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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Інтерпретація змін, що відбуваються в 

контексті глобалізації та фрагментації економічної діяльності, ґрунтується на 

посиленні взаємозв’язків між структурними елементами глобальної економіки. 

Міжнародна фрагментація виробництва дозволила компаніям,  розташованим у 

різних країнах, брати участь у розбудові глобальних виробничих мереж з метою 

створення доданої вартості, що означає тісний зв’язок з такими видами діяльності, 

як сільське господарство, видобування природних ресурсів, наукові дослідження і 

розробки, промислове виробництво, проектування, управління, маркетинг, 

реалізація та після продажне обслуговування. Проте складність виробництва 

зростає, а розробка продукту від концепції до кінцевого використання зараз 

потребує не тільки координації дій в різних локаціях, а й безперебійного 

переміщення товарів між ними. Зокрема, поява глобальних виробничих мереж та їх 

просторова, а також організаційна диференціація призвели до зростання значення 

галузей логістики і перегляду постулату загальної економічної теорії про 

вторинність попиту на логістичні послуги.  

Фрагментація виробничої діяльності та зростання міжнародної та 

внутрішньокорпоративної торгівлі визначають тренди розвитку логістичної 

діяльності, яка стає більш глобальною, складною і розвиненою. Безпрецедентні 

потоки товарів і послуг перетинають кордони, використовуючи різні моделі та 

генеруючи безліч логістичних зв’язків у різних галузях, включаючи видобування 

природних ресурсів і торгівлю ними, виробництво товарів і послуг.  

Сучасна глобалізація світогосподарських зв’язків та активна фрагментація 

виробництв стали об’єктом теоретичного і прикладного аналізу в наукових працях 

таких економістів як А. ван Аше, А. Абдулаев, А. Бліндер, Р. Болдвін, 

Дж. Гроссман, Н. Коуа, Г. Менк’ю, Е. Россі-Хансберг, Дж. Карімов, Т. Фрідман, 

Г. Джереффі, Т. Стерджін, А. Родрігес-Клар, Дж. Хампрі, Х. Джарілло, Е. Лоренц, 

В. Пауелл, Т. Торелли, А. Філіпенко, А. Румянцев, О. Шнирков, О. Рогач, 

Т. Мельник, Р. Заблоцька, Г. Рустамбеков, Н. Резнікова, М. Хмара, Д. Валієв, які 

розвинули теоретичні основи розвитку виробничих мереж у контексті глобалізації 

ринків товарів і факторів виробництва, досліджують детермінанти і етапи розвитку 

ланцюгів створення вартості в системі світових товарних потоків.  

При здійснення дослідження ролі логістичних послуг у глобальних виробничих 

мережах використано праці зарубіжних вчених, серед яких особливої уваги 

заслуговують роботи Д. Бауерсокса, Д. Клосса, М. Крістофера, М. Ліндерса, 

Х. Фіронова, Д. Уотерса, Дж. Хейвуда, Б. Анікіна, В. Сергєєва, А. Семененка, 

В. Лукинського, які зробили вагомий внесок у теоретичні та прикладні дослідження 

сфери логістики як галузі сучасної економіки. 

Аналіз останніх українських і азербайджанських публікацій щодо сучасних 

тенденцій у сфері логістики, її ролі в поглибленні фрагментації виробництва 

доводить зростаючий інтерес передусім вчених і практиків до дослідження світового 
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досвіду логістичного управління і розробки практичного інструментарію вирішення 

конкретних логістичних завдань. Зокрема, про це свідчать роботи вчених 

Е. Крикавського, В. Вергуна, Т. Зіядова, Т. Іманова, О. Ступницького, Г. Негоди, 

П. Яремовича, Р. Кулієва, В. Ніколайчука, А. Богача, І. Виниченко, 

А. Гаджинського, М. Григорак, А. Кальченко, С. Салимова, І. Смирнова, 

В. Лукинського, І. Мамедова, Л. Миротина, С. Мінакова та ін.  

Причинам і наслідкам розвитку глобальних виробничих мереж і ланцюгів 

створення доданої вартості присвячено багато теоретичних і емпіричних 

досліджень. Необхідно констатувати, що економічний зміст логістичного потоку в 

межах глобальних виробничих мереж не є сьогодні предметом широкого спектру 

досліджень. Те ж саме можна стверджувати і щодо  логістичного підходу до аналізу 

та управління процесом відтворення як в цілому, так і на окремих рівнях інтеграції 

між компаніями, які беруть у ньому участь.  Актуальним є наукове обґрунтування 

практичних кроків щодо інтенсифікації реалізації стратегії розвитку ринків 

логістичних послуг України і Азербайджану, формування ефективних моделей 

взаємодії національної логістичної інфраструктури з міжнародними транспортно-

логістичними коридорами в умовах посткризового розвитку. Зазначені аргументи 

зумовили вибір теми дисертації, її актуальність, практичну значимість, мету й 

основні завдання. 

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

досліджене виконано в межах комплексної науково-дослідницької теми Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний спекти» (номер державної 

реєстрації 0111U007054) та комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку світових процесах глобалізації», затвердженої Вченою радою 

Університету, протокол «12 від 20 червня 2011 р. У рамках цих тем особисто 

автором досліджено проблеми інтерактивності логістичних послуг і глобальних 

виробничих мереж, проаналізовано ключові форми інтеграції логістичних послуг в 

глобальні виробничі мережі, з’ясовано місце і потенціал Азербайджану в 

міжнародних транспортно-логістичних коридорах через призму інтеграції в 

глобальні виробничі мережі.    

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розкриття 

теоретичних засад ролі логістичних послуг у глобальних виробничих мережах через 

призму сервісифікації глобальних ланцюгів створення доданої вартості, напрямів і 

механізмів глобалізаційної диверсифікації логістичної інфраструктури 

міжнародного виробництва, а також обґрунтування стратегії інтеграції логістичного 

сектору Азербайджану в глобальні виробничі мережі. 

Мета дослідження зумовила вирішення низки наукових завдань в процесі 

аналітичної роботи:  
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− дослідити ґенезу сучасних виробничих мереж в умовах глобалізації та 

фрагментації економічної діяльності;  

− з’ясувати основні риси прояву сервісифікації глобальних ланцюгів створення 

доданої вартості в умовах поглиблення міжнародного поділу праці;  

− визначити характер інтерактивності глобального виробництва і логістичних 

послуг в контексті глобалізації світового господарства;   

− провести аналіз сучасного стану і визначити основні фактори розвитку 

процесу глобалізації логістичної інфраструктури міжнародного виробництва; 

− розкрити природу розвитку логістичного аутсорсингу в умовах фрагментації 

міжнародного виробництва; 

− проаналізувати особливості та переваги інтегрованої логістичної діяльності в 

глобальних виробничих мережах; 

− встановити детермінанти і основні тенденції розвитку ринку транспортно-

логістичних послуг в Азербайджані в умовах реалізації стратегії диверсифікації 

національної економіки;  

− визначити кількісно-якісні параметри участі транспортно-логістичного 

комплексу Азербайджану в глобальних ланцюгах створення доданої вартості; 

− проаналізовати стратегічні напрями участі Азербайджану в системі 

міжнародних транспортно-логістичних коридорів. 

Об’єктом дослідження є пріоритетні напрями розвитку міжнародної логістичної 

діяльності в умовах фрагментації виробничих процесів.  

Предметом дослідження є формування механізму впливу логістичних послуг на 

становлення та розвиток глобальних виробничих мереж. 

Методи дослідження. З метою реалізації поставлених задач в дисертаційній 

роботі використано загальнонаукові та фундаментальні методи дослідження 

економічної теорії, теорій глобалізації, міжнародної торгівлі та інвестування, 

моделювання економічних явищ, що відбуваються в сфері логістичного 

забезпечення ефективного функціонування глобальних виробничих мереж, зокрема 

системний метод – для аналізу генезису сучасних виробничих мереж (п. 1.1), для 

дослідження особливостей сервісифікації глобальних ланцюгів створення доданої 

вартості; метод абстрагування, аналізу і синтезу – для реалізації логічної 

послідовності та доповнення категоріального апарату, що ідентифікує глобальні 

виробничі мережі та міжнародний ринок логістичних послуг (пп. 1.2, 1.3, 2,2, 2.3); 

системно-структурний та функціонально-цільовий метод – для аналізу позицій та 

перспектив інтеграції Азербайджану в систему міжнародних транспортно-

логістичних коридорів (п. 3.3); статистичний і графічний методи та порівняльний 

аналіз – для дослідження тенденції глобалізації логістичної інфраструктури 

міжнародного виробництва (п. 2.1.) та спрямованості розвитку ринку транспортно-

логістичних послуг Азербайджану (п.3.1); метод моделювання, економіко-

математичного та кореляційного аналізу – для виявлення ступеня участі 
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транспортно-логістичного комплексу Азербайджану в глобальних ланцюгах 

створення доданої вартості (п. 3.2). 

Інформаційну базу дослідження становлять офіційні публікації міжнародних 

організацій (ООН, Світового банку, МВФ, СОТ, ОЕСР, ЕС, Всесвітнього 

економічного форуму), дані Державної служби статистики Азербайджану, 

публікації українських, азербайджанських і зарубіжних науковців та інші спеціальні 

періодичні видання.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в дослідженні теоретико-

методологічних основ ролі логістичних послуг у глобальних виробничих мережах, 

розкритті інституційно-організаційних форм участі логістичних послуг у 

міжнародній фрагментації виробництва, виявленні стану та перспектив інтеграції 

транспортно-логістичного сектору Азербайджану в глобальні виробничі мережі. 

Наукові результати дисертаційної роботи, отримані особисто автором, полягають у 

наступному:  

вперше: 

• обґрунтовано концептуальні основи ролі логістичних послуг в глобальних 

виробничих мережах. З’ясовано їх пріоритетну роль саме на висхідних етапах 

інтернаціонального виробництва на відміну від вирішальної ролі інституційного  

забезпечення на спадних фазах, що пояснюється різними механізмами створення 

доданої вартості на цих етапах. Доведено, що об’єднання ефективної логістичної 

інфраструктури та ефективних інституцій істотно підсилює порівняльні переваги 

окремих країн у глобальних виробничих мережах в цілому; 

• запропоновано економіко-математичну модель аналізу ступеня участі 

транспортно-логістичного комплексу Азербайджану в глобальних ланцюгах 

створення доданої вартості. На її основі здійснено дослідження рівня участі галузей 

економіки Азербайджану в глобальних ланцюгах доданої вартості (ГЛДВ) за 

показником вартості імпортних компонентів у експорті, яке дало такі результати: а)  

середня величина цього показника по країні є незначною); б) найбільшою мірою 

імпортні складові використовуються при експорті продукції галузей обробної 

промисловості: машинобудування, металургії, хімічної, нафтохімічної, 

деревообробної; значно менше вони задіяні в сільському господарстві, видобувній 

промисловості і секторі послуг; в) оцінка міри участі транспортних послуг 

Азербайджану порівняно з іншими галузями національної економіки в міжнародних 

ланцюгах доданої вартості близька до середніх значень економіки в цілому;  

набули подальшого розвитку: 

• систематизація інституційно-ринкових бар’єрів інтеграції Азербайджану в 

глобальні виробничі мережі. Доведено, що Азербайджан знаходиться на 

початковому етапі інтеграції в міжнародні виробничі ланцюги і реалізує свої 

порівняльні переваги на висхідних фазах інтернаціональної фрагментації 

виробництва за рахунок видобування і транспортування на експорт сировинних 

ресурсів. Розвиток ненафтового сектору і структурна диверсифікація економіки є 
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одними з пріоритетних цілей, які повинні бути  досягнуті  шляхом  акумуляції на  

цій  основі та  ефективного  

використання валютних надходжень. Залучення дешевої робочої сили і сировинних 

ресурсів Азербайджану також доцільно розглядати як покрокову інтеграцію 

національних виробників у глобальні виробничі мережі міжнародних компаній; 

• ідентифікація передумов і факторів уточнення теоретичного базису та 

предметної області сучасних досліджень ролі логістичних послуг, центральний 

імператив якого ґрунтується на врахуванні макроекономічних факторів і умов 

поточної та майбутньої трансформації глобальних виробничих мереж. Доведено, що 

факторами розвитку логістичної складової глобальних виробничих мереж в цілому 

є: а) глобальні інформаційно-комунікаційні логістичні платформи; б) транспортно-

технологічні інновації; в) наявність робочої сили з відповідним рівнем спеціальної 

кваліфікації; г) близькість до джерел ресурсів та/або міжнародних ринків збуту; 

д) безпечне політичне, правове та соціальне середовище в країнах – учасниках 

виробничих мереж; е) низькі транспортні витрати в логістиці; 

• механізми зростання ролі логістики як технології мережевої взаємодії. 

Визначено, що основними трендами розвитку міжнародного ринку логістичних 

послуг є: а) інноваційність логістичної діяльності; б) дижіталізація логістичної 

інфраструктури; в) активний процес злиттів і поглинань, який проектується на 

підвищення рівня транснаціоналізації галузі; г) розвиток нових бізнес-моделей для 

надання комплексу логістичних послуг, які включають операції на ринках 

аутсорсингу та інтегрованої логістики; д) створення безбар’єрної/безшовної 

логістики через процес уніфікації та поширення загальних стандартів послуг. 

удосконалено: 

• теоретичні підходи до оцінювання ролі логістичних послуг у глобальній 

трансформації світового господарства через призму конкретизації їх динамічного і 

статичного впливу на суб’єктів виробничих глобальних мереж, зокрема: а) їх 

прямого і непрямого впливу на економічний розвиток країн; б) їх ролі у формуванні 

структури національного і міжнародного виробництва, торгівлі та інвестицій; в)  їх 

впливу на створення ринкових можливостей для збалансованої реалізації інтересів 

виробників і споживачів, забезпечення узгодженості в межах глобальних 

виробничих мереж; г)  їх впливу на реалізацію порівняльних переваг, спеціалізацію 

та розвиток виробничих мереж і ланцюгів доданої вартості в межах світового 

господарства; 

• порівняльний аналіз рівня розвитку ринку логістичних послуг Азербайджану на 

основі даних Індексу ефективності логістики, що дало можливість визначити 

основні шляхи вирішення проблем у транспортно-логістичному секторі 

Азербайджану. Зокрема, акцент зроблено на: а) подолання системного спаду 

вантажоперевезень, спричиненого падінням транзиту (експорту) нафти і 

нафтопродуктів; б) розвиток транспортно-логістичної інфраструктури в поєднанні з 

нарощуванням нових виробничих потужностей (створення регіональних вільних 
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економічних зон і технопарків уздовж магістралей міжнародного значення); 

в) розвиток мультимодальних       логістичних       маршрутів;       г) проведення      

інституційних   

управлінських реформ з метою підвищення інвестиційної привабливості економіки, 

в тому числі для компаній – лідерів світового ринку логістичних послуг; 

д) здійснення заходів щодо зменшення тарифної вартості транзиту територією 

країни, скорочення витрат часу на логістику і зведення до мінімуму процедур 

оформлення експортно-імпортних операцій; 

• обґрунтування передумов і переваг розповсюдження глобального логістичного 

аутсорсингу як форми екстерналізації економічної активності. Аналіз стратегій 

міжнародних логістичних провайдерів дозволив виявити, що на аутсорсинг 

передаються ті логістичні послуги, які пов’язані з виконанням митних операцій в 

межах глобальних виробничих мереж, а саме: а) митне оформлення/брокерські 

послуги; б) портові послуги; в) оформлення і супровід імпортно-експортної 

документації.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що отримані та 

оформлені автором у дисертації наукові результати і рекомендації можуть бути 

використані для розроблення та реалізації національної стратегії інтеграції в 

глобальні виробничі мережі та розвитку ринку логістичних послуг, визначення 

пріоритетних шляхів включення України і Азербайджану в глобальні логістичні 

мережі, стимулювання діяльності національних компаній у сфері логістичного 

аутсорсингу; в навчальному процесі у вищих навчальних закладах для викладання 

нормативних і спеціальних курсів. Основні положення, висновки та результати 

дисертаційного дослідження впроваджено у практичну діяльність Державної 

компанії «Азербайджанські залізні дороги» (Азербайджан) (довідка від 15.05.2018 р.), 

приватного акціонерного підприємства «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» 

(довідка від 15.05.2018 р). 

Висновки дисертаційної роботи було враховано при читанні лекцій, 

семінарських занять та розробленні методичного забезпечення і викладанні 

дисциплін «Світова економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Кон’юнктура 

міжнародних ринків послуг» в Інституті міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 048-165 від 

05.06.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою, усі наукові положення, висновки та рекомендації автором 

отримано самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертаційній роботі використано лише ті положення та ідеї, що є результатом 

особистих досліджень автора.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні наукові 

положення, теоретичні та практичні висновки дисертаційного дослідження 

доповідались та обговорювались на засіданнях кафедри світового господарства і 
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міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також представлені автором 

на 5 міжнародних науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-

практична конференція «Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи 

України (м. Київ, 30 червня 2016 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та 

інформаційній сферах (м. Київ, 20 жовтня 2016 р.), Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» 

(м. Київ, 30 березня 2017 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Продуктивна спроможність націй: приклад України» (м. Київ, 29 червня 2017 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Процеси економічної дезінтеграції в 

сучасному світовому господарстві» ( м. Київ, 27 жовтня 2017 р.). 

Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 10 наукових 

праць обсягом 4 д.а. (з них автору особисто належать 3,92 д.а.): 5 наукових статей 

(3 д.а.), у тому числі 4 в українських фахових виданнях (з них одна стаття в 

електронному виданні) і 1 – в закордонному іноземному виданні, а також 5 

матеріалів і тез виступів на наукових конференціях (1 д.а.).   

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків та пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст 

дисертації викладено на 181 сторінках друкованого тексту, що містить 35 рисунків і 

14 таблиць. Список використаних джерел складається з 332 найменувань і займає 33 

сторінки. Додатки займають 8 сторінок, на яких розміщено 5 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі розкрито актуальність теми дисертаційного дослідження, визначено 

сутність та ступінь її наукового розроблення, мету, завдання, об’єкт і предмет 

дослідження, методологічне підґрунтя і методи дослідження, висвітлено наукову 

новизну та практичне значення отриманих автором результатів, рівень їх апробації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

логістичних послуг у глобальних виробничих мережах» досліджено ґенезу 

сучасних виробничих мереж в умовах глобалізації та фрагментації економічної 

діяльності, здійснено системний аналіз характерних рис процесу сервісифікації 

глобальних ланцюгів створення вартості, визначено теоретичні засади 

інтерактивності глобальних виробничих мереж і логістичних послуг. 

Швидкі та глибокі структурні зміни світового господарства зрушили акцент 

наукових та емпіричних досліджень зі сфери аналізу торгівлі готовими товарами 

між національними економіками на тісно скоординовані глобальні ланцюги і мережі 

фірм, що займаються створенням транскордонної доданої вартості у виробництві 

товарів і послуг. У роботі аналізуються основні теоретичні концепції глобальних 

виробничих мереж і ланцюгів створення доданої вартості, а саме: концепція 

товарних ланцюгів І. Валлерстайна, теорія ланцюга вартості М. Портера, модель 
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фрагментації Р. Джонсона і Г. Кірзковського, теорія транзакційних витрат Р. Коуза, 

концепції глобальних продуктових ланцюгів Г. Джереффі та М. Корженевича, теорія 

фрагментації виробництва Р. Болдуїна, теорія «торгівлі задачами» Дж. Гроссмана і 

Е. Россі-Хансберга та ін. На основі аналізу теоретичних концепцій розвитку 

глобальних виробничих мереж автором запропоновано власну дефініцію поняття 

«глобальні виробничі мережі»: організаційні структури, що складаються з 

економічних суб’єктів на основі здійснення ними взаємопов’язаних функцій, 

операцій і транзакцій, за якими виробляється, розподіляється і споживається певний 

товар або послуга в різних географічних локаціях і координуються глобальною 

провідною компанією. 

На сучасному етапі розвитку світового господарства послуги є невід’ємною 

частиною процесів створення доданої вартості в рамках глобальних виробничих 

мереж і, отже, одним з найважливіших факторів підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності компаній та країн. В роботі обґрунтовано, що 

сервісифікація виробничих процесів став ключовим фактором поліпшення 

конкурентоспроможності країн, особливо тих, які реалізують експортно-орієнтовану 

політику через інтеграцію в глобальні виробничі мережи. Послуги забезпечують 

«зв’язок» або сполучення в кожній ланці ланцюга створення доданої вартості 

(наприклад, транспорт, телекомунікації, логістика, розподіл, маркетинг, дизайн, 

дослідження і розробки та ін.). Окрім ролі сполучної ланки між різними етапами 

ланцюгів створення вартості, послуги є важливим фактором у безпосередньому 

процесі виробництва. Крім того, розвиток таких послуг як телекомунікаційні та ІТ-

послуги призвів до сегментації ланцюгів поставок у виробничі одиниці, які, у свою 

чергу, можуть бути географічно розосереджені в різних країнах і континентах.  

 У роботі обґрунтовано положення, що для глобальних виробничих мереж 

характерною є географічна та функціональна інтеграція, кожна з яких підкреслює 

фрагментацію виробництва, ефективність якої з точки зору витрат на організаційну, 

управлінську та функціональну діяльність визначається саме логістичними 

витратами, які є одним із найважливіших детермінантів підвищення продуктивності 

виробничого процесу. Функціональна інтеграція досягається через взаємодію 

відносин щодо попиту і пропозиції матеріальних потоків між постачальниками 

сировини, деталей і компонентів, виробниками та агентами з продажів. 

Географічний розподіл місць виробництва і споживання оснований на мобілізації 

порівняльних переваг різних географічних локацій з метою підвищення 

ефективності створення фрагментованої доданої вартості. Географічна та 

функціональна інтеграція не носить допоміжний характер, оскільки обидві 

підсистеми можуть мати свої власні динаміки розвитку та зворотний зв’язок.  

Враховуючи сукупні витрати на логістику, в тому числі на транспортування, 

накладні витрати і матеріальні запаси, автором обґрунтовано, що розрив між рівнем 

розвитку логістики в промислово розвинених країнах і країнах, що розвиваються, 

зростає.  В промислово розвинених країнах на початку 1980-х років частка сукупних 
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логістичних витрат у ВВП склала від 15 до 20%; у США та інших розвинених 

країнах починаючи з 2000 року до сьогодення  вона знизилась до менш ніж 10%. 

Такі зміни пояснюються вдосконаленням системи управління ланцюгами поставок і 

скороченням товарних запасів компаній. Показники логістики у ВВП для менш 

розвинених країн складають більше 30%, а для групи країн, що розвиваються, в 

середньому 15–20%  

 У другому розділі роботи «Логістичні послуги в системі факторів 

глобальних виробничих мереж» автором визначено основні тенденції глобалізації 

логістичної інфраструктури міжнародного виробництва, подано характеристику 

сутнісних рис логістичного аутсорсингу в умовах міжнародної фрагментації 

виробництва, виокремлено роль інтегрованої логістичної діяльності у глобальних 

виробничих мережах. 

Автором доведено, що основними рушійними силами розвитку логістичних 

послуг на міжнародному ринку є: а) глобалізація світової економіки; б) 

транснаціоналізація і процеси злиттів і поглинань; в) інновації в логістичній 

діяльності, що  обумовлені технологічним прогресом;  г) оптимізація логістичних 

витрат у всіх ланках логістичних ланцюгів; д)розвиток нових бізнес-моделей; е) 

дижіталізація економічної та соціальної діяльності. Аналіз тенденцій на 

глобальному ринку логістичних послуг свідчить, що логістична інфраструктура 

переросла межі національних економік, і наразі триває формування глобальної 

логістичної інфраструктури. 

Аналіз динаміки розвитку міжнародного ринку логістичних послуг свідчить, що 

на сьогоднішній день найбільшими постачальниками логістичних послуг у світі є 

розвинені економіки. Так, в 2016 р. частка США складала 23% глобального ринку, 

частка Європи – 19% (в тому числі Німеччини – 3,8%) та Китаю – 17%. Логістичний 

ринок Канади і США характеризується найбільш розвиненою логістичною 

інфраструктурою в світі, пропонує широкий вибір послуг, а логістичні центри 

демонструють високі показники використання найсучасніших ІТ. У більшості країн, 

що розвиваються, ринок логістичних послуг знаходиться лише на етапі становлення. 

Це є основним стримувальним фактором для міжнародних компаній, які бажають 

встановити свою присутність на ринку економік, що розвиваються Розвиток 

логістичного сектору в найближчі роки визначатиметься динамікою зростання 

світового виробництва і торгівлі, а також розширенням глобальних виробничих і 

дистриб’юторських мереж. 

Продуктивність сфери логістики є мірилом Індексу ефективності логістики 

(Logistics Performance Index, LPI) та його компонентів. Автором визначено, що ця 

ефективність значною мірою залежить від торговельної політики країни або 

регіональних інтеграційних об’єднань, які інституційно забезпечують розвиток 

інфраструктури, встановлюючи прозорі правила конкуренції на логістичному ринку. 

Країни з найвищим показником LPI є найбільшими глобальними транспортними та 

логістичними хабами (Німеччина=4,23, Люксембург=4,22, Швеція=4,2, 
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Сінгапур=4,19, Нідерланди=4,18)  мають високорозвинену логістичну та 

транспортну інфраструктуру. Ринки логістичних послуг цих країн зазнають 

сприятливого впливу від економії на масштабі завдяки обсягам перевезень і 

характеризуються високим рівнем інноваційних і технологічних проваджень. 

Стратегія розвитку логістики ґрунтується на діяльності, пов’язаній із 

проведенням глобальних логістичних операцій і збільшенням пропозиції послуг, які 

вписуються в глобальні транзакції у межах глобальних виробничих ланцюгів. 

Аутсорсингові рішення, як правило, приймаються на основі аналізу економічних 

факторів, а відтак теорія транзакційних витрат є однією з домінуючих концепцій, 

яка пояснює аутсорсингові рішення. Згідно з цією теорією, якщо транзакційні 

витрати низькі, а невизначеність трансакції висока, тоді логістичний аутсорсинг 

може бути більш доцільним, ніж виконання цієї функції внутрішніми ресурсами 

компанії.  

Глобалізація, виробництво за принципом «строго вчасно» і електронна комерція 

є основними детермінантами збільшення попиту на контрактні логістичні послуги. 

Виявлено, що логістичний аутсорсинг є стратегічною основою консолідації бізнесу, 

а потенційні переваги логістичного аутсорсингу включають: економію коштів, 

зростання ефективності управління активами, створення мережі дистрибуції 

продукції, швидке реагування на вимоги клієнтів, вивільнення капітальних вкладень 

і гнучкість ланцюга поставок продукції. Можливість впровадження інновацій є 

критичним фактором для успіху контрактної логістики, оскільки інновації 

дозволяють постачальникам розробляти нові послуги, що створюють додану 

вартість, а також впливають на цінові параметри пропонованих послуг. Компанії-

лідери застосовують значні ресурси для підтримки «конвеєра» інновацій і 

постійного технологічного вдосконалення 

Дифузія логістичного аутсорсингу впродовж останніх двох десятиліть 

підтверджується поступовим зростанням контрактної логістики з точки зору доходу 

з продажів і різноманітності запропонованих послуг. Незважаючи на незначне 

зниження темпів зростання аутсорсингових послуг в логістиці  впродовж 2009 р., 

галузь змогла створити більше 120 млрд дол. доходу в 2010 р. Доходи цього 

сегменту ринку склали у 2011 р.141 млрд дол., а в 2016 р. – більше 800 млрд дол. і, 

згідно з прогнозом, до 2020 р. складуть 962 млрд дол.  

Географічна диверсифікація виробничого процесу інтенсифікує мережеву 

взаємодію між елементами ланцюгів створення доданої вартості. Обґрунтовано, що 

на кожному етапі фрагментації виробництва потреба в інтегрованій та 

мультимодальній логістиці є різною залежно від комбінаційності та тривалості 

ланцюга створення товару або послуги. Визначальними факторами вибору 

відповідного виду транспорту є: вартість і швидкість, надійність і гнучкість, доступ і 

безпека, енергоємність і екологічні параметри. Інтегрована логістична діяльність в 

рамках глобалізації виробничих мереж передбачає не лише відповідальність за 

зниження витрат, пов’язаних із внутрішньокорпоративними транзакціями, а й 
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організацію ефективних і своєчасних поставок продукції, управління економічною 

діяльністю на основі залучення окремих взаємопов’язаних елементів в інтегрований 

процес з метою оптимізації всього ланцюга створення доданої вартості.  

У третьому розділі роботи «Інтеграція логістичних послуг Азербайджану в 

глобальні транспортно-логістичні мережі» автором досліджено основні тенденції 

розвитку ринку транспортно-логістичних послуг в Азербайджані, запропоновано 

економіко-математична модель визначення рівня  участі транспортно-логістичного 

комплексу Азербайджану в глобальних ланцюгах створення доданої вартості, 

проаналізовано  детермінанти та стратегічні напрями інтеграції Азербайджану в 

систему міжнародних логістичних коридорів. 

Аналіз стану ринку логістичних послуг в Азербайджані показав, що його 

розвиток вимагає комплексного підходу, який відповідатиме національним, 

регіональним і глобальним пріоритетам розвитку країни. Будівництво логістичної  

інфраструктури є необхідною частиною цієї стратегії, але воно виявиться 

ефективним лише в контексті структурних перетворень з диверсифікацією 

національної економіки.  

Оцінку рівня участі транспортно-логістичних послуг Азербайджану, а також 

інших галузей в міжнародних ланцюгах створення доданої вартості здійснено на 

основі бази даних Eora MRIO Database, яка містить матрицю експорту-імпорту 

проміжних товарів у розрізі країн і галузей. Для кожної галузі розраховано показник 

вартості імпортних компонентів в експорті за формулою: 

, (1) 

де ЧІЕ – частка імпортних компонентів у експорті галузі n; І – проміжний імпорт 

галузі n; Е – експорт галузі n; ВС – внутрішнє споживання продукції галузі n. 

Коефіцієнт ЧІЕ для економіки в цілому  складає тільки 4,4%, що є досить 

низьким показником. Для сектору транспортних послуг цей показник складає 5,4%. 

Найбільшою мірою імпортні складові використовуються при експорті продукції 

галузей обробної промисловості: машинобудування, металургії, хімічної, 

нафтохімічної, деревообробної. Значно менше задіяні в ГЛДВ сільське 

господарство, видобувна промисловість і сектор послуг (Таб.1). Результати 

розрахунків свідчать, що Азербайджан знаходиться на початковому етапі інтеграції 

в міжнародні ланцюги створення доданої вартості. 

Реалізація масштабних проектів Азербайджану в сфері розвитку транспортно-

логістичних центрів з метою інтеграції в глобальні виробничі мережи неможлива 

без лібералізації ринку логістичних послуг. Аналізуючи переваги та ризики 

лібералізації національного ринку логістичних послуг, автор стверджує, що   

Азербайджан здатний отримати  бажані вигоди за умов реалізації таких варіантів 

політики : а)  зобов’язання щодо доступу на ринки; б) спрощення систем контролю 

торгівлі та відповідних регуляторів; в) підвищення прозорості ринку та 

конкурентоспроможності національної логістичної галузі; г) прийняття комплексної 
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стратегії логістичної інфраструктури; д) сприяння розвитку малих і середніх 

підприємств; е) розширення національної навчальної програми з логістики. 

Лібералізація сектору логістики перетворить Азербайджан на ключовий транзитний 

пункт між двома континентами завдяки його стратегічно вигідному розташуванню. 

 

Таблиця 1 

Участь Азербайджану в глобальних ланцюгах  

створення вартості за галузями, 2015 р. 

Галузь 

Імпорт, 

млн дол. 

Експорт, 

млн дол. 

Внутрішнє 

споживання, 

млн дол. 

Частка 

експорту в 

продажах, 

% 

Частка 

імпортних 

компонентів 

у вартості 

експорту, % 

Сільське господарство 50 781 3104 20.1 1.3 

Рибальство 8 2 114 1.8 7.0 

Видобувна промисловість 51 2471 554 81.7 1.7 

Харчова промисловість 203 546 2517 17.8 6.6 

Легка промисловість 53 265 386 40.6 8.1 

Деревообробна 

промисловість 156 29 1494 1.9 10.2 

Нафтова і хімічна 

промисловість  541 1498 3174 32.1 11.6 

Металургія 198 372 1334 21.8 11.6 

Виробництво 

електротехніки та машин 615 612 4434 12.1 12.2 

Транспортне 

машинобудування 256 154 1839 7.7 12.9 

Інші галузі обробної 

промисловості 73 24 726 3.2 9.8 

Перероблення відходів 9 36 90 28.7 7.0 

Постачання електрики, газу 

і води 80 19 3403 0.6 2.3 

Будівництво 241 121 8030 1.5 3.0 

Ремонт і обслуговування 11 29 177 13.9 5.6 

Оптова торгівля 193 254 4545 5.3 4.0 

Роздрібна торгівля 71 174 4223 4.0 1.6 

Готелі та ресторани 122 203 2810 6.7 4.0 

Транспортні послуги 220 893 3173 22.0 5.4 

Пошта і телекомунікації 111 178 3640 4.7 2.9 

Фінансове посередництво і 

ділові послуги 442 77 23729 0.3 1.9 

Державне управління 395 127 7167 1.7 5.4 

Освіта, охорона здоров’я та 

інші послуги  293 314 9460 3.2 3.0 

Всі галузі 4426 9235 90560 9,3 4.4 

Джерело: розрахунки автора за даними Eora MRIO Database. 
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 Аналізуючи участь Азербайджану в системі міжнародних транспортно-

логістичних коридорів, автор наголошує, що стратегія розвитку ненафтових 

секторів національної економіки, а також активізація зовнішньоекономічної 

діяльності через участь у міжнародних і регіональних логістичних коридорах 

сприятимуть прискоренню процесу інтеграції економічних суб’єктів Азербайджану 

у виробничі мережі та глобальний економічний простір. 

ВИСНОВКИ 

Проведене в дисертації дослідження теоретичних і практичних проблем ролі 

логістичних послуг у глобальних виробничих мережах дозволило реалізувати 

поставлену мету і завдання та зробити такі висновки.  

1. Розвиток глобальних мереж виробництва, які об’єднують різних суб’єктів 

через дедалі більш комплексні стратегії глобального корпоративного управління, 

прискорив появу відповідного теоретичного обґрунтування для пояснення цього 

феномену у світовому господарстві. Аналізуючи основні теоретичні концепції 

розвитку глобальних виробничих мереж, можна констатувати, що глобальні 

виробничі мережі виступають як  організаційні структури, що складаються з 

економічних суб’єктів на основі здійснення ними взаємопов’язаних функцій, 

операцій і транзакцій, в межах яких виробляється, розподіляється і споживається 

певний товар або послуга в різних географічних локаціях  та які  координуються 

глобальною компанією.  

2. На сучасному етапі розвитку світового господарства послуги є невід'ємною 

частиною процесів створення доданої вартості в рамках глобальних виробничих 

мереж і, отже, одним з найважливіших факторів підвищення 

конкурентоспроможності компаній і країн. Значення послуг визначається не лише 

функцією підтримки, які сприяють ефективному розвитку глобальних виробничих 

мереж, вони також відіграють ключову роль на найважливіших етапах виробництва 

– від якості послуг залежить ефективність і доходність усієї інтегрованої виробничої 

мережі.   Сервісифікація виробничих процесів  зазначає, що доступ до послуг став 

ключовим фактором у підвищення конкурентоспроможності компаній і країн, 

особливо тих, які реалізують експортно орієнтовану політику через інтеграцію в 

глобальні виробничі мережи. Лібералізація торгівлі послугами інтенсифікує процес 

інтеграції економічних суб’єктів різних країн до глобальних виробничих мереж. 

3. Глобалізація, яка пов’язана з реконфігурацією просторово-часових моделей 

економічної активності, активізує значення логістики як невід’ємного елемента їх 

координації. Застосування ефективних логістичних рішень залишається одним із 

ефективних каналів оптимізації витрат виробництва у глобальних виробничих 

мережах. Ці можливості пов’язані з розвитком сучасної концепції логістики, яка 

полягає в управлінні потоками часу і простору між матеріально-виробничими 

витратами, дизайном, виробництвом, розподілом і споживанням. Управління 

ланцюгами поставок у межах глобальних виробничих мереж вимагає як 

географічної, так і функціональної інтеграції всередині самого ланцюга. 
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Географічний розподіл виробництва, споживання та їх інтеграція у глобальні 

виробничі мережі ґрунтуються на принципі потоків і локальності. Функціональна 

інтеграція досягається через взаємодію відносин попиту і пропозиції матеріальних 

потоків між постачальниками сировини, деталей і компонентів, виробниками і 

агентами з продажів.  

4. Пріоритетна роль логістичних послуг в глобальних виробничих мережах 

проявляється саме на висхідних фрагментах інтернаціонального виробництва на 

відміну від вирішальної ролі інституційного забезпечення на спадних фазах, що 

пояснюється різними механізмами створення доданої вартості на цих етапах. 

Висхідні етапи глобальних виробничих мереж обслуговують переважно рух товарів 

з низьким рівнем доданої вартості між різними географічними локаціями світової 

економіки. Розвиток спадних фрагментів міжнародного виробництва базується на 

інтенсивному використані технологій, інновацій, інтелектуальної власності, 

ефективність яких підтримуються розгалуженою системою національних і 

міжнародних інституцій. Об’єднання ефективної логістичної інфраструктури та 

ефективних інституцій істотно підсилює порівняльні переваги окремих країн у 

глобальних виробничих мережах в цілому. 

5. Дослідження тенденцій розвитку міжнародного ринку  логістичних послуг 

свідчить, що логістична індустрія переросла межі національних економік, і в 

нинішній період продовжується формування глобальної логістичної 

інфраструктури. Основними рушійними силами розвитку міжнародного  ринку 

логістичних послуг в умовах поглиблення фрагментації виробничого процесу є: 

1) поглиблення глобалізаційних процесів в рамках світового господарства; 

2) розвиток регіональних і міжрегіональних виробничих і торговельних мереж; 

3) виникнення та впровадження принципово новітніх логістичних технологій; 

4) нові бізнес-стратегії формування глобальних логістичних каналів; 5) лібералізація 

руху факторів виробництва, товарів і послуг. Основними трендами розвитку 

міжнародного ринку логістичних послуг є:а) активний процес злиттів і поглинань, 

який проектується на підвищення рівня транснаціоналізації логістичної галузі; 

б) інноваційність логістичної діяльності; в) дижіталізація логістичної 

інфраструктури; г) розвиток нових бізнес-моделей для надання комплексу 

логістичних послуг, які включають операції на ринках аутсорсингу та інтегрованої 

логістики; д) створення безбар’єрної/безшовної логістики через процес уніфікації та 

поширення загальних стандартів послуг. 

6. Поглиблення міжнародного поділу праці, глобалізація світових ринків товарів 

і послуг, посилення конкуренції та постійно зростаючі вимоги клієнтів до якості 

логістичного обслуговування активізували розвиток практики аутсорсингу, за якої 

обидві сторони – учасники аутсорсингу перетворюють ринкові можливості на: 

а) економію ресурсів; б) зростання ефективності управління активами; в) створення 

мережі дистрибуції продукції; г) швидке реагування на вимоги клієнтів; 

д) вивільнення капітальних вкладень і гнучкість ланцюга поставок. Логістичний 
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аутсорсинг передбачає будь-яку форму екстерналізації логістичної діяльності, яка 

раніше виконувалась «внутрішньо». 

7.  Рішення про логістичний аутсорсинг ґрунтується на визначенні конкретних 

логістичних функцій, які потенційно можна віддати на аутсорсинг, а також враховує 

декілька аспектів: а) компетенції аутсорсингової фірми; б) повторюваність 

логістичних операцій; в) міру потреби клієнтів у цих функціях. Можна виділити три 

основних категорій логістичних операцій  в межах глобальних виробничих мереж, 

які найчастіше відаються на аутсорсинг, зокрема: а) митні/брокерські послуги; 

б) портові послуги; в) введення імпортно-експортної документації; 

8. Концепція інтегрованої логістики відображає нове сприйняття глобального 

процесу виробництва і дистрибуції та полягає у розгляді логістики як певного 

інструменту управління потоками продукції, інформації та фінансових ресурсів для 

досягнення ефективних економічних результатів. Інтегрована логістика як 

технологія управління рухом продукції в межах виробничих мереж і ланцюгів 

поставок і водночас як чинник підвищення ефективності мережевої взаємодії, в 

свою чергу, інтенсифікує процес фрагментації виробництва і розвитку глобальних 

виробничих мереж в результаті скорочення транзакційних витрат і отримання 

синергійного ефекту. Крім того, оптимізація міжнародних логістичних операцій 

досягається не лише шляхом мінімізації транзакційних витрат, а й у результаті 

підвищення якості логістичних послуг, що надаються.   

9. Проведений порівняльний аналіз рівня розвитку ринку логістичних послуг 

Азербайджану свідчить, що географічне розташування країни у сучасному світі  вже  

не є  найголовнішим чинником розвитку транзитно-логістичного потенціалу і 

успішної інтеграції в глобальні виробничі мережі. Розвиток логістичного ринку 

Азербайджану потребує комплексного підходу, який відповідатиме національним, 

регіональним і глобальним пріоритетам розвитку країни на основі структурних 

перетворень і диверсифікації національної економіки. Зростання інвестицій у 

ефективну логістичну інфраструктуру Азербайджану зміцнить його позицію як 

регіонального хабу. Диверсифіковані логістичні можливості Азербайджану можуть 

стати каталізатором підвищення експорту товарів і послуг та економії на 

транзакційних витратах. Вдосконалена внутрішня логістична інфраструктура 

створить умови для тіснішої інтеграції економічних суб’єктів Азербайджану в 

глобальні виробничі мережі, що в свою чергу визначить трансформацію 

макроекономічного зростання, основаного на диверсифікації структури 

національного господарства.  

10. Економіко-математична оцінка інтенсивності інтеграції транспортно-

логістичного комплексу Азербайджану в глобальні ланцюги доданої вартості на 

основі розрахунку показника вартості імпортних компонентів у експорті 

продемонструвала, що економіка Азербайджану знаходиться на початкових етапах 

інтеграції в ГЛДВ, має незначний характер та складає лише 4,4% та коливається від 
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6,6 до 12,9% для галузей обробної промисловості (машинобудування, металургія, 

хімічна, нафтохімічна і деревообробна). Значно менше задіяні в ГЛДВ сільське 

господарство, видобувна промисловість і сектор послуг (від 1,3 до 5,6%). Значення 

інтегрованості транспортних послуг Азербайджану в міжнародні ланцюги доданої 

вартості близька до середніх значень всієї економіки та встановлює  5,4%. 

11. Глобалізація економічних зв’язків зумовлює необхідність прискорення 

процесу інтеграції національної логістичної системи Азербайджану в глобальні 

виробничі мережі, однією зі складових елементів яких є міжнародні транспортно-

логістичні коридори. Азербайджан має важливе географічне розташування на шляху 

найкоротших логістичних коридорів у євразійському регіоні і є великим  

транспортно-логістичним вузлом у єдиній логістичній системі Європа — Кавказ — 

Азія, в тому числі в межах концепції «нового» Шовкового шляху «Один пояс, один 

шлях». Створення ефективних міжнародних логістичних коридорів, гармонізація 

законодавчої бази, покращення транспортно-логістичних зв’язків між країнами 

регіону, забезпечення безпеки і високої ефективності доставки і оброблення 

вантажів є головними пріоритетами політики Азербайджану в сфері логістики, 

оскільки це розширює можливості країни щодо оптимального використання різних 

напрямів логістичних потоків (західний, північний, південний) та інтенсивного 

розвитку передумов для інтеграції в глобальні виробничі мережі.   
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АНОТАЦІЯ 

Мамедов К.А. огли. Роль логістичних послуг у глобальних  виробничих 

мережах. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

— Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018.  

У дисертаційній роботі проаналізовано та узагальнено теоретико-методологічні 

підходи до дослідження ролі логістичних послуг у глобальних виробничих мережах. 

На основі методологічних засад здійснено дослідження ґенези сучасних виробничих 

мереж в умовах глобалізації та фрагментації економічної діяльності, дано авторське 

визначення терміна «глобальні виробничі мережі», виокремлено риси сервісифікації 

глобальних ланцюгів створення вартості та розкрито інтерактивність глобальних 

виробничих мереж і логістичних послуг. Виявлено тенденції глобалізації 

логістичної інфраструктури міжнародного виробництва, обґрунтовано передумови і 

переваги розповсюдження глобального логістичного аутсорсингу як форми 

екстерналізації економічної активності. Ідентифіковано інституційно-ринкові 

бар’єри інтеграції Азербайджану в глобальні виробничі мережі. Здійснено 

економетричний аналіз ступеня участі транспортно-логістичного комплексу 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/185
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Азербайджану в глобальних ланцюгах створення доданої вартості за показником 

вартості імпортних складових в експорті. Доведено, що Азербайджан знаходиться 

на початковому етапі інтеграції в міжнародні виробничі ланцюги. 

Ключеві слова: глобальні виробничі мережі, глобальні ланцюги створення 

доданої вартості, сервісифікація, логістичні послуги, логістична інфраструктура, 

логістичний аутсорсинг, інтегрована логістика. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Мамедов К.А. оглы. Роль логистических услуг в глобальных 

производственных сетях. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Институт международных отношений Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, 

Киев, 2018. 

В диссертационной работе проанализированы и обобщены теоретико-

методологические подходы к исследованию роли логистических услуг в глобальных 

производственных сетях. На основе методологических основ проведено 

исследование генезиса современных производственных сетей в условиях 

глобализации и фрагментации экономической деятельности, дано авторское 

определение термина «глобальные производственные сети», выделены черты 

сервисификации глобальных цепей создания стоимости и раскрыта интерактивность 

глобальных производственных сетей и логистических услуг. Выявлены тенденции 

глобализации логистической инфраструктуры международного производства, 

обоснованы предпосылки и преимущества распространения глобального 

логистического аутсорсинга как формы экстернализации экономической 

активности. Идентифицированы институционально-рыночные барьеры интеграции 

Азербайджана в глобальные производственные сети. Осуществлен 

эконометрический анализ степени участия транспортно-логистического комплекса 

Азербайджана в глобальных цепях создания добавленной стоимости по показателю 

стоимости импортных составляющих в экспорте. Показано, что Азербайджан 

находится на начальном этапе интеграции в международные производственные 

цепи. 

Ключевые слова: глобальные производственные сети, глобальные цепи 

создания добавленной стоимости, сервисификация, логистические услуги, 

логистическая инфраструктура, логистический аутсорсинг, интегрированная 

логистика. 
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SUMMARY 

Mammadov K. А. oglu. The role of logistics services in global production 

networks. –Manuscript. 

The Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the Academic Degree 

of Candidate of Economic Sciences on specialty 08.00.02 – World Economy and 

International Economic Relations. – The Institute of International Relations of Kyiv Taras 

Shevchenko University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

Methodological approaches to the study of the role of logistics services in global 

production networks are analyzed and generalized. The genesis of modern production 

networks in the conditions of globalization and fragmentation of economic activities are 

studied on the basis of methodological foundations.  The definition of the term "global 

production networks" is proposed, the features of servicification of global value chain 

creation are outlined, and the interactivity of global production networks and logistics 

services is identified. The tendencies of globalization of the logistic infrastructure of 

international production are revealed.  

The dominant role of logistics services in global production networks shows up in 

upward phases of the international production, in contrast to the critical role of the 

institutional support in its downward phases, which can be explained by different 

mechanisms for value added creation in these phases. In overall, a combination of 

effective logistics infrastructure and effective institutions can enhance essentially 

comparative advantages of countries in global production networks.      

The prerequisites and advantages of the practice of global logistics outsourcing as a 

form of externalization of the economic activity are substantiated. Participants of logistics 

outsourcing can transform market capabilities into: (i) cost-effectiveness; (ii) increased 

effectiveness of asset management; (iii) created network of product distribution; (iv) quick 

reaction on client requirements; (v) withdrawal of capital investment and; vi) flexibility of 

supply chain.  

The institutional and market barriers to Azerbaijan’s integration in global production 

networks are identified. The following interconnected problems need to be solved in the 

sphere of institutional transformations of the logistics sector in Azerbaijan in the context 

of integration in global production networks: (i) to overcome the system recession of cargo 

transportations, caused by the decreasing transit (exports) of oil and oil refinery products; 

(ii) to develop logistics infrastructures in parallel with increasing new production 

capacities; (iii) to develop multimodal logistics routs; (iv) to implement institutional 

reforms in management, in order to increase the investment attractiveness of domestic 

companies; (v) to take measures for cutting the tariff value of transit by the Azerbaijan 

territory, to make logistics less time-consuming and minimize the scope of the procedures 

for registration of export-import transactions. An econometrician analysis of the degree of 

Azerbaijan’s participation in the transport and logistics complex of global value chains by 

value of imported components in exports is carried out. It is shown that Azerbaijan is at 

the initial phase of integration into international production chains. 
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