію та навіть деградацію. Рівень прибутковості 

логістичного бізнесу досяг мінімально допустимого 

порогу, і більшість логістичних операторів працюють 

майже в точці беззбитковості. 

Аналіз обсягів перевезень вантажів за видами 

транспорту показав, що практично за всіма видами 

транспорту зменшилися обсяги перевезень (табл. 1) [5].

Ринок автомобільних вантажних перевезень за 

період 2012–2016 рр. змінювався динамічно. За 2013–

2014 рр. спостерігалося зростання, а за результатами 

2014 р. був зафіксований спад майже на 8,5%, у 2015 р. –  

ще на 9,7%. 

За даними Державної служби статистики, у 2016 р.  

обсяг перевезень автомобільним транспортом збіль-

шився майже на 6,4% – до 1086 млн т, що складає 

70,4% усіх перевезених вантажів.

Перевезення залізничним транспортом займає 

друге місце у структурі транспортних перевезень 

(22,23%). Так, за підсумками 2016 р. обсяг переве-

зень зменшився на 21,3% від обсягу 2013 р.: залізни-

ця перевезла 343 млн т вантажів. Передусім  на таку 

тенденцію вплинула загальна економічна ситуація 
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Рис. 3. Динаміка перевезення вантажів в Україні

Таблиця 1

Аналіз структури перевезення вантажів в Україні за період 2012–2017 рр.

Вид транспорту
Рік

2012 2013 2014 2015 2016

Обсяги перевезень, млн т

Транспорт, усього 1801 1802 1623 1474 1543

У т. ч.: залізничний 431 436 386 350 343

морський 3 3 3 3 3

річковий 4 3 3 3 4

автомобільний 1235 1236 1131 1021 1086

авіаційний 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

трубопровідний 127 125 100 97 107

Структура перевезень, %

Транспорт, усього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

У т. ч.: залізничний 23,93 24,20 23,78 23,74 22,23

морський 0,17 0,17 0,18 0,20 0,19

річковий 0,22 0,17 0,18 0,20 0,26

автомобільний 68,57 68,597 69,69 69,27 70,38

авіаційний 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

трубопровідний 7,05 6,94 6,16 6,58 6,93

в країні, але свою роль зіграло зростання тарифів:  

у квітні 2016 р. залізниця підняла на 15% розцінки на 

перевезення.

Особливо швидкими темпами зменшилися об-

сяги трубопровідного транспорту – на 24%. Водночас 

останні два роки спостерігається поступове зростан-

ня – з 97 млн т у 2014 р. до 107 млн т у 2016 р.

У 
загальному обсязі вантажоперевезень на авіа-

цію припадає 0,1%. Зараз вантажоперевезен-

нями в Україні займається 19 авіакомпаній, 

причому майже 75% обсягів припадає на п’ять пере-

візників: «Авіалінії Антонова», «Урга», «МАУ», «Зет-

Авіа» і Maximus Airlines. За даними офісу ефективно-

го регулювання BRDO, у 2016 р. українські аеропорти 

прийняли 0,1 млн т вантажу.

На одному рівні залишаються лише перевезен-

ня морським і річковим транспортом. Річкові пере-

везення в Україні слаборозвинені. Власного флоту  

в нашої країни практично немає, а залучати зарубіж-

ний для перевезень невигідно: використання судна 

під іноземним прапором для внутрішніх перевезень 

обходиться компанії, залежно від кількості шлюзів,  

у 4–6 разів дорожче.

Річковий вантажний транспорт є тільки в опе-

ратора річкових портів по Дніпру: АК «Укррічфлот», 

ПрАТ «Дунайське пароплавство», KDM Shipping 

Public Ltd – холдингової компанії судноплавного 

оператора ТОВ «Столична судноплавна компанія»,  

а також у сільгосппідприємства «Нібулон». З ураху-

ванням усіх судів потужностей вистачить на пере-

везення 10–12 млн тонн вантажів. Однак флот ком-
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паній на 80% зношений: частина судів формують 

статистику, але вони не придатні для перевезень. За 

даними 2016 р., було перевезено 7 млн т вантажів, що 

у структурі перевезень складає 0,45%.

За останні роки суттєво зріс сегмент поштової 

логістики, що не в останню чергу пов’язано з роз-

ширенням асортименту послуг і підвищенням якості 

сервісів, перш за все, лідерами сегмента. Основними 

поштовими та транспортними компаніями на ринку 

України є: «Нова пошта», «Укрпошта», «Міст Екс-

прес», «Автолюкс», «Carco ExpressLtd», «SESP (EMS 

Ukraine)», «GNS Cargo» та інші.

За період 2010–2016 рр. ринок внутрішніх від-

правлень збільшився з 2,1 млрд грн у 2010 р. до  

7,8 млрд грн і у 2016 р., або у 3,7 разу [4]. Загальний 

обсяг ринку поштової логістики України, включаючи 

внутрішні та міжнародні відправлення, представлено 

в табл. 2.

Динаміку зміни обсягів відправлення на внутріш-

ньому та міжнародному ринках наведено на рис. 4.

Вартість послуг у 2015–2016 рр. значно зросла. 

У березні 2015 р. відбулося падіння гривні та зростан-

ня цін на паливо, що призвело до зростання витрат 

на транспортування. Більшість компаній збільшили 

ціни на послуги доставки: порівнянл з цінами 2014 р. 

зростання склало від 20% і вище. Один з лідерів рин-

ку України – «Нова пошта» – у 2015 р. підняв ціни на 

25%, а у 2016 р. збільшилася вартість посилок вагою 

до 1 кг до 2 кг на 5 грн і для палетованих вантажів –  

до 100 грн. Поштові компанії здійснюють доставку 

«склад-склад» і «двері-двері». Структуру даних по-

слуг на ринку України наведено на рис. 5.

Останнім часом клієнти бажають отримувати 

відправлення в руки, тому адресні доставки стають 

популярнішими. Втім, великого зростання адресної 

доставки у 2017 році не будл, оскільки складська до-

ставка дешевше.

Безумовним лідером з доставки «склад-склад»  

у 2015–2016 рр. стала «Нова пошта». Вона зростає 

значно швидше, ніж ринок у цілому. Один з факторів –  

активнн охоплення міст з населенням понад 50 тис. 

осіб [4].

Лідером у сегменті «двері-двері» за підсумками 

2015–2016 рр. є компанія «Міст експрес», а за нею 

йде «Нова пошта».

Т
акож активно розвивається ринок складської 

логістики. Ефективність організації скла-

дування безпосередньо впливає на успішну 

збутову політику підприємства, його конкуренто-

спроможність на ринку. Будь-якому підприємству 

доводиться зберігати товар до моменту його прода-

жу. Необхідність організації збереження продукції 

полягає в тому, що цикли виробництва та реалізації 

продукції рідко збігаються. 

Раціональна організація складського господар-

ства безпосередньо впливає на економіку підпри-

ємств, оскільки втрати матеріалів під час зберігання, 

Таблиця 2

Аналіз ринку поштової логістики в Україні, млрд грн 

Показник
Рік

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Усього відправлень 2,1 2,45 3,2 3,8 3,8 5,3 7,8

Внутрішні 1,8 2,1 2,4 2,8 2,6 3,8 6,6

Міжнародні 0,38 0,4 0,8 1,0 1,2 1,5 1,2

0

1

2

3

4

5

6

7

О
бс

яг
 п

ер
ев

ез
ен

ь,
 м

лр
д 

гр
н

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Внутрішні перевезення Міжнародні перевезення

Рік

Рис. 4. Динаміка зміни обсягів відправлень в Україні
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Рис. 5. Структура способів доставки на ринку України

витрати на вантажно-розвантажувальні роботи та 

складські операції збільшують собівартість продукції.

Основним підприємствами, зайнятими на ринку 

складської логістики, є: ТОВ «Складська логістика», 

ТОВ «Комора – С», ТОВ «Квантум Інтернешенел», 

ТОВ «КТС Плюс», Kuehne & Nagel, Raben, Schenker 

Ukraine, Maersk Logistics Україна, FM Logistic, Revival 

Express та інші.

 Складська логістика є важливою складовою 

бідь-якої логістичної системи, а склади – основною 

ланкою між виробником і споживачем. За даними до-

слідження складської нерухомості України, проведе-

ного консалтинговою компанією Collors International 

[6], на сьогодні структура ринку складської нерухо-

мості має такий вигляд (рис. 6).

Найбільшу частку ринку займають низькоякісні 

приміщення «С» і «D», що не відповідають міжнарод-

ним вимогам, хоча спостерігаються підвищення по-

питу на склади класу «А» та «В». Ринок складської 

70%

10%

20%

Логістичні склади класу «А»

Логістичні склади класу «В»

Логістичні склади класів «С» і «D»

Рис. 6. Структура складської нерухомості України

логістики тісно пов’язаний із розвитком торгівлі та 
бізнесу, тому важливо розвивати ринок складської 
нерухомості.

ВИСНОВКИ

Таким чином, ефективність функціонування 
вітчизняної економіки залежить від рівня розвитку 
логістичної інфраструктури. Відповідність логістич-
них функцій міжнародним стандартам сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності української 
продукції, створенню сприятливих умов для її екс-
порту, інтеграції вітчизняних підприємств у світо-
вий ринок.                    
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В 
умовах, коли єдиним шляхом для забезпечення 

реновації та розвитку енергосистеми України є 

реформа ринку електричної енергії, яка дозво-

лить створити прозорі правила гри на ньому та посили-

ти конкуренцію, компанії – учасники даного ринку вже 

сьогодні мають почати готуватися до майбутніх змін. 

Функціонування енергозбутового підприємства 

в умовах посилення впливу факторів конкуренції не-

можливе без побудови механізмів управління, які б 

дозволяли менеджменту компанії відслідковувати 

зміни та тенденції в середовищі функціонування, 

визначати погрози та можливості, прогнозувати їх 


