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Постановка проблеми. Як свідчать закордонні дослідження [6] у найближчій перспективі суттє-
во зростуть обсяги міжнародних торговельних потоків, що обумовлюється актуальним станом наявної 
кон’юнктури на більшості ринків. Особливо це стосується країн Тихоокеанського та Північно-амери-
канського регіонів у межах виконання договорів послуг, Азіатсько-Тихоокеанського регіону завдяки 
активізації внутрішньорегіональній торгівлі на фоні зростання ВВП країн цього регіону [6].

Крім того, значно зросте рівень використання логістичних послуг на виробництві, у роздрібної торгів-
лі, на транспорті, урядом, у процесі надання комунальних послуг, під час здійснення охорони здоров’я, 
застосування ЗМІ та під час здійснення розважальних заходів, наданні телекомунікаційних, банківських 
і фінансових послуг, використанні інформаційних технологій. Усе це свідчить про зростання потенцій-
них обсягів логістичного ринку в усьому світі, яке не представляється можливим без удосконалення 
наявних логістичних бізнес-процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вдосконалення логістичних бізнес-проце-
сів розглянуто в численних публікаціях закордонних і вітчизняних учених, серед яких І. В. Гой [5], 
І. В. Бабій [5], С. В. Знахур [3], Л. М. Малярець [2], Г. Л. Матвієнко-Біляєва [2], С. В. Мінухін [3], 
В. С. Пономаренко [3], Г. Р. Руденко [4], Н. М. Тюріна [5] та інші. Віддаючи належне науковим здобут-
кам провідних учених щодо визначеної проблематики, слід зауважити, що доцільним представляється 
врахування актуальних і перспективних тенденцій удосконалення логістичних бізнес-процесів, тому до-
цільним є їхнє дослідження.
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Мета статті полягає у визначенні напрямів удосконалення логістичних бізнес-процесів у перспективі. 
Виклад основного матеріалу. Удосконалення логістичних бізнес-процесів здійснюють на вимогу як 

безпосередньо ринку логістичних послуг, так і ринків їх техніко-технологічного та інформаційного за-
безпечення, які є підґрунтям задоволення відповідних проблем на якісно іншому рівні.

Н. М.Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій, узагальнюючи думки провідних фахівців, виділили такі тенденції 
розвитку міжнародного ринку логістичних послуг:

– посилення позицій підприємств, що володіють розвинутими логістичними мережами;
– активізація розвитку аутсорсингу логістики;
– зростання регіоналізації логістичних мереж;
– скорочення логістичного ланцюга й оптимізація логістичних витрат;
– зменшення життєвого циклу продукту та поява підходів до дистрибуції;
– зростання ролі інновацій у логістичних бізнес-процесах;
– підвищення транспортних витрат завдяки зростанню цін на паливо, тарифів, збільшенню частоти 

перевезень [5].
Важливим для визначення напрямків удосконалення логістичних бізнес-процесів є оцінка індексу 

ефективності логістики (LPI), яка здійснюється на основі ранжування країн за шістьма аспектами торгів-
лі, таких як ефективність митниці, якість інфраструктури, простота організації постачання, можливість 
відстеження, своєчасність відвантаження товарів, що вважаються найважливішими для розвитку країн 
[7]. Результати рейтингу формуються на основі узагальнення результатів опитування фахівців з логісти-
ки певних країн.

Компоненти, які аналізують у LPI, було обрано на основі проведення сучасних теоретичних та емпі-
ричних досліджень, також з узагальненням практичного досвіду фахівців із логістики, які безпосередньо 
займаються міжнародними перевезеннями вантажів. До них належать:

– ефективність митного оформлення та прикордонного контролю («митниця»);
– якість торгової і транспортної інфраструктури («інфраструктура»);
– простота організації постачання за конкурентною ціною («простота організації постачання»).
– компетентність і якість логістичних послуг – експедування, пересилання і митне оформлення 

(«якість логістичних послуг»);
– можливість відстежувати і контролювати переміщення вантажів («відстеження»);
– частота поставок, які досягають одержувача в заплановані або очікувані терміни доставки («своє-

часність») [7].
Оцінку за кожним параметром здійснюють за п’ятибальною шкалою. LPI використовує стандартні 

статистичні методи для обробки даних і їх трансформацію в єдиний показник, який можна використову-
вати для здійснення міждержавних зіставлень. У таблиці 1 представлено динаміку індексу ефективності 
логістики в Україні протягом 2007–2016 рр.

Таблиця 1
Динаміка індексу ефективності логістики в Україні [7]

Період LPI 
рейтинг LPI оцінка Митниця Інфра-

структура
Простота органі-
зації постачання

Якість логіс-
тичних послуг

Відсте-
ження

Своє-
часність

2007 73 2.55 2.22 2.35 2.53 2.41 2.53 3.31
2010 102 2.57 2.02 2.44 2.79 2.59 2.49 3.06
2012 66 2.85 2.41 2.69 2.72 2.85 3.15 3.31
2014 61 2.98 2.69 2.65 2.95 2.84 3.20 3.51
2016 80 2.74 2.30 2.49 2.59 2.55 2.96 3.51

Як свідчать дані, представлені в таблиці 1, Україна мала найкращі результати у сфері ефективнос-
ті логістики у 2014 р. та посідала 61 місце у відповідному рейтингу, але у 2016 р. її позиція значно 
погіршилися (80 місце) [7]. Найбільш проблематичними параметрами є митниця, що обумовлюється 
недосконалістю законодавства, непрозорістю здійснення певних процедур і затримкою відшкодуван-
ня податків; інфраструктура, яка характеризується недостатнім рівнем техніко-технологічного забезпе-
чення, низькою якістю дорожнього покриття недостатнім рівнем ефективності організації складського 
господарства; простота організації постачання, що обумовлюється невиконанням послуги у будь-який 
час, у як вимога коротші строки, відсутністю певних додаткових послуг; якість логістичних послуг, що 
обумовлюється низькою швидкість перетину кордону, підготовку не всієї супровідної документації, від-
сутністю надання послуг із охорони, страхування та розмитнення вантажу в повному обсязі.

Протягом вказаного періоду аналізу лідером рейтингу є Німеччина, яка посідала перше місце у 2010, 
2014, 2016 рр., а в інші періоди входила в п’ятірку лідерів, тому доцільним є використання досвіду цієї 
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країни у визначенні напрямів удосконалення логістичних бізнес-процесів. Питома вага вітчизняного ло-
гістичного ринку в теперішній час становить біля 1% (0,92% − 2015 р., 0,89 – 2016 р.) [1].

Водночас глобальний логістичний ринок буде розширюватися: від 8,1 трлн доларів США у 
2015 році до 15,5 трлн дол. у 2023 р., реєструючи середньорічний темп зростання до 7,5% із 2015 до 
2024 рр. За обсягом ринок, як очікується зростатиме на 6% на рік із 2016 по 2024 рр.

Згідно із чинною міжнародною класифікацією існують види провайдерів логістичних послуг (таблиця 2).
Таблиця 2

Класифікація провайдерів логістичних послуг [5]
Позначення виду 
логістичних послуг

Назва виду логіс-
тичних послуг Характеристика

1PL First Party Logistics Автономна логістика, всі операції виконує сам власник вантажу.

2PL Second Party 
Logistics

Надання традиційних послуг із транспортування та управління склад-
ськими приміщеннями.

3PL Third Party Logistics

Розширення стандартного переліку послуг нестандартними (складування, 
перевантаження, обробка вантажів, додаткові послуги зі значною до-
даною вартістю), використання субпідрядників. Усі послуги надаються як 
окремо, так і в комплексі.

4PL Fourth Party 
Logistics Інтеграція всіх компаній, залучених в ланцюг поставок.

5PL Fifth Party Logistics Управління всіма компонентами, що утворюють єдиний ланцюг постачан-
ня вантажів, за допомогою електронних засобів інформації.

На сьогодні найбільш поширеними є 3PL оператори, які надають розширений стандартний перелік 
послуг та пропонують комплексні функціональні рішення. Активно розвивається четвертий і п’ятий рів-
ні провайдерів логістичних послуг, зокрема й в Україні.

Із 1994 року Armstrong & Associates здійснює оцінку розміру 3PL ринку контрактної логістики та 
його сегментів. Інформацію за 2016 рік наведено в таблиці 3.

Таблиця 3
Ринок контрактної логістики [9]

3PL Segment Валова виручка/оборот (US$ млрд)

Договори перевезення 14.2

Управління внутрішніми перевезеннями 61.8

Управління міжнародними перевезеннями 48.5

Додана вартість від зберігання і розподілу 39.1

Договори програмного забезпечення/систем 3.2

Всього 166.8

Аналіз таблиці 3 свідчить, що за 2016 р. найбільший дохід одержували логістичні підприємства від 
внутрішніх перевезень, наступним джерелом доходу є міжнародні перевезення, а потім уже надходжен-
ня від зберігання та розподілу, тому доцільним є вдосконалення логістичних бізнес-процесів саме за 
цими напрямами.

Як свідчать результати здійсненого глобального аналізу промисловості [8], одним із напрямів удоско-
налення логістичних бізнес-процесів є застосування логістичних роботів, які є підґрунтям підвищення 
ефективності здійснення логістичних операцій. Використання роботів у логістичній мережі є перспек-
тивною ефективною альтернативою звичайним процедурам здійснення логістичних бізнес-процесів, які 
можуть виконувати бізнес-процеси з транспортування, переміщання, обліку товару та керуватися з єди-
ного управлінського центру. Результатом використання логістичних роботів буде спрощення виконання 
всіх видів логістичних бізнес-процесів у великих приміщеннях, таких як аеропорти, водні та залізничні 
порти, великі логістичні центри й автомобільні 3PL, 4PL, 5PL видів. Крім того, це сприятиме мінімізації 
часу виконання логістичних бізнес-процесів, запобіганню крадіжкам при їх здійсненні та більш точному 
плануванні термінів поставки товару й підготовки всіх супроводжуючих документів. 

Згідно із досвідом країн, які займають провідні позиції на логістичному ринку, найперспективнішим 
напрямом подальшого розвитку є автоматизація наскрізних логістичних процесів. Метою якої є знижен-
ня витрат і одержання певних конкурентних переваг підприємствами. 

Світовий ринок логістичних роботів структуризується за критеріями базових функцій, які викону-
ються логістичними роботами, їх комплектацією, вартістю необхідного програмного забезпечення та 
його функціональністю, можливістю його подальшого вдосконалення, вартістю обслуговування облад-
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нання, термінами експлуатації тощо. Фактично ринок поділяють на складові апаратного і програмного 
забезпечення, які надалі можуть сегментуватися залежно від обраних критеріїв.

Для того, щоб автоматизація наскрізних логістичних процесів була ефективною, спочатку слід ви-
значити перелік послуг, які надалі буде надавати логістичне підприємство, здійснити аудит наявних 
логістичних бізнес-процесів та їх відповідність вимогам підприємства та потенційних споживачів, якщо 
доцільно, внести необхідні зміни у структуру та проаналізувати ринки апаратного і програмного забез-
печення за відповідними критеріями та прийняти управлінське рішення з їх придбання.

Напрямами автоматизації наскрізних логістичних процесів є:
комплексне застосування провідного інноваційного техніко-технологічного забезпечення протягом 

усього життєвого циклу підприємства та можливість його оновлення в разі виникнення потреби;
визначення ключових показників ефективності логістичних бізнес-процесів підприємства та можли-

вість їх моніторингу на одній панелі;
ідентифікація причин і наслідків можливих відхилень характеристик логістичних бізнес-процесів 

підприємства, можливість здійснення корегуючи дій;
максимальне використання готових рішень з інтеграції;
створення, забезпечення, функціонування та візуалізація логістичних бізнес-процесів підприємства.
Висновки. Отже, аналіз обсягу глобального ринку логістичних послуг свідчить про його значний по-

тенціал, який буде щорічно зростати на 6% на рік. Водночас індекс ефективності логістики в Україні зна-
чно погіршився протягом останніх років. Тому для покращення ситуації, що склалася у теперішній час 
та з метою успішної інтеграції в глобальний економічний простір вітчизняним провайдерам логістичних 
послуг є доцільною реалізація інноваційних проектів, націлених на поступову автоматизацію наскрізних 
логістичних процесів завдяки застосуванню логістичних роботів, що сприятиме значному покращенню 
рівня задоволеності потенційних споживачів, зменшенню фінансових і часових витрат.
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