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Гринчак Н. А. Визначення сутності та структури ланцюга поставок логістичних послуг  
як об’єкта статистичного дослідження

Метою дослідження є визначення сутності та структури ланцюга поставок логістичних послуг як об’єкта статистичного дослідження. Здат-
ність компаній зменшувати логістичні витрати та зосереджуватися на своїх основних конкурентних перевагах є ключовим фактором їх ви-
живання та розвитку. Надійна робота ланцюга поставок логістичних послуг є визначальною для зростання ефективності логістики, оскільки 
підвищує продуктивність діяльності компанії шляхом мінімізації логістичних витрат. За результатами проведеного дослідження визначено, що 
під логістикою слід розуміти частину ланцюга поставок, яка відповідає за транспортування товарів від виробника/постачальника до замовни-
ка/клієнта, а сам логістичний канал включає весь процес передачі продукції від виробника/постачальника до споживача, включаючи зберігання, 
транспортування, перевантаження, складування, обробку матеріалів та упаковку, а також обмін інформацією, пов’язаною із цими процесами. 
Визначено, що основними елементами ланцюга поставок та операцій логістичного ланцюга є: виробництво; зберігання; пакування та розпаку-
вання; логістичні операції, такі як завантаження та розвантаження, транспортування, перевантаження, обслуговування, крім завантаження, 
спеціальні вантажні перевезення, складування; зворотну логістику, повернення вантажів. Традиційний ланцюг поставок логістичних послуг, 
складається з трьох фаз і включає три сторони: виробник/постачальник; провайдер/постачальник логістичних послуг; замовник/споживач. 
Відзначено, що постачальник логістичних послуг може надавати логістичні послуги безпосередньо замовнику/споживачу логістичних послуг 
або через інтегратора/посередника. З точки зору потоку інформації обмін інформацією здійснюється між постачальниками логістичних послуг, 
інтеграторами та замовниками. Фінансові потоки проходять від споживачів логістичних послуг до їх постачальників.
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Логістика інтегрує різні види економічної ді-
яльності, такі як транспортування, складу-
вання, експедирування вантажів та їх інфор-

маційне супроводження. Саме логістичні послуги 

сьогодні розглядаються як важлива частина сфери 
послуг, розвиток яких не лише підтримує національ-
ний економічний розвиток, а й стимулює його. В умо-
вах економічної глобалізації зростає тиск на компанії, 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІЧ

Н
А 

СТ
АТ

И
СТ

И
КА

97БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2020
www.business-inform.net

оскільки вони конкурують у глобальному масштабі. 
Здатність компаній зменшувати логістичні витрати 
та зосереджуватись на своїх основних конкурент-
них перевагах є ключовим фактором їх виживання 
та розвитку в таких умовах. Надійна робота ланцюга 
поставок логістичних послуг є головним чинником 
підвищення ефективності логістичної діяльності за 
рахунок зростання продуктивності діяльності компа-
нії шляхом мінімізації логістичних витрат.

Проблеми визначення сутності, еволюції розви-
тку та структури ланцюгів поставок логістичних по-
слуг активно займаються насамперед західні дослід-
ники. Дослідженню ланцюгів поставок, а також про-
блемам і перспективам розвитку концепції ланцюга 
поставок логістичних послуг (Logistics Service Supply 
Chain – LSSC) присвячені роботи таких учених, як  
З. Гао (Z. Gao) [7], Г. Чжан (G. Zhang) [18], А. Цуй  
(A. Cui) [5], В. Лю (W. Liu) [18], Ф. Ма (F. Ma) [1],  
Е. Мюллер (E. Muller) [15], У. Тян (Y. Tian) [16] та інші. 

Зацікавленість у дослідженні проблем управ-
ління ланцюгами поставок і структури логістичних 
каналів підтверджується застосуванням цих понять 
у стандартах і документах Міжнародної організа-
ції зі стандартизації (International Organization for 
Standardization – ISO) [10–14], Ради з питань логіс-
тичного управління (Council of Logistics Management) 
[4] та Європейського комітету зі стандартизації 
(European Committee for Standardisation) [9].

Проте, незважаючи на значну кількість науко-
вих розробок вищезгаданих учених та інституцій, по-
требують подальшого наукового опрацювання пи-
тання визначення сутності та структури ланцюга по-
ставок логістичних послуг як об’єкта статистичного 
дослідження.

Метою дослідження є визначення сутності та 
структури ланцюга поставок логістичних послуг як 
об’єкта статистичного дослідження.

Повний логістичний сервіс часто вимагає 
співпраці між постачальниками, посеред-
никами та споживачами, зв’язки між якими 

утворюють ланцюг. Логістичний ланцюг і ланцюг по-
ставок є спорідненими поняттями. У деякий дослі-
дженнях у загальному вигляді ці два терміни інколи 
використовуються як синоніми. 

Однак під терміном «логістика», як правило, 
розуміють ту частину ланцюга поставок, де товар 
транспортується від постачальника до замовника. 
Логістичний канал – це весь процес передачі продук-
ції від виробника до споживача, включаючи зберіган-
ня, транспортування, перевантаження, складування, 
обробку матеріалів та упаковку, а також обмін інфор-
мацією, пов’язаною з цими процесами. 

Отже, ланцюг поставок може бути розподіле-
ний на елементи, одним із яких є логістика. Логістич-
на частина, своєю чергою, може бути розподілена на 
операції, яким характерна багаторазовість повторен-

ня в різній комбінації, конфігурації та послідовності в 
ланцюгах поставок логістичних послуг. Варто відзна-
чити, 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 ло-
гістичного процесу, як частину логістики.

У табл. 1 наведено деякі визначення відповід-
них термінів.

На рис. 1 зображено простий загальний при-
клад ланцюга поставок, який складається з трьох фаз 
і включає три сторони: 

1) виробник/постачальник; 
2) провайдер/постачальник логістичних послуг. 

Провайдер/постачальник логістичних послуг 
відіграє суттєву роль у формуванні ланцюга 
поставок і відповідає за організацію частини 
або всього логістичного ланцюга [13].

3) замовник/клієнт. 
До елементів ланцюга поставок та операцій ло-

гістичного ланцюга відносять:
 виробництво;
 зберігання;
 пакування та розпакування;
 логістичні операції:

– завантаження та розвантаження;
– транспортування будь-яким видом транспор-

ту: перевезення, холостий прогін/водіння, переван-
таження;

– обробка, крім завантаження;
– спеціальні вантажні перевезення, наприклад 

рефрижераторний вантаж;
– складування: зберігання між транспортуван-

ням;
 зворотна логістика, утилізація повернення.

Ланцюг поставок логістичних послуг (Logistics 
Service Supply Chain – LSSC) – це автономний 
інтегрований ланцюг поставок, основними в 

якому є логістичні послуги [6]. Концепція LSSC по-
чала формуватися в 1990-х роках з дослідження осно-
вних постачальників логістичних послуг. Е. Мюллер 
(E. Muller) зазначив, що існує чотири типи постачаль-
ників логістичних послуг: постачальники активів, 
постачальники управління, інтегровані постачаль-
ники та адміністративні постачальники [15]. У. Тян  
(Y. Tian) запропонував модель LSSC, сформовану 
постачальниками інтегрованих логістичних послуг,  
а також виробничими та роздрібними компаніями 
[16]. А. Цуй (A. Cui) та В. Лю (W. Liu) дали більш по-
вне визначення: LSSC використовує попит клієнтів 
як вихідну точку та інтегрує всі ресурси в логістич-
ному ланцюзі через функцію контролю за потоком 
логістичних послуг, інформаційним потоком та по-
током капіталу. Він інтегрує управління функціональ-
ними можливостями, управління процесами обслу-
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Таблиця 1

Визначення термінів «логістика», «логістичний канал» і «ланцюг поставок»

Джерело Характеристика терміна

Рада з питань логістичного управління 
(Council of Logistics Management) [4]

Логістика – це процес планування, реалізації та контролю за ефективним, еко-
номічно обґрунтованим потоком сировини, виробничих запасів, готової про-
дукції та відповідної інформації від місця походження до місця споживання.  
а також при необхідності її зберігання з метою задоволення потреб клієнтів

ISO 17546:2016 [10]

Логістика означає не лише фізичний розподіл чи транспортування вантажів, 
але й описання запобіжних заходів щодо особливостей використання, обслу-
говування, обробки, тестування, пакування, транспортування та зберігання 
(стан та умови конфігурації обладнання та навколишнього середовища) на 
кожному етапі життєвого циклу 

EN 14943:2005 (European Committee  
for Standardisation) [9]

Логістика розглядається як процес планування, виконання та контролю  
за переміщенням і розміщенням людей та/або товарів, а також допоміжних 
заходів, пов’язаних з таким переміщенням і розміщенням, у системі, яка орга-
нізована для досягнення конкретних цілей. 
Логістичний канал – мережа взаємопов’язаних посередників, які займаються 
функціями передачі, зберігання, обробки товарів і тим самим сприяють товар-
ному потоку. 
Ланцюг поставок – послідовність дій, які можуть включати конверсію, розмі-
щення або переміщення, за рахунок яких підвищується кінцева вартість

ISO 22300: 2018 [12]

Ланцюг поставок – двосторонні відносини між організаціями, людьми, проце-
сами, логістикою, інформацією, технологіями та ресурсами, які беруть участь 
у спільній діяльності та створюють цінність за допомогою доставки продуктів 
або послуги. 
Ланцюг поставок може включати постачальників, субпідрядників, вироб-
ничі потужності, логістичних провайдерів, внутрішні розподільчі центри, 
дистриб’юторів, оптовиків та інші організації, які сприяють просуванню това-
рів до кінцевого споживача/замовника

ISO 18495-1:2016 [11]

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 транспор-
туванням, зберіганням і продажем товарів покупцям.

ISO/IWA 16:2015 [14]
Транспортний ланцюг – послідовність транспортних і логістичних операцій. 
Кожна логістична операція є елементом транспортного ланцюга, а сума всіх 
елементів транспортного ланцюга формує сам транспортний ланцюг

говування, управління ефективністю обслуговування 
та управління вартістю клієнтів. Аргументуючи дану 
позицію, автори довели створення додаткової вар-
тості логістичного обслуговування навколо основних 
підприємств логістичних послуг [5].

Отже, ланцюг поставок послуг не тільки 
пов’язаний з деякими додатковими функ-
ціями чи елементами продукту, але також 

орієнтований на сервіс та автономний інтегрований 
ланцюг поставок. Обговорення структури LSSC роз-
почалося у 2000 р. Еволюцію структури та визначен-
ня LSSC наведено в табл. 2. 

З наведеного аналізу дослідження базової 
структури LSSC добре видно, що в основному в 
структурі ланцюга поставок логістичних послуг ви-
діляють субпідрядників логістичних послуг, посеред-
ників у наданні логістичних послуг і замовників ло-
гістичних послуг (рис. 2).

У традиційній (базовій) схемі LSSC замовник/
споживач логістичних послуг безпосередньо не 
контактує з постачальником. Вони встановлюють 
зв’язок через інтеграторів (посередників), проте сьо-
годнішня реальність дещо відрізняється. Тому варто 
дещо переглянути структуру LSSC, відрегулювавши 
взаємозв’язок між постачальниками логістичних по-
слуг, інтеграторами (посередниками) та замовника-
ми/споживачами логістичних послуг (рис. 3). 

Згідно з рис. 3 постачальник логістичних по-
слуг може надавати логістичні послуги замовнику/
споживачу логістичних послуг безпосередньо або 
через інтегратора/посередника. З точки зору потоку 
інформації обмін інформацією здійснюється між по-
стачальниками логістичних послуг, інтеграторами 
та замовниками. Фінансові потоки здійснюються від 
споживачів логістичних послуг до постачальників ло-
гістичних послуг. Ці три потоки в сукупності можна 
назвати потоком логістичних можливостей. 
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Пакування 

Розпакування 
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Розвантаження 
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Складування 

 

 

Інформаційний потік 

Матеріальний потік 

Транспортування

Перевезення Перевантаження

Перевезення

Рис. 1. Логістичні операції як елементи ланцюга поставок
Джерело: розроблено автором на основі [3].

Таблиця 2

Еволюція поглядів на структуру LSSC

Автор(-и) Характеристика та структура LSSC

В. Вільгельм (W. Wilhelm),  
Г. Шмідт (G. Schmidt) [8] Модель LSSC включає такі функції, як закупівля та транспортування

Х. Ян (X. Yan), Л. Сун (L. Sun), 
К. Ван (K. Wang) [17]

LSSC складається з постачальників сировини, вторинних постачальників, первинних 
постачальників, виробників, дистриб’юторів та їх споживачів

К. Чой (K. Choy) та ін. [2] LSSC складається з функціональних постачальників логістичних послуг, інтеграторів 
логістичних послуг і замовників логістичних послуг

З. Гао (Z. Gao) та ін. [7]
LSSC складається із субпідрядників логістичного обслуговування, інтеграторів логіс-
тичних послуг і замовників (споживачів) логістичних послуг. LSSC є ланцюгом логістич-
них можливостей з доданою вартістю

Г. Чжан (G. Zhang),  
В. Лю (W. Liu) [18]

LSSC складається з постачальника функціональних логістичних послуг, інтегратора  
логістичних послуг і замовника (споживача) логістичних послуг

Логістичні можливості – це комплексні мож-
ливості, сформовані шляхом пошарової інтеграції на 
основі основної діяльності та функціональних сфер 
логістики. Для всього ланцюга поставок логістичні 
можливості – це складна структурна система, що є 
органічним набором можливостей.

Відповідно може бути побудована модель мере-
жі LSSC:

        G = {V, E, D}, (1)
де V – вертикалі мережі. 

Якщо |V| = m, то кількість вузлів мережі дорів-
нюватиме m. Кількість постачальників, інтеграторів 
(провайдерів) і замовників/споживачів логістичних 
послуг виражається, відповідно a, b та c. 

Відповідно, a + b + c = m. 
E – ребро в LSSC, а |E| = n означає кількість ре-

бер у 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 [1].
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Рис. 2. Базова структура ланцюга поставок логістичних послуг
Джерело: авторська розробка.
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Рис. 3. Структура LSSC
Джерело: авторська розробка.
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Отже, LSSC – це ланцюг логістичних послуг, 
який відображає специфіку функціонування ринку 
логістичних послуг, де попит на логістику є рушійною 
силою, а логістичні послуги – його центром. Інтегра-
тори логістичних послуг, постачальники (провай-
дери) та замовники/споживачі логістичних послуг 
формують мережу LSSC, яка задовольняє зростаючі 
потреби кожного споживача логістичних послуг пря-
мими чи опосередкованими засобами. 

ВИСНОВКИ
Логістика є частиною ланцюга поставок, яка 

відповідає за транспортування товарів від виробни-
ка/постачальника до замовника/клієнта, а сам логіс-
тичний канал включає весь процес передачі продукції 
від виробника/постачальника до споживача, включа-
ючи зберігання, транспортування, перевантаження, 
складування, обробку матеріалів та упаковку, а також 
обмін інформацією, пов’язаною із цими процесами. 

Визначено, що основними елементами ланцюга 
поставок та операцій логістичного ланцюга є: 
 виробництво; 
 зберігання; 
 пакування та розпакування; 
 логістичні операції, такі як завантаження та 

розвантаження, транспортування, переванта-
ження, обслуговування, крім завантаження, 
спеціальні вантажні перевезення, складування; 

 зворотна логістика, повернення вантажів.
Традиційний ланцюг поставок логістичних по-

слуг складається з трьох фаз і включає три сторони: 
 виробник/постачальник; 
 провайдер/постачальник логістичних послуг; 
 замовник/споживач. 

Відзначено, що постачальник логістичних по-
слуг може надавати логістичні послуги безпосеред-
ньо замовнику/споживачу логістичних послуг або 
через інтегратора/посередника. З точки зору потоку 
інформації обмін інформацією здійснюється між по-
стачальниками логістичних послуг, інтеграторами 
та замовниками. Фінансові потоки здійснюються від 
споживачів логістичних послуг до постачальників ло-
гістичних послуг.                     
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