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АНОТАЦІЯ 

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

мережах. − Кваліфікаційна наукова  праця на правах рукопису. 

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  за 

спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018.  

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, 3 розділів, висновків і  

переліку використаних джерел. 

В дисертації досліджено теоретично-методологічні основи ролі логістичних 

послуг у глобальних виробничих мережах, розкриті інституційно-організаційні 

форми участі логістичних послуг у міжнародній фрагментації виробництва, 

виявлені стан та перспективи інтеграції транспортно-логістичного сектору 

Азербайджану в глобальні виробничі мережи. 

У дисертаційній роботі проаналізовано та узагальнено теоретико-

методологічні підходи до дослідження ролі логістичних послуг  у глобальних 

виробничих мережах. На основі методологічних засад здійснено дослідження 

генезу сучасних виробничих мереж в умовах глобалізації та фрагментації 

економічної діяльності. Аналізуючи основні теоретичні концепції розвитку 

глобальних виробничих мереж, автор констатує, 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. 

В роботі обґрунтовані концептуальні основи ролі логістичних послуг в 

глобальних виробничих мережах. Доведено, що об’єднання ефективної 

логістичної інфраструктури та ефективних інституцій істотно підсилює 

порівняльні переваги окремих країн у глобальних виробничих мережах в цілому. 
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Доведено, що  послуги відіграють ключову роль в глобальних виробничих 

мережах, а саме від якості послуг залежить ефективність і доходність усієї 

інтегрованої виробничої мережі.   Сервісифікація виробничих процесів  стала  

ключовим фактором у підвищення конкурентоспроможності компаній і країн, 

особливо тих, які реалізують експортно орієнтовану політику через інтеграцію в 

глобальні виробничі мережи. 

Проведено системний аналіз кількісних та якісних параметрів 

міжнародного ринка логістичних послуг. Виявлено, що 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. 

Встановлено детермінанти розвитку логістичного аутсорсингу, як складову 

виробничих мереж. Аналіз стратегій міжнародних логістичних провайдерів 

виявили, що на аутсорсинг передаються ті логістичні послуги, які пов’язані з 

виконанням митних і прикордонних операцій в межах глобальних виробничих 

мереж, а саме: а) митне оформлення/брокерські послуги; б) портові послуги; 

в) оформлення і супровід імпортно-експортної документації. Водночас 

логістична діяльність, яка має справу з більш конфіденційною інформацією, 

такою як прогнозування/планування попиту, прямі взаємовідносини з кінцевими 

клієнтами, рідко віддаються на аутсорсинг. 

 Автором обґрунтовано, що 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 синергетичного ефекту. 
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Крім того, оптимізація міжнародних логістичних операцій досягається не лише 

шляхом мінімізації транзакційних витрат, 

Здійснена ідентифікація 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. 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,  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. Значення інтегрованості транспортних послуг Азербайджану в 

міжнародні ланцюги доданої вартості складає 5,4%. 

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. 

Ключові слова: глобальні виробничі мережі, глобальні ланцюги створення 

доданої вартості, сервісифікація, логістичні послуги, логістична інфраструктура, 

логістичний аутсорсинг, інтегрована логістика. 
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Mammadov K. A. 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. –  Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018.  

This Dissertation consists of the introduction, three sections, conclusions and the 

list of references.  

Theoretical and methodological premises for the role of logistics services in 

global production networks are studied, institutional and organizational forms for 

participation of logistics services in the international fragmentation of production are 

highlighted, the performance and prospects of the integration of the Azeri transport and 

logistics sector in global production networks are revealed.     

Methodological approaches to investigating 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 is 

studied on the basis of methodological foundations. By making a review of core 

theoretical concepts of the development of global production networks, the author 

argues that global production networks act as organizational structures incorporating 

economic entities performing interrelated functions, operations and transactions aimed 

at production, distribution and consumption of a commodity or a service in various 

geographic locations, which are coordinated by a global company.     

The role of logistics services in global production networks is conceptualized. It 

is demonstrated that a combination of effective logistics infrastructure with effective 

institutions can essentially enhance the comparative advantages of countries in global 

production networks.   

It is demonstrated that services have the key role in global production networks, 

because the profitability of an integrated production network is conditional on the 

quality of services. Servicification of production processes has become a key factor for 

competitiveness enhancement in companies and countries, especially ones 
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implementing export-oriented policies through integration in global production 

networks.   

A system analysis of quantitative and qualitative parameters of the international 

market of logistics services is made. The main trends in this market are revealed: (i) the 

intensified process of mergers and acquisitions, projecting on the increased 

transnationalization of the logistics industry; (ii) the innovativeness of logistics 

activities; (iii) digitalization of logistics infrastructures; (iv) development of new 

business models for the provision of a set of logistics services including transactions on 

the markets of outsourcing and integrated logistics; (v) creating non-barrier/seamless 

logistics through unifying and disseminating  general standards for services.   

Determinants for the development of logistics outsourcing are identified as a 

component of production networks. An analysis of the strategies implemented by 

international logistics providers shows that the logistics services related with custom or 

cross-border operations within global production networks are likely to be given away 

to outsourcing, namely: (i) customs clearance/broker services; (ii) port services; (iii) 

registration and support of imports and exports documents. On the other hand, the 

logistics activities dealing with more confidential information, such as forecasting or 

planning of demand, direct relations with end customers, are less likely to be given away 

to outsourcing.   

The author justifies that integrated logistics, being a technology for control of 

product movement within production networks and supply chains and a factor 

enhancing the effectiveness of network interactions, intensifies the process of 

production fragmentation and global production networks development due to the 

decreasing transaction costs and the effect of synergy. Also, apart from minimization of 

transaction costs, international logistics transactions can be optimized by other ways.    

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 
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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. 

It is demonstrated that Azerbaijan, being at the primary phase of integration in 

international production chains, utilizes its comparative advantages at upward phases of 

the international fragmentation of production by way of extraction and export 

transportation of raw materials. The author’s assessment of the intensity of integration 

of the transport and logistics sector in Azerbaijan in global value chains by estimating 

the value of imported components in the total exports shows that the Azeri economy is 

at primary phases of integration in global value chains. While imported components are 

used to the highest extent in exports of manufacturing industries (mechanical 

engineering, basic metals, chemical products, oil refinery, woodwork), they are used to 

far lesser extent in agriculture, extracting industry and service sector. The estimate of 

the integration of transport services in Azerbaijan in global value chains is 5.4%. 

The practical significance of the thesis is that the scientific results produced and 

documented by the author can be used in elaborating and implementing the national 

strategy for integration in global production networks, in developing the logistics 

service market, in finding effective ways for incorporating Ukraine and Azerbaijan in 

global logistics networks, in stimulating operation of domestic companies in logistics 

outsourcing, in academic programs for lecturing normative and special courses.       

Key words: global production networks, global value chains, servicification, 

logistics services, logistics infrastructure, logistics outsourcing, integrated logistics. 
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ВСТУП 

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 
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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 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 
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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:  

− 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;   
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− 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 
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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 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 
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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 

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; 
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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 
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інфраструктури в поєднанні з нарощуванням нових виробничих потужностей 

(створення регіональних вільних 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 
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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 

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.).   
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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. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В ГЛОБААЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖАХ  

  

1.1 Ґенеза сучасних виробничих мереж в умовах глобалізації та 

фрагментації економічної діяльності 

 

Глобалізація, з її універсальним значенням та імовірнісним характером 

пов’язаних із нею явищ і процесів, безперечно є однією з найбільш складних 

дослідницьких парадигм сучасних соціальних наук. 

Підходи, що пропонуються соціальними науками, надають багато 

тлумачень появи глобальних економічних систем (виробничих, торговельних, 

фінансових тощо). Наша інтерпретація ґрунтується на економічній та 

технологічній складовій, на основі якої можна стверджувати про наявність безлічі 

технологічних можливостей створення вартості (цінності). Водночас 

економічний розвиток створює нові можливості для інтеграції в процеси 

світового господарства на основі реалізації порівняльних переваг. Ця точка зору 

може бути нами аргументована через визначення трьох етапів у сучасному 

процесі глобалізації економіки.  

На першому етапі переважає традиційна перспектива розвитку міжнародної 

торгівлі, яка ґрунтується на існуючому рівні мобільності сировини, 

комплектуючих деталей, готової продукції в умовах, які об’єктивно регулюються 

такими бар’єрами як тарифи, квоти та обмеження на іноземну власність. 

Міжнародна торгівля переважно здійснювалась у формі обміну готовими 

товарами і деякими видами традиційних послуг (транспорт, туризм, банківські 

послуги). Через протекціонізм і досить високі транспортні витрати торгівля між 

країнами залишалась обмеженою, а неефективний розподіл вантажів обмежував 

її зростання. В цьому контексті міжнародна торгівля була скоріше засобом 

подолання дефіциту на внутрішніх ринках, ніж інструментом сприяння 

економічній ефективності. Цей етап, пов’язаний із розвитком глобальної торгівлі 
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як раннього прояву глобалізації, переважав до 1970-х рр., хоча в деяких країнах 

він все ще триває й сьогодні.  

На другому етапі, особливо з початку 1980-х рр., відбувається лібералізація 

мобільності факторів виробництва, а саме капіталу. Інституційне середовище 

міжнародної торгівлі стало менш громіздким, що призвело до більш інтенсивної 

реалізації порівняльних переваг конкретних локацій. Водночас з’явились 

регіональні торговельні угоди, а рамки глобальної торгівлі було посилено в 

правовій інституційній площині (ГАТТТ/СОТ). Крім того, технологічна 

революція у сфері виробництва нових засобів перевезення вантажів забезпечувала 

можливості для спрямування торговельних потоків на великі відстані [221].  

Зростання експорту прямих іноземних інвестицій (ПІІ) до так званих нових 

регіонів світу дозволило вести мову про становлення глобального ринку капіталу, 

який пов’язаний із дисперсією та фрагментацією виробничого процесу.  

Третій етап перебуває на стадії формування і, звісно, ґрунтується на двох 

попередніх. Це час посилення взаємозалежності і взаємодії національних 

господарств, час бурхливого розвитку міжнародних економічних відносин 

(МЕВ). З року в рік темпи зростання міжнародної торгівлі перевищують темпи 

зростання виробництва, а «звичайна» торгівля доповнюється і навіть замінюється 

міжнародною виробничою кооперацією, що робить країни і території 

своєрідними локаціями (цехами)  процесу глобального  виробництва. У цих 

умовах різко активізується діяльність багатонаціональних корпорацій (БНК), 

прискорюється розвиток інтеграційних процесів. Світове господарство 

перетворюється на сукупність потужних інтеграційних систем, що взаємодіють 

одна з одною. 

На сьогоднішній день у світовому господарстві спостерігається зростання 

обміну послугами, які раніше були прив’язані до національних і регіональних 

ринків, та інтенсифікація мобільності факторів виробництва. Оскільки ці 

тенденції є доволі усталеними, пріоритет зараз переходить до географічної та 

функціональної інтеграції виробництва, розподілу та споживання. Формування 

інтегрованих мереж міжнародного виробництва створює нові можливості для 
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економічного зростання і висуває нові вимоги з погляду динамічних переваг 

розміщення [68, с.223].  

За останні два десятиліття відбулись глибокі зміни в організації та структурі 

світового господарства, світовому виробництві і торгівлі, організації галузей 

промисловості. Географічна фрагментація галузей, де вартість додається у 

декількох країнах перед тим як продукти закінчать свій шлях до споживачів, 

супроводжується масштабним прогресом функціональної інтеграції цих видів 

діяльності, створюючи феномен, який вже став відомий як глобальні ланцюги 

доданої вартості (ГЛДВ) або глобальні виробничі мережі (ГВМ). 

Швидкі та глибокі структурні зміни світового господарства зрушили акцент 

наукових та емпіричних досліджень з 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. На початку 90-х років наукові дослідження у сфері 

ГВМ отримали значний імпульс і набули поширення та аналітичного прийняття в 

міжнародній політичній економії [99,100, 126, 128, 175, 242]. Ці дві галузі 

досліджень тісно пов’язані одна з одною супутніми соціальними науками, такими 

як світове господарство і міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес, 

економічна географія та соціологія, дослідження економічного розвитку та 

регіональні дослідження. 

Головною характеристикою парадигми ГВМ є різноманіття її 

інтелектуального походження. У сучасній економічній літературі 

використовується велика кількість схожих за назвою та змістом термінів, що 

розкривають процеси міжнародної виробничої кооперації та фрагментації. Серед 

них можна виділити декілька основних термінів: «глобальний товарний ланцюг» 

(global commodity chain), «глобальний ланцюг вартості» (global value chain), 

ланцюг поставок (supply chain) и «глобальні виробничі мережі» (global production 

network) [126, 137, 140, 175]. В цьому дослідженні ми використовуватимемо 

терміни «глобальні виробничі мережі» та «глобальні ланцюги доданої вартості»  

як синоніми, оскільки вважаємо, що в сучасних умовах ці два поняття 
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характеризують функціонально інтегровану мережу виробничої, торговельної та 

сервісної діяльності, що охоплює всі етапи виробничого ланцюга, від 

перетворення сировини на проміжних стадіях виробництва до постачання 

готового товару та послуги на ринок. Незважаючи на відмінності в термінології, 

поширюється думка про те, що одним із найбільш корисних ключів до розуміння 

складності глобальної економіки, особливо її географічної складності, є 

концепція мережі. На нашу думку, це не означає, що мережевий підхід є якимось 

новим мейнстрімом, скоріше за все це відображення фундаментальної структури 

та реляційного характеру того, як завжди були організовані виробництво, 

розподіл і споживання товарів і послуг.  

 Аналіз ланцюгів створення вартості бере походження від двух різних 

концепцій: 

1. французької концепції «filière»(фран. – нитка, ланцюг) [101, 254, 316]; 

2.  концепції товарних ланцюгів І.Валлерстайна [310].  

Автори цих досліджень аналізують функціонування інтегрованих компаній 

у сфері виробництва і дистрибуції товарів від початку видобування і оброблення 

сировини, через проміжні стадії виробничого процесу до виходу готової продукції 

на ринки. Концепцію «filière» було розроблено на початку 60-х рр. ХХ ст. з метою 

аналізу економічних процесів у системі виробництва і дистрибуції товарів 

сільськогосподарського експорту в межах створення внутрішнього ринку країн 

ЄС. 

У 1974 р. американський соціолог І. Валлерстайн розробив теорію 

товарного ланцюга як складову частину теорії світової системи (world-system 

theory), яка дещо по-новому інтерпретує теорію залежності. Автор намагається 

аналізувати процес трансформації вихідних витрат сировини, матеріалів і товарів 

та їх перетворення на кінцевий продукт. Концепція товарного ланцюга стала 

основою для подальших теоретичних досліджень розвитку процесу  фрагментації 

виробництва і лягла в основу теорії ГЛДВ Г. Джереффі та інших вчених.  

Головним рушієм розвитку товарного ланцюга виступає міжнародний поділ 

праці між різними країнами і регіонами на основі диференціації у 
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факторомісткості виробництва. На підставі вищеназваних концепцій у 90-х роках 

ХХ ст. американським економістом М. Портером у книзі «Конкурентна перевага: 

досягнення і втримання високого результату» (1985) було сформульовано теорію 

ланцюга вартості [247]. Ця концепція межувала з концепцією «потоку вартості» 

(value stream), розробленою американськими ученими Дж. Вомаком і Д. Джонсом 

[316]. 

М. Портер під ланцюгом доданої вартості розумів «конкурентну перевагу, 

що досягається виходячи з того, як фірма організовує та виконує окремі види 

діяльності, спрямовані на розроблення, виробництво, маркетинг, доставку і 

обслуговування своїх продуктів. Шляхом цієї діяльності фірми створюють певні 

цінності для своїх клієнтів. Кінцева вартість, створена фірмою, визначається тим, 

скільки клієнти готові заплатити за товари та послуги, пропоновані фірмою» [248, 

с. 59]. Згідно з М. Портером, управління зв’язками може стати вирішальним 

джерелом конкурентної переваги компанії на національних і зовнішніх ринках. 

Теорія ланцюга вартості М. Портера аналізує внутрішню архітектоніку компанії, 

розкриваючи і розділяючи організаційну та виробничу структури фірми на 

взаємозалежні стадії з метою подальшого виявлення її конкурентних переваг. 

Згідно з М. Портером, додана вартість створюється двома видами діяльності: 

основним (виробництво, логістика, маркетинг і продажі) і додатковим 

(стратегічне планування, управління людськими ресурсами, розвиток технологій 

та поставки) (див. рис. 1.1).  

Виникнення глобальних систем виробництва і дистрибуції, які об’єднують 

різних суб’єктів через дедалі більш складні стратегії глобального корпоративного 

управління, нові тенденції та форми міжнародного поділу праці, прискорило 

появу відповідних теорій для пояснення цього феномену в світовому 

господарстві. Ці взаємопов’язані процеси пояснюють географічні особливості, 

закономірності формування і розмір доданої вартості у світовій економіці 

насамперед через нову архітектуру управління і динаміку мережі. Саме нові 

стратегії управління є одним із інструментів координації економічної діяльності 

зі створення доданої вартості в умовах посилення конкуренції на глобальних і 
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регіональних ринках [146, 151, 160]. На основі цих нових явищ відбувається 

теоретичне та емпіричне переосмислення взаємодії ринків від пасивного процесу, 

тобто реакції всіх суб’єктів на ринкові зміни, до набору трансформацій 

виробничого процесу, які ґрунтуються на нових моделях глобальної координації 

контролю з боку економічних і неекономічних суб’єктів [168]. 
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Рис. 1.1. Система створення доданої вартості 

Джерело: адаптовано автором на основі [248, с. 69] 

Вперше поняття фрагментації виробництва уведено у науковий обіг у 

1990 р. Р. Джонсом і Г. Кірзковскі [194]. О. Рогач зазначає і, на наш погляд, 

цілком справедливо, що «хоча ці автори не розробили формальну теорію, вони 

вперше обґрунтували модель фрагментації, в якій різні «виробничі блоки» були 

пов’язані із сектором послуг. Ключовою ідеєю гіпотези фрагментації Джонса та 

Кірзковскі було те, що загальні витрати на чисельні координовані види діяльності 

в різних пунктах низьковитратного виробництва будуть нижче, ніж загальні 

витрати на інтегроване (спільне) виробництво в одному місці» [62]. 

Так, у 1994 р. Г. Джереффі та М. Корженевич увели у економічний обіг 

поняття «глобальні продуктові ланцюги» (global commodity chains), ланками яких 

виступають компанії різних країн. В цій та подальших роботах Г. Джеффері та 

його колеги із Центру глобалізації, управління та конкурентоспроможності 

Університету Дюка заклали теоретично-концептуальні основи дослідження 

транскордонних вартісних ланцюгів в рамках ГВМ і проаналізували різні типи 

управління ними [150, 151]. 
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Розвиток міждисциплінарних досліджень, особливо на перехресті 

економіки та соціології, починаючи від управління бізнесом і закінчуючи теорією 

промислових організацій, всебічне дослідження структури і механізму розподілу 

вартості між країнами призвели до впровадження терміна «глобальні ланцюги 

створення доданої вартості» [151]. Концепція ГЛДВ намагається сформулювати і 

конкретизувати найважливіші фактори організації глобальних мереж, пропонує 

теоретичне обґрунтування і практичні інструменти аналізу функціонування 

ланцюгів доданої вартості. При цьому можна казати про посилення процесу 

інтеграції країн, регіонів і компаній у глобальну систему міжнародної торгівлі при 

одночасній дезінтеграції або фрагментації виробництва [141]. Термін «ГЛДВ» 

відображає саме цей новий (глобальний) аспект уже знайомого об’єкта 

досліджень. На думку А. Рогача, ГЛДВ — це виробничі процеси створення 

вартості, які організовуються та контролюються  багатонаціональними 

компаніями і передбачають міжнародний поділ задач і діяльності [62]. 

Наразі можна виділити дві великі теоретичні школи досліджень ГЛДВ: 

інтернаціоналізм та індустріалізм [231]. 

Перша школа представлена американським дослідником Г. Джереффі та 

його колегами з Центру глобалізації, управління та конкурентоспроможності 

Університету Дюка [149,153], а також декількома європейськими дослідниками, 

включаючи провідних учених у цій сфері Е. Каплінскі [197] та П. Гіббона [152, 

153]. Яскравими представниками школи індустріалізму є Д. Хамфрі та Х. Шмітц 

[186, 187]. В той час як представники школи інтернаціоналістів зосереджують 

дослідження на впливі ГЛДВ на економіку та галузі економіки країн, школа 

індустріалізму передусім займається дослідженнями на рівні компаній 

(мікрорівні), розглядаючи особливості діяльності локальних галузей і кластерів. 

Варто погодитись із іншими дослідниками, які вважають, що такий поділ є вельми 

умовним, оскільки ці два напрями скоріш доповнюють один одного, і саме їх 

спільні наукові праці  доказом схожості принципів і поглядів на феномен ГЛДВ  

[51, 53, 231].  
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Деякі українські автори підтримують точку зору, згідно з якою сучасні ГВМ  

являють собою універсальну форму економічної інтеграції, де неминуче присутні 

вертикальні й горизонтальні зв’язки (товарні ланцюги, ланцюги поставок, 

ланцюги створення вартості на ін.) [21]. Виробнича кооперація національних 

підприємств з іноземними, на думку Т. Мельник, дозволяє трансформувати їх у 

нові структури – міжнародні виробничі мережі, що можуть включати один або 

декілька взаємопов’язаних ланцюгів створення вартості [51]. 

Концепція фрагментації виробництва Р. Болдуїна відображає важливий 

аспект динамічного розвитку світової економіки і ґрунтується на дослідженні 

вигід від поділу виробничого процесу, особливо між розвиненими економіками і 

країнами, що розвиваються. Як справедливо зазначає Р. Болдуїн у своїй новій 

книзі про взаємозв’язок між глобалізацією та конвергенцією розвитку країн, 

розповсюдження інформаційних та комп’ютерних технологій призвело до 

скорочення витрат на пересування ідей, що, в свою чергу, створило сприятливі 

можливості для поділу виробничого процесу на окремі стадії, що розташовані в 

країнах із різними цінами на фактори виробництва [104, с. 35].  

На нашу думку, при аналізі детермінантів розвитку глобальних виробничих 

систем необхідно враховувати критично важливий аспект аналітичної 

перспективи розвитку глобальних виробничих мереж у світлі управління 

транзакційними витратами в процесі фрагментації виробництва.  Так на початку 

XX ст. Г. Форд розробив і реалізував бізнес-модель організації виробництва, яка 

ґрунтується на управлінні всіма складовими виробництва з відповідною потребою 

в обіговому капіталі через придбання різних компаній. Модель, яка пізніше стала 

відомою як стратегія вертикальної інтеграції, стала драйвером розвитку масового 

виробництва. Потрібно зазначити, що ця модель була ефективною впродовж 

багатьох десятиліть XX ст. аж до кінця 1970-х рр. 

Посилення і стрімка зміна середовища конкуренції на світових ринках, яка 

визначається процесами економічної глобалізації, лібералізацією ринків товарів, 

послуг і факторів виробництва, а також прискоренням технологічного процесу, 

вносить певні зміни в стратегії компаній на глобальних ринках.   Успіх діяльності 
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компанії в таких умовах багато в чому залежить від ефективності взаємодії з 

іншими фірмами на різних стадіях виробництва товарів і послуг, просування 

кінцевого продукту до споживача, тобто від ефективності організації та 

функціонування вертикальної інтеграції. Професор Гарвардського університету 

К. Р. Харріген визначає вертикальну інтеграцію як спосіб збільшення доданої 

вартості при створенні продукту або послуги та просуванні його до кінцевого 

споживача [172, с. 397].  

Апріорі, вертикальна інтеграція продукує додаткові витрати, які мусить 

нести фірма. Принципи аналізу транзакційних витрат у діяльності компанії 

розроблено Р. Коузом у його відомій роботі «Природа фірми» (1937). Ця наукова 

праця поклала початок новому напрямку економічної теорії. Р. Коуз стверджував, 

що «фірма матиме тенденцію до розширення, поки витрати на організацію 

додаткової транзакції всередині фірми не дорівнюватимуть витратам на 

проведення такої ж самої транзакції шляхом обміну на відкритому ринку або 

витратам на організацію в іншій фірмі» [124, c. 395]. Відповідно до інституційної 

теорії, транзакційні витрати виникають в результаті конфлікту інтересів партнерів 

з контракту (опортуністична поведінка однієї зі сторін). У разі здійснення 

специфічних інвестицій (виробництва індивідуалізованого товару) збільшується 

ймовірність зростання таких витрат [205, с. 25].  

Дослідження витрат вертикальної інтеграції пов’язані з працями відомого 

економіста О. Уільямсона, роботи якого вважаються основоположними для теорії 

транзакційних витрат [311, 313. 314]. Згідно з О. Уільямсоном, економічні та 

політичні транзакції мають три визначальні ознаки: 1) невизначеність; 2) частоту 

здійснення; 3) ступінь залучення транзакційно-специфічних інвестицій [314, 

с.235].  В рамках інституційної економічної теорії безумовно визнається 

систематичний вплив усіх трьох параметрів транзакцій на економічну поведінку 

суб’єктів. 

Ранні дослідження передумов і переваг вертикальної інтеграції були 

зосереджені на аналізі недосконалостей ринку і  ґрунтувались на постулаті про те, 

що фірма об’єднується з іншими компаніями з метою мінімізації впливів 
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викривлень або недосконалостей ринкового механізму [294]. Таким чином, 

мінімізація транзакційних витрат є основним мотивом для вертикальної 

інтеграції, де інтерналізація виробничої діяльності є заходом для запобігання 

потенційним витратам на встановлення офіційних ділових відносин на основі 

принципу витягнутої руки.  Відповідно, вибір стратегій управління ґрунтується 

на реалізації принципу мінімізації виробничої неефективності, яка визначається 

порівнянням  суми транзакційних витрат на здійснення комерційних операцій між 

пов’язаними компаніями і витратами на реалізацію аналогічних угод на 

відкритому ринку між незалежними сторонами.  

З точки зору економіки транзакційних витрат, витрати, які впливають на 

ефективність економічних результатів компанії, пов’язані не тільки з прямими 

витратами на підписання, моніторинг і виконання контрактів, а і з 

неефективністю, що обумовлена контрактними ризиками у відносинах між 

сторонами. Одним із основних принципів адептів теорії транзакційних витрат є 

те, що контракти є неповними, оскільки умови обміну між сторонами не можуть 

бути дисципліновані ex ante через інформаційну асиметрію. Коли сторони 

пов’язані договірними відносинами, тоді виникають певні побоювання щодо 

невиконання контрактів, і саме вертикальна інтеграція мінімізує ці ризики, 

інтерналізуючи формування квазі-ренти у єдину цільову стратегію інтегрованої 

фірми. Отже, вертикальна інтеграція стає найбільш бажаним способом організації 

ланцюгів доданої вартості, коли перевага, обумовлена ослабленням 

опортуністичної поведінки сторін у договірних відносинах, переважує вартість 

неефективного розміщення ресурсів, пов’язаного з бюрократичними механізмами 

в межах компанії  [195]. 

Ключовою особливістю глобальної економічної перебудови є перенесення 

(аутсорсинг) провідними фірмами розвинених країн своїх периферійних і часто 

низьковартісних виробничих функцій у країнах і регіонах із низькими витратами 

водночас зі збереженням контролю над основними ланками створення вартості. 

Незважаючи на просторово-різні виробничі системи і фрагментовану власність 

різних виробничих функцій компанії-лідери продовжують визначати умови і 
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принципи участі у виробничих мережах і ланцюгах створення доданої вартості 

через різні стратегії управління з країни базування.    

Аналізу передумов і доцільності міжнародного аутсорсингу в економічній 

діяльності вертикально інтегрованих компаній присвячена робота англійського 

економіста Е. Пенроуза, яка пояснює цей феномен наявністю у компаній-

субпідрядників специфічних факторів виробництва [245, с.6]. Ця теза також 

розглядається у дослідженнях, що присвячені проблематиці транзакційних витрат 

(у тому числі О. Уільямсон, Ч. Файнм, Р. Ланглоіс) [313, 142, 210].  Основний 

постулат цих робіт є таким, що компанії мають схильність вдаватися до 

аусорсингу в тих випадках, коли потреба в якомусь ресурсі або задачі буває 

рідкою. 

Як справедливо зазначають Н. Резнікова та О. Іващенко, завдяки 

інформаційно-комунікаційним технологіям збільшується  спектр послуг, що 

можуть виступати об’єктом купівлі-продажу в міжнародній економіці. І хоча 

галузь обслуговування є менш вертикально інтегрованою порівняно з 

промисловістю, послуги персонального характеру відносно імобільні в 

міжнародних масштабах, і доступність технологій дозволяє частково подолати 

подібні бар’єри [60, с. 25]. Так Н. Резнікова та Іващенко О., схематично 

зображують  бізнес-моделі аутсорсингу та офшорингу, роблячи акцент на 

розмежуванні форм залучення зовнішніх постачальників фірмою, де основними 

критеріями є географічне розташування і тип організаційних зв’язків між формою 

та постачальником (рис. 1.2). 

На рішення компанії на користь фрагментації виробництва, згідно з 

науковими роботами теоретиків мережевої економіки (Х. Джарілло, Дж.Томсона, 

В. Пауелла, Т. Тореллі), впливають і такі фактори: а) довіра; б) репутація; 

в) взаємозалежність; г) регулярність транзакцій. Ці чотири детермінанти 

дозволяють поратися з ефектами опортунізму на міжфірмовому рівні та 

створювати більш великі виробничі мережі, ніж ті, що могли б виникнути у 

відповідності з лише однією теорією транзакційних витрат [193, 292, 250, 293]. 
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Швидкі структурні зрушення у світовому господарстві, наслідки світової 

фінансової кризи 2008 р. докорінно змінили міжнародну політичну економію. 

Взаємозв’язок між моделями економічного розвитку і швидкоплинними реаліями 

організації глобальної економіки є характерною рисою багатьох посткризових 

досліджень у сфері ГВМ і ГЛДВ. 

 

Рис. 1.2. Схематичне зображення бізнес-моделей аутсорсингу та 

офшорингу 

          Джерело: [60, с.25]1 

 

У міру інтенсифікації координації між учасниками виробничих ланцюгів, 

змін на глобальних ринках, появи нових акторів виникла необхідність у 

розширенні поняття ГЛДВ. Так, у 2009 р. Н. Кое увів новий термін – глобальні 

виробничі мережі– який характеризує розширення учасників ланцюга за рахунок 

держави і міжнародних інституцій [126].   Отже, концепція ГВМ намагається 

усунути один із основних недоліків теорії ГЛДВ через підкреслення ролі та 

зростаючого впливу національних і міжнародних інституцій у створенні 

передумов для інтеграції компаній у ГВМ [129]. 

                                                           
1 Позначення: стрілка 1 – фірма користується послугами незалежної місцевої компанії (аутсорсинг); стрілка 2 – 
фірма користується послугами незалежної іноземної компанії (офшоринг); стрілка 3 – фірма надає аутсорсингові 
послуги незалежній іноземній компанії (міжнародний аутсорсинг); стрілка 4 – фірма створює свою дочірню 
компанію з надання послуг (кептивний офшоринг); стрілка 5 – надання аутсорсингових послуг дочірньому 
відділенню іноземною компанією (трьохсторонній офшоринг або офшорний аутсорсинг). 



35 
 

 
 

Слід також зазначити, що починаючи з 2010 р. зросла кількість досліджень, 

які в географічному розрізі аналізували особливості становлення і розвитку ГВМ. 

На прикладі країн Азійсько-Тихоокеанського регіону і з використанням 

мікроекономічного підходу Д. Хірацука розвинув теорію фрагментації 

міжнародного виробництва. На прикладі виробництва комп’ютерної техніки та 

автомобілів автором виявлено особливості і потоки створення доданої вартості в 

межах глобальних операцій міжнародних компаній [179, с. 4–5]. 

Лауреат Нобелівської премії з економіки П. Кругман зазначає, що основною 

характеристикою сучасної міжнародної торгівлі є збільшення кількості 

компонентів, деталей, послуг і задач як об’єктів торгівлі між країнами. У 

результаті залучення до глобального виробництва кінцевого продукту або 

послуги торгівля може включати в себе декілька вартостей, доданих на всіх 

стадіях виробництва [203, с. 334]. 

Отже, товарна диференціація міжнародної торгівлі та фрагментація 

виробництва поставили на порядок денний питання про розширення припущень 

класичної теорії міжнародної торгівлі для пояснення не тільки нових тенденцій 

обміну товарами й послугами, а й ГЛДВ в межах ГВМ. Так, Г. Менкью, 

Дж. Гроссман та ін. вважають, що на зміну торгівлі готовими товарами і 

послугами прийшла торгівля комплектуючими деталями і задачами. Дійсно, цей 

новий вид міжнародної торгівлі можна пояснити класичною теорією Д. Ріккардо. 

Така теза обґрунтовується тим, що трудомісткі операції переміщуються в країни, 

що розвиваються, які мають більш конкурентні ціни на фактори виробництва, а 

наукомісткі операції концентруються в розвинених країнах.  Дослідники 

Дж. Гроссман і Е. Россі-Хансберг на основі концепції фрагментації міжнародного 

виробництва розвинули теорію «торгівлі задачами» і допускають використання 

теоретичних передумов моделі Гекшера – Оліна для аналізу ГВМ. Аргументом на 

користь вищезгаданої тези виступає той факт, що саме різна забезпеченість країн 

висококваліфікованою і низькокваліфікованою працею є однією із передумов 

розвитку ГЛДВ [167, с. 594].    
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Участь у ГЛДВ або роль, яку окремі країни відіграють у ГВМ, залежить від 

безлічі різних факторів, зокрема від розміру економіки, структури промислового 

виробництва і рівня індустріалізації, структури експорту та позиціонування у 

процесі фрагментації виробництва, економічної політики тощо. Обґрунтовуючи 

роль ГВМ в економічному розвитку, варто погодитись із думкою Р. Болдуїна, 

який стверджує, що країни, що розвиваються, мають проводити поступову 

індустріалізацію через інтеграцію у відповідні ланцюги вартості, спочатку з 

опорою на імпорт ПІІ та технологій, а в перспективі – на розширення виробничого 

потенціалу в місцевих локаціях, проводячи при цьому політику вільної торгівлі 

[104]. Дещо протилежної точки зору дотримується   М. Хмара, яка допускає, що 

«країни, які пристосувались до нових тенденцій глобальних ланцюгів 

нарахування вартості замість індустріалізації, мають кращі  результати у 

наведених секторах» [83]. На нашу думку, більш реалістичним здається постулат 

Р. Болдуїна, оскільки ризики швидкої інтеграції в ГВМ для країн, що 

розвиваються, можуть переважити позитивні ефекти. Потрібно враховувати той 

факт, що молоді галузі промисловості або сільського господарства цих країн не 

можуть одномоментно пристосуватися до жорсткої конкуренції на глобальних 

ринках.  

Країни і компанії можуть перебувати на початкових, проміжних або 

кінцевих стадіях у ГВМ залежно від їх спеціалізації, а їх позиція з часом може 

змінюватися. Перші видобувають природні ресурси, виробляють сировину або 

інтелектуальні активи (інновації, проектування, дизайн), водночас як другі 

здійснюють виробництво деталей, компонентів і вузлів, а останні – 

спеціалізуються на збиранні та/або дистрибуції, маркетингу і брендингу 

продукції, а також на роботі з клієнтами [235,  с. 29]. При цьому створення доданої 

вартості в умовах ланцюгів нерівномірно розподіллено між різними видами 

діяльності.  

Як стверджує Л. Самойленко, на різних стадіях життєвого циклу продукту 

створена додана вартість є різною впродовж усього ланцюга, зокрема найвищою 

вона буде на стадії досліджень і розробок, проектування, маркетингу та 
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обслуговування. Глобальні ланцюги, ініційовані виробниками, передбачають 

значні обсяги інвестування у дослідження і розробки, тому інвестор контролює ту 

частину виробництва, де створюється найбільша вартість [66]. 

Функціональна і технологічна організація ланцюгів доданої вартості 

неоднорідна і має конкретні особливості, що залежать від спеціалізації галузей 

промисловості, компаній, товарів чи послуг. Деякі фрагменти ланцюгів мають 

класичну конвеєрну структуру (послідовне оброблення товарів і послуг – snakes 

value chains), а інші включають кінцеве збирання декількох проміжних товарів чи 

послуг (spiders value chains) [106, с. 2]. 

 

Рис.1.3. Ланцюги з  домінуванням виробника (1) і домінуванням 

покупця (2) 

 Джерело: адаптовано автором на основі:  [ 147, с.9] 

В процесі економічної глобалізації Г. Джереффі розглядає два типи 

міжнародних виробничих мереж, які складаються з ланцюгів доданої вартості, 

регульованих виробником і покупцем (buyer-driven chains) (рис. 1.3 і табл. 1.1.) 

[147, с. 9]. 

Ланцюги доданої вартості, регульовані виробником, характерні для 

високотехнологічних і капіталомістких галузей промисловості (ІКТ, авіаційна, 

фармацевтична, автомобільна) і, звичайно, передбачають значні обсяги 

інвестицій у процес наукових досліджень і розробок. У таких ланцюгах 

багатонаціональні корпорації відіграють головну роль і контролюють процес 
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досліджень і розробок, проектування і основні виробничі етапи по всій довжині 

ланцюгів створення доданої вартості.   

Ланцюги доданої вартості, регульовані покупцем, більш характерні для 

галузей промисловості, в яких провідну роль відіграють компанії, що 

спеціалізуються на дистрибуції та реалізації товару, а також виробники брендової 

продукції (виробництво одягу, взуття, іграшок та ін.). Вони визначають всі 

технічні характеристики виробництва і розміщують замовлення в компаніях із 

країн, що розвиваються, в яких наявні необхідні та дешеві фактори виробництва  

(насамперед дешева робоча сила). Отже, цей вид ланцюгів характерний для 

галузей із потребою в низькій та дешевій робочій силі, а провідна компанія 

формує децентралізовані виробничі мережі, які можуть бути розміщені на різних 

континентах і частинах світу. 

Таблиця 1.1. 

Відносна функціональність ланцюгів доданої вартості, регульованих 

виробником і покупцем 

Показники Ланцюги, регульовані 

виробником 

Ланцюги, регульовані 

покупцем 

Рушійний елемент 

ланцюга  

Виробничий капітал  Торговий капітал  

Провідні стадії 

ланцюга 

Дослідження і розробки, 

виробництво  

Дизайн і маркетинг  

Економічні сектори  Споживчі товари тривалого 

користування; деталі та 

компоненти; засоби 

виробництва  

Споживчі товари 

нетривалого користування 

Типові галузі 

промисловості 

Автомобільна, авіаційна, 

фармацевтична, електронна  

Виробництво одягу, взуття, 

іграшок 

Власники фірм-

виробників 

Транснаціональні корпорації  Місцеві фірми, переважно з 

країн, що розвиваються 

Головні мережеві 

зв’язки 

Основані на інвестиціях  Основані на торгівлі  

Переважна 

інтеграція 

Вертикальна  Горизонтальна  

         Джерело: складено автором на основі [147, с. 9] 

Фрагментація виробництва у багатокраїновому вимірі є невід’ємною від 

діяльності багатонаціональних корпорацій (БНК) як основних суб’єктів світового 
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господарства на сучасному етапі. Іноземні інвестиції БНК є головним 

каталізатором розширення ГВМ, що має вирішальний вплив на розподіл процесу 

створення доданої вартості у глобальному масштабі. Як зазначає А. Рогач, 

інституційна структура фрагментованого виробництва складається з різних 

суб’єктів-учасників ГЛДВ, а саме:  

✓ з точки зору акціонерної власності – акціонерно підконтрольні, 

субконтрактні та суто ринкові учасники;  

✓ з точки зору функцій створення вартості – виробники проміжних або 

кінцевих товарів і послуг, дистриб’ютори, логістичні провайдери та фірми, що 

обслуговують клієнтів [62].  

Організаційна структура ГЛДВ складається з багатої кількості задіяних 

компаній, кожна з яких виконує один чи декілька видів економічної діяльності. 

Т. Стеджен, досліджуючи швейну, електронну та автомобільну галузі 

промисловості, спробував виділити основних учасників ГЛДВ, хоча така 

класифікація не є вичерпною, оскільки, як ми зазначали, для процесу 

фрагментації виробництва характерним  є динамічний розвиток [279, с. 6]. На 

основі цього підходу головними компаніями-учасниками ГЛДВ є: інтегрована 

компанія (integrated firm), компанія з роздрібної торгівлі (retailer), компанія-лідер 

(lead firm), постачальник комплектного обладнання на умовах «під ключ» (turn-

key suplier) і підрядник комплектуючих виробів (component suplier). Нижче 

розглянемо основні функції вищезгаданих підрозділів ГЛДВ. 

Інтегровані компанії намагаються охопити всі сфери діяльності суб’єктів, 

що входять до ГВМ, починаючи  з ідеї або інновації та закінчуючи виробництвом 

готової продукції. Компанії з роздрібної торгівлі є відповідальними винятково за 

збут продукції та виконання маркетингових функцій. На відміну від інтегрованих 

компаній, компанії-лідери є ініціаторами виробництва і руху нових товарів по 

ланцюгу доданої вартості, а також управляють організаційною та географічною 

структурою своїх виробничих мереж. Саме ці компанії здійснюють інвестиції в 

нові ланки виробничого ланцюга. Як правило, компанії-лідери географічно 

належать до різних локацій.   
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В економічній літературі щодо ГВМ виділяються чотири способи 

організації ланцюгів доданої вартості, які представлені на рис. 1.4: по осям 

розподіллено задачі, які вирішуються власними або зовнішніми силами в межах 

національних ринків або на ринках інших країн.  

У відповідності до рис. 1.4 можна констатувати, що компанії мають 4 

організаційні варіанти вирішення питання про виробництво товару або його 

компонентів. Замість того, щоб зосереджувати виробництво лише на 

національному рівні в межах своїх національних філіалів (квадрант I), компанія 

може прийняти рішення щодо його обслуговування іншими національним 

постачальниками (квадрант II) через локальний аутсорсинг або субпідряд. З 

іншого боку, компанія може також прийняти рішення про створення іноземних 

філіалів і виробляти певні елементи і частини продукту за кордоном, що дозволяє 

повторно імпортувати ці складові (квадрант III). Цей варіант зазвичай  називають 

«офшоринг», бо хоча джерело поставки не знаходиться на внутрішньому ринку, 

повний контроль над виробництвом або наданням послуг як і раніше зберігається 

у провідної компанії. І, нарешті, компанія може обрати варіант перенесення 

всього виробництва або його частини до своїх іноземних підрозділів (квадрант 

IV), які є частиною феномену міжнародного офшорингу. 
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Рис. 1.4. Організаційні моделі ланцюгів створення вартості 

Джерело: адаптовано автором на основі [199, c. 332] 
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На підставі досліджень М. Меліца  [225], П. Антрас і Е. Хелпман дослідили 

вплив внутрішньогалузевої гетерогенності на прийняття компаніями рішення 

щодо глобалізації діяльності з метою підвищення продуктивності. Результати 

дослідження продемонстрували, що різні витрати на розширення глобальної 

діяльності фірм впливають на рівень їх продуктивності, що врешті-решт визначає 

вибір того чи іншого режиму глобалізації економічної діяльності. Фірми з 

високим показником продуктивності віддають перевагу здійсненню ПІІ, 

наступний ешелон фірм за цим показником обиратиме офшорні операції за 

принципом витягнутої руки і так аж до найменш продуктивних компаній, які 

віддаватимуть перевагу здійсненню тільки внутрішніх закупівель [94]. 

Кооперація на основі інтеграції в ГВМ не тільки заохочує іноземні 

корпорації, а й інтегрує національні компанії, які мають певні переваги щодо 

розміщення. Для великих компаній, організованих за класичним принципом, 

організація за принципом виробничих мереж не є незвичайною. Вони мають 

відносно високий ступінь автономії і тому можуть швидко адаптуватися до 

регіональних і глобальних ринків. Такі мережеві структури в цілому 

характеризуються довгостроковими договірними відносинами, які дозволяють 

отримувати і реалізовувати порівняльні переваги стосовно їх позамережевих 

конкурентів, отримуючи ефект інтенсифікації розвитку мереж діяльності. 

Виробничі ланцюги характеризуються специфічною системою цінностей, 

основаною на взаємній довірі, які є обов’язковою умовою існування як самої 

мережі, так і спільної відповідальності. 

Наукові дослідження, присвячені ГВМ-ГЛДВ, як зазначають провідні вчені, 

відстають від великої кількості емпіричних досліджень галузевих ланцюгів 

доданої вартості та виробничих мереж у глобальній економіці [106]. Хоча деякі з 

емпіричних досліджень є новаторськими, вони все ж таки залишаються доволі 

типологічними та категоричними. Одна група таких робіт як правило 

зосереджується на проблемах управління різними типами ланцюгів доданої 

вартості [146, 151], а друга – з метою аналізу нових тенденцій економічного 

розвитку пропонує цілу низку концептуальних категорій, таких як територіальна 
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залученість (territorial embeddedness) і стратегічний взаємозв’язок (strategic 

coupling) [160, 164, 330].  

Слід зазначити, що мало досліджень присвячені поясненню феномену 

впливу участі в ГВМ і ГЛДВ на розвиток різних регіональних і національних 

економік. На противагу вищезазначеному слід згадати два дослідження: 

М. Махутга і С. Понте та Т. Стеджена.  Ці автори прагнуть до створення нових 

концепцій у сфері дослідження ГЛДВ-ГВМ [219, 246]. Зокрема, робота 

М. Махутги розвиває теоретичну концепцію  впливу міжфірмового 

(міжкорпоративного) обміну з метою пояснення різних конфігурацій глобального 

виробництва і, як наслідок, різноманітних траєкторій розвитку національних 

економік. Виходячи за межі міжфірмових обмінних відносин, С. Понте та 

Т. Стеджен пропонують модульний підхід до розроблення теорії управління 

ГЛДВ, яка включає як міжфірмові відносини, так і більш широкі інституційні, 

регуляторні та соціальні процеси. 

Хоча ці дві вищезгадані роботи дозволяють удосконалити існуючі 

теоретичні уявлення про динамізм системи міжфірмового впливу та управління 

глобальними виробничими ланцюгами вони, як й інші дослідження, обмежуються 

виробничими розумінням ГВМ і ГЛДВ. В цьому контексті доцільно звернути 

увагу на дослідження Н. Коуа, який зрушує концептуальну та емпіричну увагу від 

обробної промисловості до логістики як сфери послуг з притаманними їй 

відмінними мережами створення доданої вартості і як найважливішої 

зв’язувальної ланки створення доданої вартості в різних галузях світової 

економіки [127]. 

Такий підхід, на нашу думку, розширює поняття «виробництво» в ГВМ-

ГЛДВ, яке виходить за межі суто виробничої діяльності, що підкреслює 

виняткову важливість посередників у таких ланцюгах і мережах. Крім 

постачальників у сфері матеріально-технічного забезпечення, ці посередники є 

постачальниками різних видів послуг (фінансових, логістичних, консалтингових, 

телекомунікаційних, лізингових на ін.). Такі послуги є не тільки мостом, що 

з’єднує різні ланки виробничого ланцюга, вони пропонують унікальні продукти, 
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в основному нематеріальні за природою, з метою підвищення ефективності цих 

ланцюгів.  

Світова фінансова криза 2008 г., тривала рецесія в Західній Європі та 

Японії, швидке зростання економічного і політичного впливу Китаю та критика 

моделі розвитку Вашингтонського консенсусу знову висунули на порядок денний 

питання стабільного розвитку світового господарства. Напевно, найважливішою 

зміною в цьому плані є географічне переміщення споживчого ринку готових 

товарів, оскільки баланс купівельної спроможності зрушується в бік Азії та інших 

країн, що розвиваються [330]. Г. Джереффі зазначає, що в геоекономічних 

зрушеннях на користь таких великих країн (Китай, Індія, Південна Корея, 

Індонезія, Бразилія, Росія) можуть змінитися і взаємовідносини між провідними 

глобальними компаніями та їх постачальниками. Деякі з останніх значно 

розширили діяльність, щоб стати великими виробниками і перейти у ранг 

партнерів американських та європейських корпорацій [148]. Це так званий 

каскадний ефект, коли ринкові зміни в різних секторах глобальної економіки 

віддзеркалюються у зміні конфігурації ланцюгів доданої вартості. 

В останні роки тема ГВМ і ГЛДВ також отримала значну увагу з боку 

міжнародних організацій, таких як Світовий банк, ЮНКТАТ, ОЕСР і СОТ [120, 

163, 234, 304, 319]. У 2010 г. в доповіді Світового банку стверджується, що «через 

те, що виробничі процеси в багатьох галузях промисловості стають 

фрагментованими і переміщуються в глобальному масштабі, ГЛДВ стали 

основою світової економіки та її центральною нервовою системою» [120, с. 7]. 

Аналізуючи основні теоретичні концепції розвитку ГВМ, можна 

констатувати, що ГЛДВ стали домінуючим елементом світової економіки, який 

торкається країн з усіма рівнями розвитку. Виробництво товарів і послуг у 

сучасних умовах розвивається на основі наявності необхідних професійних і 

конкурентних знань і ресурсів належної якості. Глобалізація процесів поділу 

виробництва між країнами має важливі наслідки для міжнародної торгівлі та руху 

факторів виробництва і пропонує нові перспективи зростання, розвитку та 

зайнятості.  
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Отже, розвиток ГВМ як домінуючої риси міжнародної політичної економії 

сьогодні став об’єктом суттєвої уваги з боку наукових і політичних кіл. 

Теоретико-методологічний інструментарій аналізу  ГВМ є так само динамічним, 

як і світове господарство.  

 

1.2 Сервісифікація глобальних ланцюгів створення вартості  

 

Зменшення ролі географічної відстані у світогосподарських процесах 

(гіпотеза «смерть відстані») [119], посилення взаємозв’язків і взаємозалежності 

між економіками на глобальному рівні спричиняє складний взаємозв’язок між 

локаціями в різних масштабах, де матеріальний простір як і раніше відіграє 

життєво важливу роль з точки зору доступності, гнучкості, пропозиції робочої 

сили, влади та політики [184]. Приклад трансформації портових міст у глобальні 

мегацентри свідчить про те, що простір стає критичним фактором розвитку в 

умовах перенаселеності та домінування переваг економії на масштабі. 

Лібералізація руху товарів, послуг і факторів виробництва, 

інституціоналізація міжнародної торгівлі (ГАТТ/СОТ), інтенсифікація 

регіональної інтеграції, технологічні зміни в сфері транспорту і розвиток 

інформаційних технологій сприяли зростанню можливостей реалізації 

порівняльних переваг конкретних локацій [221]. Ці зміни стимулювали фірми до 

вкладання коштів у нові сфери діяльності та технологічні інновації, використання 

переваг економії на масштабі, концентрації виробництва певних продуктів, 

ефективного управління запасами та оптимізації координаційних рішень з 

постачальниками та клієнтами.  

Висока собівартість виробництва у старих промислових регіонах світу 

сприяла переміщенню трудомісткої економічної діяльності у локації з більш 

низькими витратами. Цей процес почався як національний (у периферійні 

регіони), а потім, завдяки реалізації переваг торговельної лібералізації, 

поширився на прилеглі країни і, нарешті, став дійсно глобальним явищем. 

Зростання обсягів іноземних інвестицій, особливо у регіонах світу  зі швидким 
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розвитком, пов’язано з переходом міжнародних компаній до більш гнучкої 

стратегії глобального розміщення своїх активів. Досліджуючи зв’язок між 

лібералізацією у сфері послуг і показниками продуктивності в секторах економіки 

Індії, Дж. Арнольд та ін. дійшли висновку, що конкурентні реформи в сфері 

банківської справи, транспорту, страхування і телекомунікацій підвищили 

продуктивність як іноземних, так і місцевих фірм. Зростання індексу лібералізації 

ринку послуг в Індії призвело до зростання продуктивності на 11,7% для 

вітчизняних фірм і на 13,2% для іноземних підприємств [266]. Найбільший 

додатковий ефект був пов’язаний із реформами у сфері логістики, за якими 

слідують телекомунікаційний та банківський сектори. Інші дослідження 

показують, що доступ виробників до недорогих і високоякісних (вітчизняних та 

іноземних) послуг може сприяти підвищенню продуктивності та економічному 

зростанню країни [181]. 

Б. Хоекман і Б.Шеперд [180] використали гравітаційну регресію для аналізу 

взаємозв’язку між рівнем торговельної політики у сфері послуг та ефективності 

експорту товарів, використовуючи індекс обмеження торгівлі послугами (STRI), 

складений І. Борчертом [115].  Результати їх дослідження доводять, що експорт 

готової продукції частково залежить від політики щодо торгівлі послугами. Для 

будь-якої обраної пари країн збільшення у середньому на 2% рівня обмежень у 

торгівлі послугами супроводжується 1-відсотковим зниженням вартості 

двосторонньої торгівлі товарами. Торговельна політика, яка обмежує торгівлю 

послугами, особливо у сфері транспорту та роздрібної торгівлі, має найбільший 

негативний вплив на експорт готових товарів. На нашу думку, цей зв’язок є 

інтуїтивним, оскільки глобальні виробничо-збутові ланцюги та міжнародна 

торгівля в цілому залежать від доступу до надійних і недорогих логістичних 

послуг, а якість транспортних і логістичних послуг має особливо важливе 

значення для продукції з більш високим рівнем доданої вартості.  

Розвиток технологій, особливо створення комп’ютеризованих 

інформаційних систем оброблення даних, телекомунікацій, вдосконалення 

технологій транспортних засобів, глобальне поширення Інтернету, 
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комерціалізація послуг – як на внутрішньому, так і на світовому ринку – все це 

призвело до виникнення нових видів послуг. Статистика СОТ підтверджує значне 

зростання торгівлі послугами, які об’єднані в категорію «Інші комерційні 

послуги» (рис. 1.5). Частка традиційних послуг у структурі світової торгівлі, а 

саме туризму і транспорту, в останні десятиліття скорочується, і структура 

міжнародної торгівлі послугами характеризується зростанням нових видів 

економічної діяльності. Найбільший внесок у зростання міжнародної торгівлі 

послугами було зроблено наукомісткими бізнес-послугами, такими як 

телекомунікації, послуги в галузі комп’ютерних технологій, інноваційні, 

фінансові, юридичні послуги, послуги з бухгалтерського обліку та 

консультаційного управління, інженерії та інші технічні та професійні послуги, 

послуги з реклами і досліджень ринку, медіа-послуги, послуги в сфері енергетики 

та екології.  
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Рис. 1.5. Зростання експорту комерційних послуг за категоріями, 2013–

2016 рр. (річна зміна, %) 

       Джерело: складено автором за даними [325] 

Зростання значущості послуг на сучасному етапі економічного розвитку 

світового господарства, як констатує Р. Заблоцька, може бути пояснена процесом 

виходу виробництва послуг за кордони національних і регіональних ринків [23]. 

У глобальній економіці відбувається переорієнтація до географічної та 

функціональної інтеграції виробництва, розподілу та споживання шляхом 
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створення комплексних мереж, які включають у себе потоки сировинних товарів, 

комплектуючих і готової продукції, інформації, що, у свою чергу, збільшує роль 

послуг в управлінні товарними потоками. Відбувається становлення нових 

інституцій, які безпосередньо не беруть участь у функціонуванні виробництва і 

роздрібної торгівлі, але в основному беруть на себе відповідальність за 

управління мережею потоків. Отже, сучасна глобальна економічна система 

характеризується зростаючим рівнем інтегрованих послуг, фінансів, потоків 

товарів і виробництва. 

 

Частка експорту 

послуг у світовому 

експорті товарів та 

послуг 

Частка експорту послуг у 

світовому ВВП 

  

Рис. 1.6. Частка експорту послуг у світовому експорті та ВВП  

Джерело: адаптовано автором за даними [325, c. 21] 

Розвиток торгівлі послугами як правило є більш стабільним, ніж еволюція 

торгівлі товарами, оскільки він менш різко реагує на зміни глобальної 

економічної кон’юнктури. Темпи зростання обміну послугами, які перевищують 

аналогічні показники торгівлі товарами, почасти відображають більш значну 

стійкість сфери послуг до кризових явищ, але це може також свідчити про деякі 

структурні фактори, що сприяють розширенню торгівлі послугами (рис. 1.6). 

Результати досліджень Д. Хаммелсона, Дж. Ішиі та К. Йі підтвердили той 

факт, що випереджальні темпи зростання міжнародної торгівлі порівняно з 

глобальним ВВП пояснюються саме фрагментацією виробництва і, як наслідок, 

збільшенням частки торгівлі товарами та послугами проміжного споживання для 

виробництва експортної продукції [185]. 
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Сектор послуг сьогодні відіграє важливу роль як в окремих країнах, так і в 

світовому торговельному просторі, і ця роль у подальшому посилюватиметься. 

Оцінка важливості сектору послуг у національних економіках, а також загальні 

масштаби торгівлі послугами донедавна були недооцінені. Емпіричні 

дослідження, проведені ОЕСР, Світовим банком (СБ) і академічним 

співтовариством, демонструють, що послуги роблять більш значний внесок в 

економічне зростання, ніж інші сектори економіки. Частка послуг у світовому 

ВВП перевищує 50%; послуги створюють більше 60% робочих місць у всьому 

світі, на сектор послуг припадає 2/3 притоку ПІІ [324]. Сектор послуг швидко стає 

домінуючим сектором економіки, що продемонстровано на рис. 1.7. 

Деякі проміжні елементи в ланцюгу створення вартості пов’язані з 

виробництвом товарів, але багато з них мають прямий стосунок до послуг. Сектор 

послуг робить набагато більший внесок у експорт, ніж ми собі уявляємо, саме 

тому, що послуги часто інтегруються або сполучаються з товарами і продаються 

опосередковано як проміжні ресурси в процесі виробництва товарів. Докази цього 

явища з’явились лише в останні декілька років, коли стало ясно, що облік вхідних 

проміжних послуг у торгівлі товарами може подвоїти частку сфери послуг у 

світовій торгівлі та глобальному ВВП.  

База даних щодо торгівлі товарами з доданою вартістю, опублікована 

СОТ/ОЕСР  у січні 2013 року, дозволяє виміряти важливість сфери послуг у 

торговельних потоках [241]. Ця база даних про торгівлю проміжними продуктами 

містить звіти про торговельні потоки на основі доданої вартості, або внесок країни 

у кінцевий продукт через виробництво проміжних товарів або послуг із доданою 

вартістю. Вона включає дані щодо 58 країн. Дуже важливо визнати, що 

міжнародними економічними інституціями офіційно підтверджено більш 

значний внесок послуг у світову торгівлю, ніж вважалось раніше. Завдяки 

послугам, які «реалізовані» та «включені» у вартість готової продукції, в тому 

числі в межах ГВМ, нова база даних показує, що на послуги припадає приблизно 

половина вартості світового експорту (рис. 1.7). 
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Представлені дані не враховують переважну складову міжнародної торгівлі 

послугами, а саме внутрішньокорпоративну торгівлю послугами. Мабуть, через 

декілька років такі дані збиратимуться від багатьох країн, хоча наявна на сьогодні 

офіційна статистика та інформація від бізнес-середовища свідчать  про суттєвий  

рівень внутрішньокорпоративної  торгівлі послугами. Це 
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Рис 1.7. Секторальна структура глобального валового експорту, торгівлі 

доданою вартістю і припливу ПІІ, 2010 р. 

Джерело: адаптовано автором за даними [304, c.137] 

підтверджується тим фактом, що глобальні інвестиційні потоки протягом 

останніх 15 років зростали в шість разів швидше, ніж глобальні торговельні 

потоки, і більша частина цього зростання спостерігалась у сфері послуг. 3/5 

світового обсягу ПІІ зараз припадає на сферу послуг. Якщо брати до уваги 

сукупний внесок сфери послуг у світову торгівлю (режим постачання 1 і 3),  стає 

ясно, що в майбутньому послуги відіграватимуть набагато більш важливу роль у 

світовій торгівлі, ніж товари.  

Послуги відіграли одну з вирішальних ролей у становленні та розвитку 

ГВМ. Міжнародна фрагментація виробництва була частково обумовлена змінами 

в галузі транспорту, логістики та послуг у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій. Зокрема, зниження витрат на виробництво послуг та їх удосконалення 

дозволили компаніям управляти виробничими процесами, які географічно 
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розділені [194, с.32-34]. 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 своєї ролі сполучної ланки між різними етапами ланцюгів створення 

вартості, послуги часто є важливим фактором у безпосередньому процесі 

виробництва. У країнах, які мають високу частку послуг у ВВП, виробники і 

постачальники продукції не можуть функціонувати без проміжних послуг. 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.  

На другому кінці ланцюга вартості знаходяться інші послуги, такі як 

маркетинг і дистрибуція, які є важливими етапами у забезпеченні надходження 

продукту до споживача. Отже, послуги виконують не тільки функції підтримки, 

які сприяють ефективному розвитку ГВМ, а й відіграють ключову роль у 

найважливіших етапах виробництва – від якості послуг залежить ефективність і 

доходність усієї інтегрованої виробничої мережі. 

Послуги, що супроводжують виробництво і реалізацію товарів, можна 

поділити на дві категорії: уособлені та впроваджені послуги. Уособлені послуги – 

це послуги, які містяться у продуктах гірничопромислового, 

сільськогосподарського та виробничого секторів та уособлюються під час 

процесу виробництва (наприклад енергетика, транспорт, зв’язок, страхування, 

бухгалтерський облік, дизайн, програмне забезпечення та інша технічна 

експертиза). Це означає, послуги виробляються не тільки фірмами – 

постачальниками послуг, а й виробничими фірмами, які часто експортують різні 

послуги з материнських компаній до філіалів. Уособлені послуги стають більш 

важливою складовою частиною процесу створення доданої вартості в 

регіональних і глобальних виробничих мережах, які інтенсивно трансформуються 

завдяки  дижіталізації економіки. На думку деяких учених, необхідно враховувати 

уособлені внутрішні послуги для отримання повної оцінки впливу послуг на 

торгівлю і створення вартості [230]. Інші послуги можуть бути впровадженими 
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під час продажу товарів, наприклад фінансування, навчання, технічне 

обслуговування, ремонт та інші, які надаються після продажу. Роль послуг у 

сприянні торгівлі як сполучній ланці в ланцюгу поставок набуває дедалі більш 

широкого визнання.  

Дослідження, проведене консалтинговою компанією International Trade 

Strategies Global, виявило, що сукупний експорт уособлених послуг сягає майже 

50 млрд дол. на рік, а перспектива зростання їх експорту залежить від 

інтенсивності використання цього виду послуг у виробництві та дистрибуції 

продукції. Кожний відсоток зростання інтенсивності споживання уособлених 

послуг у виробництві товарів збільшує експорт послуг на понад 1 млрд дол.. 

Зростання інтенсивності використання уособлених послуг відбувається як у 

виробничих товарних ланцюгах, так і у сервісних [284, с.9]. 

Про значущість послуг у вартості товару также свідчить робота 

Дж. Пасаділа [242]. Автор доводить, що незалежно від місцезнаходження 

підприємства у виробничому ланцюгу, більш ніж 50% витрат виробництва 

автомобіля складають науково-дослідницькі, дизайнерські, інжинірингові та  

логістичні послуги, 22,5% – це вартість компонентів і деталей, 25% – вартість 

збирання, а 2,5% – вартість оброблення даних. Є багато подібних прикладів у 

електронній промисловості. Наприклад, оригінальний чіп Texas Instruments було 

задумано у Швеції, дизайн зроблено у Франції, програмне забезпечення – у США, 

а виробляється він у Японії та США.  Аналогічно, понад 50% вартості Ipod не 

мають нічого спільного з товарними компонентами і є послугами: концепцією, 

проектуванням, роздрібною торгівлею та реалізацією. На прикладі виробництва 

мобільного телефону можна ще більш очевидно продемонструвати те, що товарні 

компоненти складають менше однієї третини від сукупної вартості кінцевого 

продукту. Відповідно, послуги складають дві третини, хоча точне значення 

доданої вартості окремих їх компонентів, таких як інновації, розроблення 

програмного забезпечення, інженерні та маркетингові послуги, послуги з 

транспортування, пакування та інші, можна порахувати не зовсім точно.  
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Послуги забезпечують чіткий зв’язок між сегментами виробництва у ГВМ і 

відтак дозволяють ефективно працювати всій системі. Послуги забезпечують 

зв’язки між ГЛДВ, орієнтованими на виробника, і ГЛДВ, орієнтованими на 

клієнта. Такі види діяльності, які колись були прерогативою великих 

міжнародних корпорацій, сьогодні віддані на аутсорсинг, і ця тенденція 

підкреслює більш глибоку фрагментацію процесу виробництва товарів і послуг. 

На сучасному етапі дедалі більшу частку у вартості готової продукції 

складають витрати на дослідження і розробки, логістику, маркетинг і збут, що 

проілюстровано моделлю «smiling face» («лице з посмішкою») (рис. 1.8).  
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Рис. 1. 8. Додана вартість на різних стадіях виробничого ланцюга  

Джерело: [235, с. 216] 

Модель «лице з посмішкою» Стена Ши демонструє, що послуги з 

найбільшою доданою вартістю, такі як науково-дослідницькі послуги та послуги 

з логістики, все більше переважають у вартості виробництва товарів, тобто 

найбільш прибутковими функціями в ГЛДВ є ті, які найбільшою мірою віддалені 

в часі від процесу безпосереднього збирання продукту – це дослідження і 

розробки та післяпродажне обслуговування. В той час як сам процес виробництва 

знаходиться у нижній частині смайлика у вигляді виробництва/збирання, 

діяльність, що збільшує додану вартість, розташована по обидві сторони ланцюга 

створення вартості, оскільки саме ці види діяльності більше впливають на 

вартість кінцевого продукту. З метою підвищення конкурентоспроможності 
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фірми намагаються рухатися уверх по ланцюгу створення вартості по обидві 

сторони смайлика, використовуючи послуги з більшою доданою вартістю, і 

зосереджуються на основних задачах, віддавши на аутсорсинг непрофільні види 

діяльності. У свою чергу, товщина «посмішки» може відображати кількість фірм, 

що виконують цю функцію. Отже, ця модель наочно демонструє, що знання і 

способи їх практичного застосування заміщують працю як джерело доданої 

вартості, а найбільш прибуткові сегменти ГЛДВ зайняті найменшою кількістю 

гравців. У кінцевій ціні продукції, що виробляється у розвинених країнах, послуги 

складають до 65—70% вартості. Ця статистика демонструє не тільки 

фрагментацію міжнародного виробництва, а й торгівлю між країнами [254, с.124].  

Дослідження регіональних і глобальних виробничих мереж також 

підтверджують прорікання смайлика, що в багатьох виробництвах, що 

трансформуються, найбільшу додану вартість складають послуги, які 

постачаються на стадіях наукових досліджень і розробок, проектування, 

логістики та дистрибуції [163]. Всі види задач уздовж проміжної фази смайлика 

між цими двома високими сторонами доданої вартості дедалі частіше 

передаються на аутсорсинг, де кожна задача може бути виконана найбільш 

ефективно. Саме ці проміжні етапи виробництва і внутрішньофірмова торгівля є 

торгівлею задачами.   

Незважаючи на свою привабливість та інтуїтивно зрозумілий характер, 

концепція «smiling face» має певні обмеження. Вона досить адекватно відображає 

розподіл доданої вартості для фірм, що діють на всіх виробничих етапах, але 

застосовувати її на рівні економіки в цілому, де ланцюги створення вартості 

окремих фірм перетинаються і накладаються один на одного, набагато складніше. 

На нашу думку, вона також не дає розуміння того, що саме є джерелом створення 

доданої вартості на різних етапах виробництва. Наприклад, більш висока додана 

вартість не обов’язково означає, що види економічної діяльності, які її 

створюють, є більш прибутковими, що з ними пов’язано використання більш 

високооплачуваної робочої сили.   
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Для того, щоб краще зрозуміти, що саме є джерелом вартості в ГВМ, 

необхідно розрахувати, яка частина прибутку створюється працею, матеріальним 

капіталом і нематеріальних капіталом. В дослідженні Чень В. та ін. на основі  

макроекономічних даних про частку доданої вартості для 19 груп промислових 

товарів і 43 економік розраховується  частка доданої вартості, що створюється 

працею, матеріальним капіталом і нематеріальних капіталом для всіх товарів, 

вироблених і проданих в світі в період 2000–2014 рр. У цей період частка 

нематеріального капіталу становила в середньому 30,4%, що майже вдвічі більше 

частки матеріального капіталу. Примітно, що частка нематеріального капіталу 

зросла  з 27,8% в 2000 р. до 31,9% в 2007 р., але після цього не змінювалася. В 

цілому доход, пов’язаний з нематеріальним капіталом, у 19 виробничих галузях 

зріс на 75% в 2000–2014 рр. у реальному вираженні. У 2014 р. він склав 

5,9 трлн дол. США  [223, с. 22]. 

Корпорація IBM надає наочний приклад корпоративної трансформації від 

виробництва товарів до виробництва послуг, з акцентом на спеціалізацію в сфері 

створення інновацій.  Тенденція збільшення прибутку IBM в процесі структурної 

трансформації економічної діяльності від виробництва кінцевих товарів до сфери 

послуг спостерігалась упродовж 1990-х рр. (рис. 1.9). До початку XXI ст. 

виробництво комп’ютерного обладнання вже було комерційно недоцільним, 

оскільки продажі програмного забезпечення та IT-послуги складали переважну 

частку доходу корпорації.  Отже, в сучасних умовах стратегія управління 

міжнародних корпорацій спрямована на збільшення частки послуг як основних 

джерел створення вартості [201]. 

Деякі теоретичні та емпіричні дослідження ГВМ стверджують, що 

виробничі мережі у сфері послуг є менш поширеним явищем, ніж у виробництві 

товарів.   Такий тезис переважає у дослідженнях А. Маурера і Ф. Тчанга, і автори 

зазначають, що фрагментація виробництва послуг є менш розвиненою, ніж 

товарів [220]. На наше переконання, не можна поширювати вищезгадану ідею на 

сегменти ринку послуг. Глобалізація наочно демонструє, що фрагментація 

виробництва відбувається також у секторі послуг, а наочним прикладом розвитку 
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ГЛДВ є сфера бізнес-послуг. Частка бізнес-послуг у міжнародній торгівлі 

невпинно зростає протягом останніх 15–20 років. На сьогоднішній день, на 

відміну від десятирічної давнини, більшу частину сукупної торгівлі послугами 

складають комп’ютерні та консалтингові послуги. 
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Рис. 1.9. Трансформація економічної активності IBM, 1990–2008 рр. 

Джерело: адаптовано автором на основі  [277, c. 29] 

Послуги, особливо ІT-послуги, сьогодні продаються окремо, створюючи 

власні ланки всередині ланцюгів доданої вартості. На захист нашого аргументу 

можна навести приклади нових бізнес-моделей сервісних компаній. Останні, як і 

фірми, що виробляють товари, намагаються рухатися уверх по ланцюгу створення 

вартості та просувати на міжнародний ринок функції непрофільних послуг. Це 

призводить до того, що послуги уособлюються не тільки в експорті товарів, а і в 

експорті кінцевих послуг. Хоча ланцюги створення вартості в сфері послуг 

подібні до товарних ланцюгів, вони можуть відрізнятися структурою побудови і 

механізмом інтеграції. Зокрема, вони навряд чи виглядатимуть як лінійні 

ланцюги: точніше було б описувати такі послуги як «вкладання» в «мережі» більш 

широких послуг. Саме реформа у сфері телекомунікацій, а також застосування 

цифрових технологій для розширення бізнес-послуг стимулювали швидку появу 

регіональних і глобальних виробничих мереж і ланцюгів поставок у сфері послуг.  

Виробничі мережи у сфері послуг стають реальними завдяки наукомістким 

послугам, де вартість можна «отримати» і «зберегти» так, що виробництво цих 
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послуг буде відокремлено від їх споживання, і його обсяг регулюватиметься, 

створюючи кінцеві послуги з більш високою доданою вартістю. Транскордонна 

цифрова торгівля дозволяє використовувати ці послуги в будь-якій точці світу, 

що забезпечуватиме підвищення якості послуг у ланцюгах. В сервісних ланцюгах 

створення вартості будь-яка діяльність або група задач може виконуватися 

самостійно або передаватися на виконання незалежним компаніям. Як і у разі 

фрагментації виробництва товарів, мета сервісних компаній – це спеціалізація на 

виконанні «задач», які дедалі збільшують додану вартість (дизайн, дослідження і 

розробки, логістика та маркетинг/розвиток бренду).  

Участь у міжнародних сервісних виробничих ланцюгах, на нашу думку, 

надає великі можливості для країн, що розвиваються, і є потенційно більш 

виграшним варіантом, ніж участь у товарних ланцюгах створення доданої 

вартості, через цілу низку причин. По-перше, виробництво послуг не пов’язане з 

природною забезпеченістю ресурсами. Фірмам не потрібно використовувати 

запаси нафти або товарів, коли вони виробляють послуги. По-друге, сервісні 

ГЛДВ не залежать від географічного розташування фірм – учасниць ланцюга. Це 

означає, що відстань не має бути основним фактором з точки зору витрат 

виробництва або прийняття рішень щодо аутсорсингу. Однак близькість до ринків 

може відігравати певну роль у прийнятті рішень інвесторами з точки зору часових 

поясів і методів використання аутсорсингових послуг при виробництві тих 

товарів, для яких велике значення має транспортування. Крім того, в разі 

інтеграції до сервісних ГЛДВ відсутність виходу до моря та віддаленість від 

міжнародних транспортних магістралей більше не повинні розглядатися як 

перешкоди для участі в міжнародній торгівлі, якими вони колись були. 

Розвиток ГЛДВ у сфері послуг залежить і від здатності країни залучати ПІІ, 

які є рушійною силою міжнародної торгівлі у ХХI столітті та суттєвим фактором 

інтенсифікації торгівлі проміжними товарами, а також розвитку глобальних 

виробничих мереж. Залучення ПІІ до аутсорсингу послуг має першорядне 

значення саме для економік країн, що розвиваються, де розмір внутрішнього 

ринку є обмеженим. Саме через ПІІ здійснюється трансфер технологій та 
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інновацій. Це означає, що державна політика в цих країнах  повинна бути 

відкритою та привабливою для іноземних інвестицій, особливо в тих галузях, які 

визначають ефективність виробництва послуг.  

Крім того, важливо розрізняти між «ланцюгом доданої вартості» як таким і 

«закріпленням у ланцюгу». Як було вказано вище, для інтеграції в ГВМ  дешева 

робота сила є настільки ж важливою, як і наявність висококваліфікованих 

фахівців. Часто залучення низькокваліфікованої робочої сили можна розглядати 

як перший крок на шляху до участі в ГЛДВ для країн, що розвиваються. Досвід 

компанії Intel у Коста-Ріці є показовим прикладом покрокової інтеграції 

національних виробників у ГВМ міжнародних фірм. Спочатку компанія Intel 

створила завод зі збирання мікрочіпів, а сьогодні місцеві компанії вже 

інтегрувались у виконання задач у сфері наукових досліджень і розробок, а також 

є важливими постачальниками нових дизайнерських рішень. Присутність 

компанії Intel на ринку сприяла підготовці нового покоління інженерів. Зростання 

пропозиції інженерних послуг як всередині країни, так і в складі оффшорних 

послуг призвело до зростання ділової активності та зайнятості в цьому сегменті 

виробництва. В результаті позитивного демонстраційного ефекту компанія 

Hewlett Packard (HP) також вийшла на ринок Коста-Ріки, розмістивши замовлення 

(задачі) в галузі створення нових програмних послуг. Це є доказом можливості 

прискореного розвитку економіки маленької країни, що розвивається, завдяки її 

участі у ГЛДВ – від входження на низькому рівні створення доданої вартості до 

просування уверх по вертикалі вартості.  

 

1.3 Інтерактивність глобальних виробничих мереж і логістичних 

послуг 

 

Глобалізація має фундаментальний зв’язок із транспортом і логістикою. 

Сучасна історія позначена постійним розвитком транспортних засобів. 

Поштовхом для радикальних і швидких змін транспорту були прагнення людей 

до мандрівок. Прогрес людства, як давно помітив Й. Шумпетер, полягає не у 
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збільшенні кількості диліжансів, а у винаходженні та масовому виробництві 

нових засобів пересування [111, с. 14]. 

Досліджуючи історичні форми глобалізації, Д. Хельд та ін. вказують, що 

основоположним внеском у глобальні економічні перетворення є виробничі 

ланцюги, потоки товарів і послуг, а також сукупність взаємозв’язків між ними 

[162]. Само собою зрозуміло, що транспорт і логістика мають основоположне 

значення для розвитку як ранніх, так і новітніх форм цих трансформацій. 

Успіх у сфері національної та міжнародної конкуренції залежить від 

конкурентних переваг, якими компанія користується при реалізації своєї 

підприємницької діяльності [332, с. 217]. Тільки систематичний аналіз усіх сфер 

діяльності компаній та їх взаємозалежностей може виявити причини таких 

конкурентних переваг та їх потенціал. Однією з найважливіших операцій в 

ланцюгу створення вартості є логістика, яка тісно пов’язана з обслуговуванням 

клієнтів і, відповідно, може впливати на конкурентні переваги компанії. В цілому, 

логістика передбачає, що « товар буде поставлений у правильне місце і час, у 

необхідній кількості та якості, за умовлену ціну» і відтак гарантуватиме 

доступність товарів та інформації [196, с. 442–443]. В рамках формування і 

реалізації бізнес-стратегії компанії логістиці відводиться певний пріоритет у 

максимізації прибутку, і вона може бути визначена як мета, що має три складових: 

вартість, час і якість.   

Планування структури витрат логістики зазвичай ґрунтується на 

припущенні, що споживач логістичної послуги упевнено очікує гарантованих 

високих стандартів цієї послуги. Це означає, що діяльність компанії, спрямована 

на отримання прибутку, залишається незмінною, і відтак існує лише один шлях 

до оптимізації доходів – через мінімізацію витрат (рис. 1.10). 

Ще однією тенденцією розвитку глобальної економіки є падіння цін на 

телекомунікаційні послуги через розширення внутрішньокорпоративного обміну 

і розвиток Інтернету. Падіння цін на телекомунікаційні послуги скорочує витрати 

на пошук клієнтів і нових торговельних партнерів, а також змінні витрати, які 

більше проявляються у внутрішньогалузевій торгівлі. Важливим є те, що 
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зменшення вартості транспорту та зв’язку призводить до фрагментації 

виробничого процесу, «глобалізації ланцюгів поставок» і аутсорсингу 

напівфабрикатів і певних послуг. Спочатку цей процес обумовлювався низькими 

витратами на робочу силу, але розвиток міжнародних транспортних послуг і 

скорочення виробничих циклів набувають більшого значення порівняно з 

економією на заробітній платі, спричиняючи подальшу трансформацію 

географічної структури економічної діяльності компаній. Поняття 

взаємозалежності логістики та торгівлі є основним в описі транспортної та 

торговельної інфраструктури як такої, що обслуговує міжнародну торгівлю [261]. 

 

Обсяг 
продажів,  
витрати 

Рентабельність 

Оптимальний 
обсяг продажів 

Обсяг продажів 

Загальні витрати  
дистрибуції 

Крива прибутку 

 

Рис. 1.10. Вплив рівня послуг на взаємозалежність між витратами і 

прибутком 

Джерело: побудовано автором на основі [311, с. 445] 

Якщо глобалізація пов’язана з реконфігурацією просторово-часових 

моделей економічної діяльності, тоді необхідно враховувати значення логістики 

як невід’ємного елемента координації між ними. Потрібно зазначити, що в 

результаті економічної глобалізації в межах логістичної галузі також 

відбуваються значні інституційні зміни, такі як контейнерна організація 

перевезень, збільшення значущості міжнародних портів, кластеризація та 

аутсорсингова діяльність [241, 273].  Ми вважаємо, що для логістики як для галузі, 

що характеризується високим рівнем просторової фіксації, ці зміни 
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продемонстрували зростаючу роль і гнучкість на рівні та в діапазоні інтегрованих 

послуг у виробничих мережах.  

Необхідно підкреслити, що сфера логістики визначає дієздатність зусиль 

щодо руху вверх по ланцюгу доданої вартості. В міру ускладнення виробництва 

на більш високих етапів ГЛДВ набуває більшого значення можливість швидко 

переміщувати як сировину і компоненти (inputs), так і готову продукцію (outputs) 

через кордони при низькій вартості та з меншим ризиком. На всіх рівнях ланцюгів 

створення вартості необхідна координація та управління всіма інтегрованими 

компаніями, які задіяні у виробництві та русі товарів і послуг від різних 

виробників до кінцевого споживача. Такі операції можливі тільки в бізнес-

середовищі, яке характеризується високим рівнем розвитку сфери логістики. За 

допомогою новітніх стратегій розвитку галузі логістика сприяє оптимізації вже 

існуючого процесу виробництва і дистрибуції, підвищує ефективність і 

конкурентоспроможність національних економік. Продуктивність логістики 

впливає на продуктивність в інших секторах. Крім того, логістика стала 

самостійним сектором у структурі національної економіки. Країни з високим 

рівнем інтеграції в глобальні та регіональні виробничі та комерційні мережі 

відіграють роль глобального та регіонального логістичного і торговельного вузла 

(наприклад, Нідерланди у Європі або Дубай чи Сінгапур в Азії). 

Посилення процесів фрагментації виробництва, які є проявом поглиблення 

міжнародного поділу праці, обумовило підвищення наукового інтересу до ролі 

логістики і перегляд постулату про вторинність попиту на транспортування в 

межах загальної економічної теорії. Але процеси інтеграції виробництва і 

дистрибуції, створення сторонніх і незалежних постачальників послуг у сфері 

логістики суперечать тезі про похідний попит на транспорт (транспортні послуги) 

в сучасній міжнародній політекономії2. 

Відправною точкою науково-практичного позиціонування ролі логістики у 

виробничих і споживчих мережах стала стаття американського економіста 

                                                           
2Похідний попит — попит на виробничі ресурси, який визначається попитом на товари, для виробництва яких ці 
ресурси використовуються. 
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П. Друкера в авторитетному журналі Fortune в 1962 р., в якій він назвав логістику 

«невідомим континентом економіки, але з великим потенціалом розвитку» [108]. 

Значущість і роль логістики в інтеграції усіх етапів виробництва і споживання 

проаналізовано іншим американським економістом – Р. Баллоу. Цей учений 

підкреслює, що саме логістика характеризується високим ступенем системності 

та мережевої  взаємодії в організації процесу перевезення вантажів, управління 

запасами для задоволення попиту кінцевого споживача [107, с. 125]. 

Інтенсивний розвиток ГВМ спростовує загальноприйняту точку зору щодо 

опосередкованої ролі логістики у посиленні глобалізації економічних процесів 

[176]. «Безшовність» між виробництвом і дистрибуцією продукції дійсно зростає, 

і вона проявляється у становленні та розвитку міжнародних компаній-

постачальників транспортних послуг, які управляють мультимодальними 

логістичними мережами. Приклади успішної діяльності багатонаціональних 

компаній на світових ринках свідчать, що основною причиною їх швидкого 

успіху як справжніх глобальних фірм є спроможність ефективно управляти 

своїми виробничими ланцюгами та ланцюгами поставок [218]. 

Термін «логістика» означає організацію та координацію матеріально-

виробничих витрат, готових продуктів та їх розподіл. Спочатку цей термін 

використовувався у військовій сфері, але поступово поширився на комерційну 

діяльність під назвою «логістичний менеджмент». Фахівці у сфері управління 

ланцюгами поставок визначають логістичний менеджмент як «… таку частину 

управління ланцюгом поставок, яка планує, виконує та контролює ефективні 

прямі та зворотні потоки і зберігання товарів, послуг і відповідної інформації від 

точки відправлення до точки споживання для задоволення потреб клієнтів» [283]. 

Згідно з класифікацією СБ сектор логістичних послуг об’єднано у три 

великі групи (рис. 1.11) [321]: 

1. Основні завантажувально-логістичні, консалтингові послуги і послуги 

транспортного управління, які пропонуються більшістю логістичних компаній і 

часто надаються окремо або у комплексі з іншими (коло 1): 
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✓ Надання консалтингових послуг, включає проектування і формування 

стратегії глобальної мережі, в якій визначаються місце розташування складів та 

потреби у транспорті. Ці послуги можуть пропонуватися на автономній основі або 

у сполученні з аутсорсингом. Консультування у сфері організації системи 

поставок може також включати такі послуги: прогнозування і планування, 

інвентаризацію, дизайн продукту, оцінювання потреб в інформаційних 

технологіях, визначення постачальника і транспортне управління. Ці 

спеціалізовані послуги не пропонуються як автономні послуги, а скоріше 

спрямовані на задоволення індивідуальних потреб клієнта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Класифікація логістичних послуг 

Джерело: адаптовано автором на основі [216] 
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✓ Транспортно-управлінські послуги включають зберігання і 

складування, завантажувально-розвантажувальні послуги, послуги транспортних 

агентств, митне посередництво. Весь ринок митних послуг можна умовно 

розділити на такі сегменти: 

1) послуги митного консалтингу (попереднє ретельне опрацювання великих 

контрактів, юридичний супровід та ін.); 

2) послуги митних представників (фактичних посередників між митними 

органами і власниками вантажів, що представляють інтереси останніх шляхом 

швидкого митного оформлення вантажів); 

3) послуги транспортних та експедиційних компаній. 

2. До послуг 2 кола належить увесь спектр транспортної логістики, яка 

є невід’ємною частиною руху товарів по всьому виробничому та 

дистриб’юторському ланцюгу. Ці послуги можуть виконуватися логістичними 

фірмами, які мають невеликі активи або передані стороннім компаніям. 

Транспортна логістика включає перевезення вантажів за допомогою 

автомобільного, залізничного, повітряного або морського транспорту. 

3. До послуг 3 кола належать так звані операції непрофільної логістики 

(3 коло, в тому числі технічне обслуговування і ремонт транспортного 

обладнання, послуги з пакування, комп’ютерні та інші послуги, консультування з 

управління та ін.). Вони виступають як вхідні витрати або додаткові послуги у 

ланцюгах поставок, але вони не завжди створюють вартість. Наприклад, технічне 

обслуговування і ремонт транспортного обладнання мають важливе значення для 

забезпечення цілісності автопарків, але вони не обов’язково пропонуються як 

послуги клієнту.  Аналогічно, передача і оброблення даних, а також 

телекомунікаційні послуги, які є ключовими в ланцюгах створення доданої 

вартості і необхідні для відстеження руху товарів, можуть бути інтегровані з 

послугами 1-го і 2-го кіл. 

Можна підвести підсумок, що логістичні послуги включають складну 

мережу діяльності, спрямовану на забезпечення ефективного руху сировини, 

проміжних деталей та готової продукції між постачальниками, виробниками та 
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споживачами. Фахівці логістичних компаній управляють потоком факторів 

виробництва продукції шляхом об’єднання консультаційних послуг з організації 

ланцюга поставок, послуг з управління транспортом, здійснення вантажних 

перевезень та ін. з метою забезпечення своєчасної поставки матеріалів і 

скорочення складських витрат.  В літературі з логістики класифікація компаній – 

постачальників логістичних послуг (PL-провайдерів) здійснена на основі двох 

критеріїв: а) рівень комплексності послуг, що надаються; і б) глибина інтеграції 

всього комплексу послуг. На основі цих критеріїв виділяють 5 типів PL-

провайдерів:  

✓ 1 PL-провайдери (First Party Logistics Provider) – це компанії з 

автономною логістикою, де всі операції виконує сам власник вантажу; 

✓ 2 PL-пpoвaйдepи (Second Party Logistics Provider) – компанії, що 

надають традиційні послуги з транспортування або управління складськими 

приміщеннями; 

✓ 3 PL-провайдери (Third Party Logistics Provider) – підприємства, що 

надають послуги не тільки з транспортування та експедування вантажів, а й зі 

складування, перевантажування, додаткові послуги зі значною доданою вартістю, 

часто-густо із використанням субпідрядників; 

✓ 4 PL-пpoвaйдepи (Fourth Party Logistics Provider) – компанії, які 

вирішують комплекс задач із планування, управління та контролю всіх 

логістичних процесів замовника з урахуванням довгострокових стратегічних 

цілей. Це, власне, інтеграція всіх компаній, залучених до мережі поставки 

вантажів.  

✓ 5 PL-провайдери (Fifth Party Logistics Provider) – компанії, що 

здійснюють діяльність на базі Інтернет-логістики, тобто використовують Інтернет 

як єдину віртуальну платформу для електронних засобів інформації. 

Також необхідно підкреслити, що в економічній літературі широко 

використовуються такі поняття як «логістичний ланцюг», «логістичний канал» і 

«ланцюг поставок», які нечітко розмежовані, однак мають однаковий 

економічний зміст і зазвичай вживаються як синоніми. Ми будемо 
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використовувати термін «ланцюг поставок», який застосовується у західній 

літературі. Згідно з цим терміном ланцюг поставок розглядається як лінійно 

впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють 

логістичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї 

логістичної системи до іншої в разі виробничого споживання або до кінцевого 

споживача в разі особистого невиробничого споживання. Однак економічний 

зміст цього терміна ідентичний поняттю «логістичний ланцюг». 

Глобальні виробничі ланцюги можуть ефективно функціонувати тільки за 

умови їх знаходження у сприятливому бізнес-середовищі, і в цьому сенсі велике 

значення мають логістичні витрати та прозорість проведення митних процедур. 

Відстань також є важливим фактором у поясненні того, чому ГВМ зазвичай 

працюють як «регіональні структури виробництва». В цьому контексті важливе 

значення має відстань не лише між постачальниками основних матеріалів і 

компонентів, а й до ринків кінцевого споживання. Звичайно такий фактор як 

відстань можна подолати, але тільки за умови наявності розвиненого та 

ефективного ринку інфраструктурних послуг, де робота аеропортів, 

автомобільних і портових магістралей підтримується відповідними 

інформаційними послугами, якісною роботою митних органів, конкурентними 

цінами на складування товарів та ін. [234]. 

Необхідно підкреслити, що логістика підтримує та формує узгодженість у 

межах ГВМ [177, с. 173]. Переваги, що виникають із поширенням ланцюгів 

виробництва і збуту, не можуть бути реалізовані без супутніх змін у сучасних 

логістичних послугах, які підкріплюються інноваціями у сфері контейнеризації, 

розвитком інтермодальних перевезень і застосуванням інформаційних технологій 

в транспортуванні товарів та управлінні поставками ресурсів і комплектуючих 

деталей.  

Ж. Родріг вказує, що для ГВМ характерною є географічна та функціональна 

інтеграція, кожна з яких підкреслює фрагментацію виробництва. Ефективність 

такої фрагментації з точки зору витрат на організаційну, управлінську та 

функціональну діяльність визначається саме логістичними витратами, які є 
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одними з найважливіших детермінантів підвищення продуктивності виробничого 

процесу [263]. Ці можливості пов’язані з розвитком сучасної концепції логістики, 

яка полягає в управлінні потоками часу і простору між матеріально-виробничими 

витратами, розробкой і дизайном, виробництвом, розподілом і споживанням. 

Географічний розподіл виробництва, споживання та їх функціональна інтеграція 

в ГЛДВ основані на принципі потоків і локальності. 

Функціональна інтеграція досягається через взаємодію відносин щодо 

попиту і пропозиції матеріальних потоків між постачальниками сировини, 

деталей і компонентів, виробниками та агентами з продажів. Ефективність 

досягається через принцип потоку: попит узгоджується з пропозицією внаслідок 

змін у підході до розподілу, де потрібна координація між різними видами 

транспортних систем. Сучасні процеси виробництва і збуту перейшли від системи 

інвентаризації, спрямованої на орієнтоване задоволення попиту, до складної 

універсальної системи збирання даних, забезпечуючи поповнення запасів на 

основі попиту і гарантуючи краще співвідношення між попитом і пропозицією. 

Економія часу вимагає інтеграції матеріальних та інформаційних потоків. Фізичні 

потоки узгоджуються з важливими інформаційними потоками, такими як 

замовлення.  

Характерна риса транснаціоналізації світової економіки проявляється в 

інтеграції локацій (територій) у систему потоку товарів, деталей і послуг. 

Географічний розподіл місць виробництва і споживання (в тому числі 

споживання фірмами) оснований на мобілізації порівняльних переваг різних 

географічних місць з метою підвищення ефективності створення фрагментованої 

доданої вартості. ГВМ ґрунтуються на інтеграції систем локації через систему 

потоків товарів і послуг. Ця інтеграція не носить допоміжний характер, оскільки 

обидві підсистеми можуть мати свої власні динаміки розвитку та зворотний 

зв’язок. Підставою для об’єднання системи локацій через систему потоків товарів 

і послуг є перевезення різними видами транспорту з метою забезпечення 

мобільності продукції, практичні компетенції управління та координації складної 

мережі виробництва, які формуються з просторового розподілу і споживання, а 
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також існування належних інфраструктурних об’єктів. Ця глобальна система 

виробництва може бути самодостатньою, якщо зростання продуктивності може 

забезпечити подальші інвестиції в майбутні логістичні інновації, покриття витрат 

на управління мереж і модернізацію інфраструктури.  Цей процес залежить від 

цін на енергоносії, перспектив подальшого вдосконалення матеріально-технічних 

можливостей у країнах, що розвиваються, а також від макроекономічних 

показників національних економік та світової економіки. Все це несе в собі певну 

нестабільність, яка потребує безперервних корегувань стратегії управління 

ланками виробництва і збуту заради зниження ризиків. Глобалізація ускладнила 

структуру виробничих ланцюгів і ланцюгів поставок. Для міжнародних 

корпорацій вкрай важливе значення має усвідомлення наявності відповідних 

зв’язків між локаціями розміщення об’єктів, вибором способу транспортування, а 

також витратами на матеріальні потоки.  

На прикладі діяльності багатонаціональної компанії Li & Fung можна 

проілюструвати перехід від виробництва товарів і послуг на більш складні 

глобальні рівні логістики. Через розгалужену мережу ця компанія займається 

логістикою та дистрибуцією одягу, аксесуарів, подарункової, рекламної та 

сувенірної продукції, іграшок, товарів для спорту, мандрівок, краси та здоров’я, 

предметів домашнього вжитку та меблів. Серед основних клієнтів Li & Fung 

значаться компанії Reebok, Nike, Esprit, Walt Disney, Coca-Cola, Marks & Spencer, 

Wal-Mart, Metro, Carrefour, Ahold, Karstadt. Крім того, при замовленні товару 

компанія за бажанням клієнта бере на себе розроблення дизайну, постачання 

сировини і комплектуючих, контроль за виробництвом і якістю. У швейній 

промисловості, наприклад, компанія є вже не лише брокером між клієнтом і 

виробником, вона організовує складну глобальну мережу постачальників пряжі, 

фарбування і ткацьких операцій, а також пакування і постачання аксесуарів.  

Утім компанія не має жодного заводу, але, використовуючи стратегію 

«мережевого диригента», вона об’єднує в свою організаційну структуру понад  

8300 постачальників,  70 офісів постачання, які розташовані в більш ніж 40 

країнах, а її річний доход за 2016 р. склав більше 22,5 млрд дол.. Компанія 
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опосередковано забезпечує зайнятість більш ніж 2 млн чоловік у своїй мережі 

постачальників, але тільки менше половини відсотка з них перебувають у штаті 

компанії [144].  

Багатонаціональні корпорації розміщують свої потужності у багатьох 

країнах, щоб використовувати конкурентні переваги та ринки різних регіонів 

[211]. Такі переваги можуть включати більш низьку вартість праці, більш дешеву 

сировину, більш низькі постійні витрати, наявність державних субсидій, 

сприятливі податкові ставки та правила трансфертного ціноутворення. Але такі 

проблеми як відмінності в місцевих культурах і в діловій практиці, недоліки 

транспортної та телекомунікаційної інфраструктури в країнах, що розвиваються, 

низький рівень кваліфікації місцевої робочої сили та низька якість послуг 

національних постачальників можуть ослаблювати конкурентну перевагу країни 

[224]. 

Конкурентоспроможність  і продуктивність на рівні фірми дуже чутливі до 

якості середовища логістики, в якому діють фірми [130, с. 16]. Нестабільність і 

непередбачуваність бізнес-середовища часто призводить до збільшення витрат, 

спричиненого перенасиченням товарами і переходом на більш витратні види 

транспорту для попередження розривів у ланцюгу поставок. Ці індуковані 

витрати є більш важливим  фактором при визначенні конкурентоспроможності, 

ніж прямі витрати (тобто капітал, матеріальні витрати, паливо і транспортні 

послуги). У США ефективні поставки напівфабрикатів і готової продукції 

сприяли зменшенню середнього рівня запасів фірм на одну п’яту, що означає 

значне зростання продуктивності в усіх галузях економіки [166, с. 14]. 

Дослідження ринку логістичних послуг у країнах Латинської Америки 

продемонстрували, що витрати на транспорт, логістику, телекомунікації, 

комунальні послуги, безпеку та хабарі є високими [165]. В більшості 

африканських країн ці показники складають 20–30% від сукупних витрат фірми, 

в Китаї, Індії, Нікарагуа, Бангладеш, Марокко і Сенегалі – 7–12%. В Замбії, 

наприклад, недостатній рівень чистої сукупної продуктивності факторів 

виробництва на 75% обумовлений значними непрямими витратами і на 25% – 
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розривами в ланцюгу прямих витрат (сировина, навички, технології тощо) [139, 

с. 17-18]. На відміну від цього, в розвинених країнах ці витрати є низькими і 

доволі постійними.  

Для визначення основних факторів вибору оптимального розташування 

виробничого об’єкта в ГВМ К. Бутта та ін. розробили лінійну модель, яка 

включала різні параметри: курси валют, політику уряду (тарифи і митні 

процедури), інвестиції, виробничі витрати, продуктивність і товарно-матеріальні 

запаси [92]. Результати їх дослідження показали, що хоча постійні та змінні 

витрати виробництва є суттєвим фактором вибору локації об’єкта, але саме 

тарифи та обігові витрати мають велике значення.  

Детермінанти визначення оптимального розташування виробничих 

потужностей на завершальній стадії виробництва і складування у міжнародних 

виробничих мережах у країнах НАФТА проаналізовані  в роботі  А. Робінсона і 

Дж. Букбіндера. Результати їх дослідження також продемонстрували, що якщо 

задоволення попиту клієнтів не є миттєвою потребою, то вибір способу 

транспортування залежить від витрат на утримання товарів у каналах товарообігу, 

вартості транспортування і транзитного часу [258]. 

Отже, вибір місць розташування об’єктів і способів транспортування 

визначає ефективність логістики, яка, у свою чергу, впливає на економічний 

показник діяльності всіх елементів виробничого ланцюга. Вибір способів 

транспортування у глобальних виробничих мережах є складною задачею, 

оскільки в ній зазвичай використовується поєднання декількох способів 

транспортування, і при цьому велика увага має бути приділена таким 

міжнародним фінансовим аспектам як, наприклад, тарифи, трансфертні ціни, 

податки та митні витрати.  

Дж. Букбіндер і Н. Фокс вивчали комбіновані контейнерні перевезення із 

Канади до Мексики в межах НАФТА. Вони визначили оптимальні маршрути, 

досліджуючи п’ять місць відправлення в Канаді і три місця отримання вантажу в 

Мексиці. Після отримання даних про транспортні витрати і час транзиту на основі 

промислових джерел інформації вони застосували алгоритм пошуку 
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найкоротшого маршруту для знаходження оптимального транспортного 

маршруту між кожною парою місць походження-призначення. Крім того, автори 

припустили, що, особливо в регіональних торговельних угодах, відстань і час 

перевезень можуть впливати на рівень запасів необхідної сировини, 

комплектуючих виробів або товарів [114]. 

Товари в межах ГВМ зазвичай перетинають декілька кордонів у процесі 

виробництва кінцевого продукту. Деталі та вузли можуть бути зібрані в різних 

країнах перед тим як потраплять до іншої країни для остаточного збирання. 

Замість того, щоб управляти запасами, багато провідних компаній – учасниць 

виробничих мереж сьогодні диверсифікують поставки компонентів і деталей, а це 

означає, що один і той самий компонент для того ж самого кінцевого товару 

можна отримати з різних місць. Такий підхід є одним зі способів управління 

ризиком; він полягає у зменшенні залежності від однокомпонентного виробника, 

який може мати виробничі проблеми через негативні зовнішні фактори.  

Слід підкреслити, що логістичні компанії, а саме морські 

вантажоперевізники, дійсно стали глобальними суб’єктами, можливо більшою 

мірою, ніж виробники товарів. Хоча виробництво є глобально орієнтованою 

діяльністю з точки зору гнучкості, але воно сильно прив’язано до певних локацій 

з необхідними трудовими ресурсами. В той час як компоненти логістичних 

систем (порти, термінали, склади) також інтегруються в ГВМ через певні 

просторові обмеження, способи транспортування як такі характеризуються 

значною гнучкістю. Це дозволяє швидко видозмінювати конфігурацію мереж і 

асортимент послуг [170]. Отже, логістика є важливим фактором включення 

«глобального» компонента у виробничі системи. 

Оскільки ефективність логістики відіграє важливу роль для виробничих 

секторів економіки, те ж саме можна стверджувати і стосовно різних країн і 

регіонів. Країни, що є географічно ізольованими, в тому числі країни без виходу 

до моря і малі острівні країни, що розвиваються, – всі вони залежать від 

ефективних транспортних і логістичних операцій для інтеграції в глобальні 

ринки. Країни з географічно несприятливим розташуванням з метою зменшення 
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відносної ізоляції мають реалізовувати політику, спрямовану на покращення 

ефективності в ключових секторах послуг, таких як транспорт і логістика [116]. 

В роботах Д. Бауерсокса і Л. Ойала зазначено, що розрив між рівнем 

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

зростає, враховуючи сукупні витрати на логістику, в тому числі на 

транспортування, накладні витрати і матеріальні запаси [117]. В промислово 

розвинених країнах на початку 1980-х років частка сукупних логістичних витрат 

у ВВП склала від 15 до 20%; у США та інших розвинених країнах починаючи з 

2000 року 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%  [130, с. 24]. 

Ефективна сфера транспорту і логістики безпосередньо сприяє досягненню 

результатів у сфері економічного і соціального розвитку країн шляхом вирішення 

проблеми зайнятості. Зростання кількості робочих місць має велике значення в 

контексті країн, що розвиваються, де рівень безробіття є доволі високим і більша 

частина населення може бути повністю відсторонена від офіційного (легального) 

ринку праці. Транспортні та логістичні операції зазвичай є відносно більш 

трудомісткими в країнах, що розвиваються, ніж у розвинених країнах, через 

відмінності в технології виробництва. Хоча певні дослідження показують, що в 

останні роки в деяких країнах, що розвиваються, особливо в регіоні Південно-

Східної та Середньої Азії, Латинської Америки, частка транспортно-логістичної 

сфери у ВВП зростала [270]. 

Процес індустріалізації країн, що розвиваються, звісно є динамічним, а не 

статичним. У результаті цього країни не бажають входити до ГЛДВ в одній точці 

та залишатися в них протягом тривалого періоду часу. Скоріш за все, оптимальна 

мета інтеграції країн, що розвиваються у ГВМ полягає в тому, щоб «рухатися 

уверх по ланцюгу створення доданої вартості» у бік діяльності с більш високою 

часткою доданої вартості (с більш високою ефективністю) [102]. Китай, 
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наприклад, добре відомий як місце збирання багатьох товарів споживчої 

електроніки, яка є трудомісткою діяльністю із відносно низьким рівнем доданої 

вартості. Утім ця країна активно переходить до інших ланок ланцюга доданої 

вартості, включаючи виготовлення важливих компонентів і навіть, іноді, дизайн 

або дослідження і розробки. Хоча такі зміни в різних країнах відбуваються з 

різними темпами, вони забезпечують можливість для сталого зростання 

ефективності на основі моделі ГВМ, а відтак підтримують важливі цілі, пов’язані 

з індустріалізацією та розвитком. 

Галузі транспорту та логістики відіграють вирішальну роль у розширення 

участі країн, що розвиваються  у світовій торгівлі та міжнародному виробництві 

та за певних обставин це  сприятиме їх економічному і соціальному розвитку.  

Високі ціни, погане обслуговування та відсутність стабільності у транспорті та 

логістиці призводять до ізоляції країни від світових ринків [297]. Дослідження в 

рамках ОЕСР вказує, що скорочення часу транспортування морських шляхом на 

один день може сприяти зростанню торгівлі на 4,5% [ 237]. 

В контексті визначення ролі сільськогосподарського сектору для 

економічного розвитку країн, що розвиваються, необхідно зазначити, що 

ефективність логістики також є ключовим фактором забезпечення їх ефективної 

участі в агропродовольчих ланцюгах створення доданої вартості. Витрати на 

логістику можуть бути менше в разі агропродовольчої продукції, яка 

характеризується більш простими ланцюгами поставок, ніж сам процес 

виробництва. Але водночас логістичні витрати мають більш великий відносний 

вплив на ціни більшості сільськогосподарських продуктів через низьке 

співвідношення між вартістю та вагою. Крім того, швидкопсувні продукти 

особливо страждають від затримок у транспортуванні, і це один із найбільш 

значних факторів, що призводить до післязбиральних втрат. Нещодавні 

дослідження ОЕСР виявили, що покращення якості транспортної та торговельної 

інфраструктури на 10% збільшує на 30% обсяг експорту сільськогосподарської 

продукції країн, що розвиваються [236, с. 11].  
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Підсумовуючи вищевикладене, ми можемо зробити висновок, що 

прогресивна інтеграція логістичних послуг у глобальні виробничі мережи  змінює 

діапазон і характер цих систем, посилює взаємозалежність між виробничим 

процесом і рівнем розвитку логістики. В той час як економічна ефективність на 

глобальному рівні вимагає підвищення ефективності від постачальників 

логістичних послуг, суб’єкти інтегрованих логістичних ланцюгів опиняються в 

ситуації постійно зростаючої конкуренції.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Виникнення глобальних виробничих мереж і дистрибуції, які 

об’єднують різних суб’єктів через дедалі більш складні стратегії глобального 

корпоративного управління, нові тенденції та форми міжнародного поділу праці, 

прискорила появу відповідних теорій для пояснення цього феномену в світовому 

господарстві. Ці взаємопов’язані процеси пояснюють географічні особливості, 

закономірності формування доданої вартості, її зміст і величину в світовій 

економіці передусім новою архітектурою управління і динамікою виробничих і  

комерційних мереж. З погляду на ці нові трансформаційні процеси відбувається 

теоретичне та емпіричне переосмислення взаємодії ринків – від пасивного 

процесу, тобто реакції всіх суб’єктів на ринкові зміни, до трансформацій 

виробничого процесу на основі нових моделей глобальної координації контролю 

з боку економічних  і неекономічних суб’єктів. 

2. Аналіз основних теоретичних концепцій розвитку глобальних 

виробничих мереж показує, що глобальні ланцюги створення доданої вартості 

стали домінуючим елементом світової економіки, який охоплює країни з різним 

рівнем розвитку. Виробництво товарів і послуг у сучасних умовах відбувається за 

наявності необхідних професійних і конкурентних знань і ресурсів належної 

якості. Глобалізація процесів поділу виробництва між країнами обумовлює 

важливі зміни у міжнародній торгівлі та русі факторів виробництва і пропонує 

нові перспективи зростання, розвитку і зайнятості.  
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3. Концепції глобальних виробничих мереж  і глобальних ланцюгів 

доданої вартості формулюють та конкретизують найважливіші детермінанти 

розвитку  і організації міжнародного виробництва, пропонують теоретичне 

обґрунтування і практичні інструменти аналізу ланцюгів доданої вартості та 

різних типів управління ними. При цьому можна казати про посилення процесу 

інтеграції країн, регіонів і компаній у глобальну систему міжнародної торгівлі при 

одночасній дезінтеграції чи фрагментації виробництва. 

4. 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. Зростання ГВМ 

пояснюється зменшенням вартості сервісних ланок, оскільки такі ланцюги  

залежать від наявності недорогих і ефективних послуг, таких як логістичні, 

комунікаційні, фінансові та бізнесові. Послуги – це не лише функції підтримки, 

які сприяють ефективному розвитку ГВМ, вони також відіграють ключову роль 

на найважливіших етапах виробництва – від якості послуг залежить ефективність 

і доходність усієї інтегрованої виробничої мережі.  Визнання вартості, прямо або 

побічно створеної послугами в процесі товарного виробництва, розподілу і збуту 

товарів, стало відомо як «сервісифікація» виробництва. Сервісифікація 

виробничих процесів  означає, що доступ до послуг став ключовим фактором у 

поліпшенні конкурентоспроможності країн, особливо тих, які реалізують 

експортно орієнтовану політику через інтеграцію в глобальні виробничі мережи. 

Лібералізація торгівлі послугами сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності країн, що беруть участь у ГВМ. 

5. На сучасному етапі фрагментації виробничого процесу дедалі більшу 

частку у вартості готової продукції складають витрати на наукові дослідження і 

розробки, логістику, маркетинг і дистрибуцію.  Найбільш прибутковими 

процесами глобальних ланцюгах доданої вартості  є ті, що найбільшою мірою 

віддалені в часі від процесу безпосереднього збирання кінцевого продукту – 

дослідження і розробки та післяпродажне обслуговування. В ціні продукції, що 
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виробляється в розвинених країнах, до 65–70% вартості складають послуги. Цей 

процес дедалі більше фрагментує не тільки міжнародне виробництво, а й торгівлю 

між країнами. 

6. Сервісифікація ГВМ передбачає, що будь-яка діяльність або група 

задач може виконуватися самостійно або бути передана від материнських 

компанії. Багато таких видів діяльності (наприклад бізнес-бек-офіс і послуги з 

оброблення даних) можуть бути передані на аутсорсинг за кордоном, що 

призводить до появи нових конкурентних можливостей для спеціалізації, а також 

для участі нових постачальників у розв’язанні цих задач. Як і в разі фрагментації 

виробництва товарів, метою сервісних компаній в рамках глобальних виробничих 

мереж є спеціалізація на виконанні «задач», які поступово збільшують додану 

вартість (дизайн, дослідження і розробки, логістика і маркетинг/розвиток бренду). 

7. Участь у сервісних міжнародних виробничих ланцюгах забезпечує 

більшу вигоду країнам, що розвиваються, і малим країнам, і надає потенційно 

більш вигідний варіант, ніж участь у виробничих ланцюгах доданої вартості, 

через цілу низку причин. По-перше, послуги не пов’язані з природною 

забезпеченістю ресурсами. По-друге, сервісні виробничі мережи не залежать від 

географічного розташування фірм-учасниць. Це означає, що відстань не має бути 

головним фактором з точки зору витрат або прийняття рішень щодо аутсорсингу. 

8. Інтенсивний розвиток глобальних виробничих мереж спростовує 

загальноприйняту точку зору щодо опосередкованої ролі логістики в посиленні 

глобалізації економічних процесів. Зростаюча «безшовність» між виробництвом 

і доставкою або дистрибуцією продукції добре відображається у становленні та 

розвитку міжнародних компаній – постачальників логістичних послуг, які 

управляють мультимодальними транспортними мережами. Успішна діяльності 

багатонаціональних компаній на світових ринках свідчать, що основною 

причиною їх швидкого успіху як дійсно глобальних фірм є спроможність 

ефективно управляти своїми виробничими ланцюгами і ланцюгами поставок. 

9. В результаті економічної глобалізації в межах логістичної галузі 

відбуваються значні інституційні зміни, такі як контейнерна організація 
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перевезень, збільшення значущості міжнародних портів, кластеризація та 

аутсорсингова діяльність.  Для логістики, яка характеризується високим рівнем 

просторової фіксації, ці зміни продемонстрували зростаючу роль і гнучкість на 

рівні та в діапазоні інтегрованих послуг у ланцюгах створення доданої вартості.  

12. Застосування ефективних логістичних послуг і рішень залишається 

одним із ефективних каналів оптимізації витрат виробництва у ГВМ. 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. Географічний розподіл 

виробництва і споживання та їх інтеграція в глобальні виробничі мережі основані 

на принципі потоків і локальності. Функціональна інтеграція досягається через 

взаємодію відносин попиту і пропозиції матеріальних потоків між 

постачальниками сировини, деталей і компонентів, виробниками та агентами з 

продажу. Країни, що намагаються отримати вигоду від глобалізації та інтеграції 

в глобальні виробничі та збутові ланцюги, мають забезпечити основоположні 

фактори розвитку своїх логістичних потужностей, які, у свою чергу, впливають 

на рівень виробництва, продуктивність і конкурентоспроможність їх економіки. 

Основні результати дослідження, проведені в цьому розділі, опубліковані в 

таких роботах автора [24, 40, 42, 47, 48]. 
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РОЗДІЛ 2. ЛОГІСТИЧНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ 

ГЛОБАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ 

 

2.1. Глобалізація логістичної інфраструктури міжнародного 

виробництва 

 

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.  

Логістична діяльність зараз інтегрована у процес глобального виробництва 

через глобальні джерела постачання ресурсів, дистрибуції деталей і готових 

товарів для виробничих і споживчих цілей. Логістичні послуги мають центральне 

значення для організації ефективного післяпродажного обслуговування. Рішення 

про логістичну діяльність мають критичне значення для функціонування 

ланцюгів поставок у контексті забезпечення конкурентоспроможності компаній 

на світових ринках.  

Серед основних рушійних сил розвитку логістичних послуг на 

міжнародному ринку можна виділити такі (рис. 2.1): 

✓ глобалізація світової економіки; 

✓ транснаціоналізація і процеси злиттів і поглинань; 

✓ інновації в логістичній діяльності обумовлені технологічним прогресом; 

✓ оптимізація логістичних витрат у всіх ланках логістичних ланцюгів; 

✓ розвиток нових бізнес-моделей; 

✓ дижіталізація економічної та соціальної діяльності. 

Розглянемо більш детально вказані на рис. 2.1 фактори розвитку 

логістичного сектору на сучасному етапі розвитку світового господарства.  
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Рис.2.1 Фактори  розвитку світового ринку логістичних послуг 

Джерело: побудовано автором 

Великі дані стали новою частиною сфери логістичних послуг, 

перетворюючись із великого обсягу інформації на унікальний актив, здатний 

впливати на ефективність діяльності компаній. У сфері логістики – від мереж 

прогнозування, планування через оцінювання ризику і оптимізацію в режимі 

реального часу, від інтегрованих виробничих і дистриб’юторських мереж – великі 

інформаційні та операційні дані є вже не тільки системою, а й новим 

інструментом логістики. 

Цифрові технології або дижіталізація не обминули і логістичну галузь. З 

часом більша частина логістичних процесів може стати напівавтоматичною, а 

логістичні ІТ-рішення стають невід’ємним атрибутом щоденної діяльності всіх 

компаній. E-логістика може бути визначена як застосування логістики в 

електронному вигляді для бізнесу, що здійснюється через Інтернет. Сьогодні 

постачальники логістичних послуг мають доступ до більш сучасного обладнання 

і програмного забезпечення, що дозволяє їм підтримувати кожну функцію в 

ланцюгу поставок (в тому числі до програмних додатків, які дозволяють їм 
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пов’язати виробництво, транспортування, складування і попит з боку 

користувачів у режимі реального часу). Це також надає компаніям можливість 

скоротити або усунути посередників, таких як оптові та роздрібні компанії. 

Споживачі логістичних послуг отримали дві переваги внаслідок застосування 

ІКТ – організація виробництва на замовлення і суттєве скорочення нормативних 

запасів. Це означає, що швидка і точна логістична інформація має велике значення 

і для провайдерів логістичних послуг, і для їх клієнтів. E-логістика також дозволяє 

здійснювати широкомасштабний обмін інформацією між усіма учасниками 

ланцюга поставок. Це досягається за допомогою комп’ютерних програм, які 

дозволяють управляти онлайн-замовленнями, відстежувати відвантаження, 

надавати управлінські послуги для клієнтів і здійснювати онлайн-підготовку 

документів щодо імпорту/експорту з підключенням до інформаційних баз митних 

служб [302]. 

Інновації є критичним фактором для успіху логістики, оскільки вони 

дозволяють провайдерам розробляти нові супроводжувальні послуги, які додають 

цінність логістичній послузі, а також підтримують цінові рівні. Компанії – лідери 

світового ринку логістики застосовують нові ідеї та знання для підтримання 

стабільного конвеєру інновацій та постійного самовдосконалення. Компанії-

лідери також використовують свої знання для розроблення інноваційних рішень, 

які передбачають застосування таких технологій, як радіочастотна ідентифікація, 

робототехніка і системи бездротового дистанційного управління, з метою 

задоволення зростаючих потреб клієнтів і кінцевих споживачів. До логістичних 

функцій, які можна виконувати за допомогою нових програмних додатків, 

належать: (I) управління замовленнями; (II) відстеження відвантаження; 

(III) відстеження обладнання і транспортних суден; (IV) управління транспортом 

і планування; (V) розрахунки вартості послуг; (VI) онлайн-управління 

обслуговуванням клієнтів; (VII) загальні системи управління логістикою; 

(VIII) митне оформлення; (IX) управління поверненням вантажів; (X) інтегроване 

управління ланцюгами поставок.  
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Так, американська компанія DHL значну увагу приділяє розвитку 

інформаційних технологій. В компанії використовується платформа DHLNet, яка 

є однією з найбільших приватних мереж у світі. Ця високошвидкісна 

інформаційна мережа TCP/IP об’єднує комп’ютери офісів DHL у понад 200 

країнах світу і дозволяє клієнтам отримувати оперативну інформацію про статус 

відправлення. На загальносвітовому рівні основу мережі DHLNet складають три 

центри, розташовані в Європі (Лондон), Азійсько-Тихоокеанському регіоні 

(Куала-Лумпур) і США (Скотдейл, штат Арізона). Завдяки високошвидкісним 

каналам зв’язку оператори і клієнти можуть  оперативно відстежувати всі етапи 

доставки [74].  

Нові навички, нові управлінські та організаційні можливості, швидкі та 

ефективні логістичні термінали, прозорі процедури митного оформлення, 

стабільне та передбачуване бізнес-середовище також є фундаментальними 

характеристиками нової логістики. Ці рушії логістичних можливостей мають 

важливе значення для провідних фірм, залучених до ГВМ, у процесі пошуку 

нових постачальників і споживачів, а також для реалізації виробничих планів у 

конкурентоспроможних промислових локаціях. Низька інтегрованість зі 

світовими  логістичними мережами, нерозвинена логістична інфраструктура, як 

певного ланцюга ГВМ, складні та непрозорі адміністративні заходи регулювання 

спричиняють тривалі затримки вантажів у портах і на митницях. Вищезазначені 

проблеми є серйозними перепонами для логістичних компаній з країн, що 

розвиваються, які могли би брати участь у ГВМ і отримувати доступ до світових 

ринків, складаючи цінову конкуренцію компаніям із розвинених країн. Отже, 

спроможність країн, особливо тих, що розвиваються, брати повномасштабну 

участь у глобальних виробничих і дистриб’юторських ланцюгах залежить від 

рівня розвитку стандартів національної ІК інфраструктури як важливого 

компонента забезпечення торгівлі та транспортування вантажів. До таких 

стандартів відносяться:  

✓ автоматизація митних процедур; 
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✓ забезпечення можливості контролю і відстеження товарів на кожному 

етапі процесу перевезення; 

✓ здійснення розмитнення до прибуття товарів у пункт митного 

контролю; 

✓ аналіз ризиків; 

✓ подання митних документів у електронній формі; 

✓ управління інформацією та експлуатацією терміналів; 

✓ організація єдиного вікна надання електронної звітності. 

Виконання цих заходів дозволить знизити операційні витрати. Наприклад, 

впровадження «єдиного вікна» з метою виконання вимог щодо оформлення 

імпортного, експортного або транзитного потоків товарів  спрямовано на 

прискорення та спрощення руху інформаційних ресурсів між компаніями і 

державою. В даному контексті слід зазначити, що держава має від такої інновації 

дуже значимі переваги, які забезпечують: 

 а) оперативність подання актуальної інформації про тарифні ставки і про 

інші нормативно-правові та процедурні вимоги;  

б) попередження недоотримання доходів; в) збільшення обсягів зовнішньої 

торгівлі;  

г) економію людських і фінансових ресурсів;  

д) ефективний та раціональний розподіл ресурсів;  

е) більшу прозорість і добросовісність, та 

ж) можливість для використання передових методів «управління ризиками» 

для контрольних і правозастосовних цілей.  

Для підприємців ця система вигідна внаслідок таких переваг: 

 а) економія часу на оформлення документів;  

б) зниження витрат завдяки зменшенню затримок;  

в) прозорість адміністративних торгових процедур, і  

г) відсутність корупції.  

Отже, «єдине вікно» забезпечує практичне застосування концепцій 

спрощення процедур торгівлі, знижуючи нетарифні торговельні бар’єри і 
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забезпечуючи безпосередню віддачу всім суб’єктам, які мають стосунок до 

торговельних і виробничих операцій. 

Важливим аспектом віддачі від логістики є взаємодія між різними видами 

транспорту. Можливість швидко та ефективно перевантажити товари, що 

доставляються повітрям або морем, на інший вид транспорту – наземний або 

залізничний – для подальшого перевезення сушею є особливою важливою для 

країн, що не мають виходу до моря, і віддалених пунктів призначення. Навіть 

якщо один вид транспорту, наприклад морський або повітряний, функціонує 

ефективно, низька якість іншого компонента логістичної інфраструктури може 

ускладнити взаємодію. Тому якість торговельної логістики, так само як і 

інфраструктура в країні призначення, має величезне значення для оперативного 

руху ресурсів, деталей і готової продукції в межах виробничих ланцюгів. 

Зростання світового ринку логістичних послуг в основному пояснюється 

формуванням нового ринку інтегрованих логістичних рішень. Контейнеризація 

вантажів є основним фактором розвитку інтегральних та інтермодальних 

логістичних послуг. Сьогодні загальновизнаним є те, що контейнеризація є одним 

із каталізаторів збільшення обсягів міжнародної та внутрішньої торгівлі товарами 

та проміжними компонентами. Відповідна портова, залізнична та дорожня 

інфраструктура, а також стандарти контейнерів, які можуть забезпечувати 

максимальну економічність, практичність і безпеку перевезень різних вантажів, 

сприяють розширенню використання цього виду перевезень у міжнародній 

торгівлі. У багатьох країнах, що розвиваються, особливо в найменш розвинених, 

цьому виду транспортування в міжнародній торгівлі приділяється недостатня 

увага.  

Ще однією тенденцією розвитку міжнародного ринку логістичних послуг є 

формування фірмових логістичних мереж і міжнародних логістичних центрів 

(МЛЦ). Як було зазначено у попередніх параграфах, мета клієнта логістичної 

компанії, якою є створення доданої вартості, вимагає ефективної синхронізації та 

гармонізації всіх складових ланок ланцюгів поставок, починаючи від виробничої 

компанії та закінчуючи кінцевим споживачем. В цьому процесі логістичні 
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послуги відіграють ключову роль, а логістичні центри, зокрема, виступають як 

основна сполучна ланка між кожним вузлом у системі виробничих мереж. Можна 

казати про те, що логістичні послуги відіграють вирішальну роль, полегшуючи 

доставку продукції «від двері до двері».  

Сьогодні структура ланцюгів поставок «відходить від централізованих і 

вертикально інтегрованих компанії з єдиним виробничим майданчиком у 

географічно розпорошеній мережі з колективною метою створення цінності для 

клієнта» [306, c.5]. Досвід країн Західної Європи свідчить про суттєву роль 

транзитних логістичних центрів у поповнення бюджету транспортно-логістичних 

секторів  країни. Так, у Нідерландах діяльність транзитних логістичних центрів 

приносить 40% доходу транспортного комплексу, у Франції – 31%, а в 

Німеччині – 25%. В країнах Центральної та Східної Європи цей показник складає 

в середньому 30% [74]. 

Консолідація економічної діяльності, посилення конкуренції, процеси 

злиття та поглинання є основними трендами розвитку логістичної галузі. 

Водночас традиційні та інноваційні підходи до співпраці між компаніями 

ґрунтуються на збільшенні віддачі від спільної діяльності через реалізацію 

переваг ефекту масштабу та синергії. Завдяки процесу лібералізації ринку 

логістичні компанії застосовують повний спектр комбінованих стратегій 

співпраці, починаючи від простих партнерських відносин і закінчуючи злиттями 

і поглинаннями. Мережева організаційна структура компаній в секторі логістики 

підвищує потенційну синергію в результаті поглиблення співпраці між ланками 

ГВМ [244, с. 28]. Розглянемо деякі приклади злиття і поглинання в сфері 

логістики за останні роки, результатом яких стала географічна та галузева 

диверсифікація економічної діяльності провайдерів логістичних послуг.   

В 2016 р. американська міжнародна логістична компанія UPS (United Parcel 

Service) придбала групу Nightline Logistics Group (Ірландія), яка більше 40 років 

успішно працювала на ринку європейських країн [306]. Це нове придбання, 

звісно, посилить конкурентні позиції UPS в Ірландії, дозволить їй збільшити 

пропозицію логістичних послуг на ринках Великобританії, Ірландії та інших країн 
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Європи. Крім того, присутність на ринку Ірландіє може бути корисною в 

контексті виходу Великобританії з ЄС. 

Міжнародна компанія DHL (Німеччина) придбала в 2016 р. бразильського 

автомобільного перевізника Polar Transportes, який понад 15 років був 

постачальником послуг для DHL. Ця інвестиція дозволить DHL розширити 

можливості присутності на бразильському ринку, що швидко розширюється 

[136]. Ще одним прикладом інтересу міжнародних компаній до ринку 

логістичних послуг Бразилії є фармацевтична галузь. І це невипадково, оскільки 

Бразилія є другим за величиною фармацевтичним ринком у Латинській Америці 

після Мексики. Крім того, Бразилія виступає як глобальний виробничий центр для 

фармацевтичних і біотехнологічних компаній. Компанії FedEx та UPS вже 

протягом декількох останніх років здійснюють інвестиції в економіку Бразилії. 

Так, у 2012 р. FedEx придбала логістичного оператора Rapidao Cometa, а до цього 

в 2009 р. об’єктом поглинання стала фірма TNT Expresso Aracatuba. В свою чергу, 

UPS інвестувала значні кошти в будівництво складських приміщень для 

фармацевтичної продукції по всій Латинській Америці. 

Японські логістичні компанії також глобалізують свою діяльність. У 

листопаді 2017 р. японська компанія Yusen Logistics придбала румунську 

компанію Tibbett Logistics, яка входила до складу британської компанії Keswick 

Enterprises Group і спеціалізується в сфері контрактної логістики, складських, 

транспортних та інтермодальних послуг. Крім того, компанія Tibbett Logistics 

керує міжнародним вантажним контейнерним терміналом у Бухаресті (BIRFT). 

Це придбання надає Yusen Logistics доступ до добре розвиненої регіональної 

мережі складських, інтермодальних та вантажних перевезень, а також дозволить 

японському провайдеру логістичних послуг збільшити обсяги інтермодальних 

операцій та зв’язати в одну мережу свої підрозділи, розташовані у багатьох 

країнах Європи [331]. 

Поява великих і географічно просторих альянсів є помітною особливістю 

розвитку логістичного бізнесу в сучасних умовах. Приєднання до таких альянсів, 

деякі з яких включають сотні корпоративних членів, не обов’язково призводить 
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до значного розміру інвестицій, навіть у разі необхідності гармонізації ІТ-систем, 

особливо в сфері маркетингу, управління клієнтами, а також окремих 

експлуатаційних інтерфейсів. Новим моментом у діяльності стратегічних 

альянсів є їх можливості надання більш універсальних послуг для задоволення 

широкого спектру клієнтських потреб із широким географічним охопленням. 

Наприклад, альянси авіакомпаній контролюють до 80% авіаперевезень у світі. 

Найбільш відомими альянсами у сфері авіаперевезень є Star Alliance, який 

складається з 14 компаній на чолі з німецькою компанією Lufthanza, і Oneword, 

що об’єднує 9 авіакомпаній [11, с. 22]. Активна консолідація на міжнародному 

ринку авіаперевезень в останні роки призвела до значного підвищення показників 

рентабельності компаній-членів шляхом раціоналізації транспортних 

потужностей та економії на масштабі. 

Отже, створення стратегічних альянсів стає звичайною сучасною 

практикою на ринку логістичних послуг. Їх поширення розглядається як один зі 

способів підвищення ефективності експлуатаційних витрат на перевезення і 

зберігання вантажів. Для багатьох виробників і постачальників ці стратегічні 

союзи пропонують можливість значно покращити якість обслуговування клієнтів.  

Виробничі ланцюги в усьому світі зазнають певних економіко-географічних 

зрушень, багато з яких ще не повністю осмислені та проаналізовані. Незважаючи 

на те, що європейські та американські компанії піддаються постійному тиску в 

сфері ціноутворення на логістичні послуги з боку швидкозростаючих економік 

країн, що розвиваються, країни Азії починають втрачати привабливість як місця 

розміщення виробництва товарів внаслідок їх економічного зростання і, 

відповідно, зростання заробітної плати. Як приклад можна навести такі дані. 

Вартість китайських товарів, що виробляються у філіалах американських ТНК, 

зросла з 2005 р. приблизно на 33% порівняно з товарами, виробленими у Мексиці. 

Результативна тенденція до зростання ніаршорингу – перенесення виробництва 

до країн одного регіону – створює можливості для розвитку нових 

внутрішньорегіональних логістичних мереж і, водночас, ускладнює ефективність 

торговельних шляхів для ринків, що розвиваються [244, с.23]. 
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Останніми роками динаміка глобального ринку логістичних послуг 

розвивалась під впливом структурних зрушень у світовій економіці. Нові 

економічні реалії розвитку світової економіки після фінансової кризи 2007–

2008 рр. характеризуються незначними темпами зростання світової економіки та 

торгівлі, нестабільністю цін на біржові товари, посиленням конкуренції та 

високою волатильністю фінансових ринків.  

За даними аналітичних компаній, у 2015 р. обсяг світового ринку 

логістичних послуг склав 8,1 трлн дол., а до 2024 р. очікується його зростання до 

15 трлн дол. (рис. 2.2) [298]. Внаслідок уповільнення темпів зростання глобальної 

економіки і падіння фрахтових ставок доходи від міжнародних логістичних 

операцій суттєво зменшились. Девальвація національної валюти деяких країн 

відносно американського долара посилила негативні тренди в розвитку 

логістичного сектору. Більше того, скорочення обсягу світового ринку 

логістичних послуг відчули на собі як розвинені економіки, так і країни, що 

розвиваються. В 2016 р. спостерігалось послаблення вищезазначених факторів. 

Збільшення темпів зростання світової торгівлі, стабілізація на валютних ринках і 

збільшення обсягів аутсорсингової діяльності призвели до часткової адаптації 

логістичних компаній до нових ринкових умов і пожвавленню ділової активності 

на ринку логістичних послуг.  

 

Рис. 2.2. Обсяг світового ринку логістичних послуг (млрд дол.) 

 

Джерело: адаптовано автором на основі [291] 
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Необхідно підкреслити, що ще однією ключовою тенденцією в розвитку 

логістичної галузі є створення власних глобальних мереж доданої вартості. 

Постачальники логістичних послуг збільшують економічну активність у таких 

високотехнологічних галузях промисловості як автомобілебудування, 

фармацевтична та інші. Зростання пропозиції логістичних операцій з високою 

доданою вартістю робить ці послуги більш відповідними потребам клієнтів. 

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 транспортно-

логістичних послуг, а логістичні центри демонструють високі показники 

використання найсучасніших ІТ.  

В 2016 р. річний обсяг європейського ринку транспортно-логістичних 

послуг складав понад 1,47 трлн дол., а ринку контрактної логістики – 

154,5 млрд дол. Водночас європейський ринок логістичних послуг 

характеризується високим рівнем розвитку транспортної, фінансової, інженерної 

та адміністративної інфраструктури, консолідацією економічної активності, 

широкомасштабним розвитком аутсорсингу, функціонуванням пан-європейської 

транспортної мережі. Більше половини європейського ринку логістичних послуг 

концентрується в трьох країнах: Німеччині, Франції та Великобританії. Згідно з 

прогнозами консалтингової компанії McKinsey, значне зростання темпів світової 

торгівлі сприятиме збільшенню ролі логістичних послуг у всьому світі, а для ЄС 

прогнозується довгострокове їх зростання на 4–8% [244, с. 7]. 

Інтенсифікація темпів економічного розвитку деяких країн азійського 

регіону (Китай, Індія) сприяє активізації економічної діяльності національних 

компаній, як у сфері внутрішньої логістики, так і міжнародної. Якщо 20 років 

тому назад на ринку логістичних послуг Азійсько-Тихоокеанського регіону 

домінували такі країни як Японія, Австралія, Південна Корея, Тайвань і Сінгапур, 

то сьогодні лідерство перейшло до Китаю та Індії. Також потрібно відмітити, що 
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декілька країн цього регіону з експортно-орієнтованою економікою – Малайзія, 

Філіппіни, Таїланд та Індонезія – завдяки відносній надмірності та дешевизні 

робочої сили змогли значно збільшити поставки товарів і послуг до Японії, 

Південної Кореї та Китаю, що також сприяло зростанню попиту на логістичні 

послуги у регіоні. Деякі країни Азійсько-Тихоокеанського регіону мають 

високорозвинену логістичну індустрію, яка характерна для ринків країн Північної 

Америки та Західної Європи. В останні десятиліття інтенсивно розвиваються 

авіаційні, морські та змішані вантажні перевезення, а китайські та сінгапурські 

порти стали світовими лідерами за вантажообігом контейнерів, тоді як ще 10 років 

тому назад ці позиції займали європейські порти (Роттердам, Антверпен і 

Гамбург). Глобальний великомасштабний логістичний хаб розташований у Дубаї 

(Dubai Logistics City) і являє собою найбільший міжнародний логістичний 

майданчик, що об’єднує найрізноманітніші види транспортних послуг і 

відповідну інфраструктуру.  

Можна казати про те, що структура світового ринку логістичних послуг, яка 

склалася, обумовлена рівнем розвитку національної та регіональної логістичної 

інфраструктури, обсягами виробництва і споживання товарів і послуг та участю 

країн у ГВМ. Існуючі тенденції розвитку світової економіки відповідним чином 

проектуються на географічну структуру попиту на транспортно-логістичні 

послуги (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1. 

Географічна структура світового ринку логістичних послуг, 2015 р. 

Регіон  ВВП,  

трлн дол. 

 

Витрати на 

логістику у 

ВВП, %, 

 

Вартість 

логістичних 

послуг, 

трлн дол. 

Комплексні 

логістичні 

послуги, 3 PL, 

млрд дол. 

ПівнічнаАмерика 20.7 8.6 1.75 190.1 
Європа 16,1 9,2 1,47 154,5 

Азійсько-

Тихоокеанський регіон 

23,8 13,5 3,29 276,9 

Південна Америка 3,4 11,9 0,41 35,3 

Інші регіони 9,9 17,5 1,74 64,2 

Загалом 73,9 11,7 8,66 721 

Джерело: адаптовано автором за даними [291] 



89 
 

 
 

У структурі глобального ринку логістичних послуг найбільша частка 

припадає на транспортно-експедиторські послуги, яка в результаті останньої 

фінансової кризи та уповільнення темпів зростання міжнародних перевезень 

впала з 68% (2008 р.) до 54% (2015 р.). На противагу цьому, частка комплексних 

логістичних послуг і управлінської логістики збільшилась. Зростання 

комплексних логістичних послуг прискорилось із 20 до 28%, а управлінської 

логістики – з 12 до 18% ( рис.2.3). 

 

Рис. 2.3. Структура світового логістичного ринку, % 

Джерело: адаптовано автором за даними [73]  

В 2015 р. майже всі структурні елементи світового ринку логістичних 

послуг демонстрували зниження обсягів прибутку. Найбільше постраждали 

компанії, що працюють у сегментах морських контейнерних і авіаперевезень, а їх 

виручка скоротилась на 10 и 15,5% відповідно. Незважаючи на середній рівень 

зростання глобального кількісного обсягу контейнерів (приблизно 5% щорічно 

починаючи з 2010 р.), рівень контейнерних перевезень залишається низьким. У 

2016 р. максимальні темпи зростання спостерігались у сегменті складських 

послуг (+3%), при цьому обсяг виручки в сегменті вантажних перевезень і 

експедування лише на 0,2% перевищив рівень 2015 р. [303]. 

Очевидно, що реалізація стратегій розвитку сучасних логістичних послуг 

залежить від рівня розвитку країни. У більшості країн, що розвиваються, ринок 

цих послуг знаходиться лише на етапі становлення. Це є основним 
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стримувальним фактором для міжнародних компаній, які бажають встановити 

свою присутність на ринку економік, що розвиваються [95, с.5]. Наприклад, 

доставка 94% товарного імпорту Німеччини відповідає стандартам якості 

глобальних логістичних операторів, водночас як у Болівії цим стандартам якості 

відповідають лише 40% імпортованих товарів. Або, наприклад, імпорт товарів до 

Грузії регулюється одним відомством, у той час як на Мадагаскарі компанії-

імпортери змушені мати справу з 10 відомствами. Для урядів багатьох країн 

політика стимулювання діяльності в логістичній сфері також пов’язана з 

проблемами сприяння торгівлі. З погляду на величезну роль логістичних послуг 

у функціонуванні ГВМ проведення політики стимулювання розвитку сфери 

інфраструктури є ключовою проблемою для багатьох країн.  

Рівень розвитку логістики в кожній країні залежить від безлічі 

детермінантів, і це ускладнює міжнародні аналітичні порівняння ефективності 

логістичної діяльності. Продуктивність сфери логістики є мірилом Індексу 

ефективності логістики (Logistics Performance Index, LPI) та його компонентів. 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. LPI розраховується Світовим банком для більш ніж 160 країн і ґрунтується 

на багатоаспектних оцінках, отримуваних за участю більш ніж 1000 фахівців з 

логістики з усього світу. LPI включає різні показники, які відображають 

продуктивність ланцюга створення вартості національними компаніями. LPI є 

зведеним і ґрунтується на репрезентативних даних щодо транспортної та 

інформаційної інфраструктури, логістичних можливостей та заходів зі спрощення 

процедур торгівлі. LPI охоплює сім основних компонентів визначення 

ефективності логістики: 1) ефективність процесу оформлення документів 

митними та іншими прикордонними органами; 2) якість логістичної 

інфраструктури (транспортної та інформаційної); 3) легкість і доступність 

організації міжнародних перевезень; 4) компетентність персоналу місцевого 
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ринку логістики; 5) спроможність відстежувати міжнародні перевезення; 

6) витрати на внутрішню логістику; 7) своєчасність доставки вантажів. 

Країни з найвищим показником LPI є найбільшими глобальними 

транспортними та логістичними хабами (Сінгапур=4,19, Нідерланди=4,18) і 

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. Фактично, склад топ-15 країн у списку 

країн із найкращими значеннями LPI не змінився з 2014 року (табл. 2.2) [321, c. 

7]. На нашу думку, це недивно, оскільки вони визнані домінуючими гравцями в 

ланцюгах поставок, мають глобальний вплив у наданні логістичних послуг.  

Таблиця 2.2. 

10 топ країн-лідерів за показником LPI, 2016 р. 

Країна  LPI 2016, 

позиція в 

рейтингу 

LPI 2016 

оцінка 

LPI 2014, 

позиція в 

рейтингу 

LPI 2014, 

оцінка 

Німеччина 1 4,23 1 4,12 

Люксембург 2 4,22 8 3,95 

Швеція 3 4,2 6 3,96 

Нідерланди 4 4,19 2 4,05 

Сінгапур 5 4,14 5 4 

Бельгія 6 4,11 3 4,04 

Австрія 7 4,1 22 3,65 

Великобританія  8 4,07 4 4,01 

Китай 9 4,07 15 3,83 

США 10 3,99 9 3,92 

Джерело: складено автором за даними [321, с.8.] 

 

Останні 10 позицій рейтингу LPI посідають країни, що належать до групи 

країн із низьким рівнем доходу. Загалом, це або країни з несталою економікою, 

які постраждали від збройних конфліктів, стихійних лих і політичних заворушень, 

або країни без виходу до моря, які через природні обставини не можуть 

приєднатися до глобальних виробничих мереж і мереж поставок через високі 
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транспортні витрати, тривалі затримки з доставкою товарів і сильну залежність 

від логістичних можливостей країн-транзитерів [321,  c. 7]. 

Логістичні показники країн, що розвиваються, суттєво відрізняються 

залежно від групи країн. Країни, що розвиваються, с більш високими значеннями 

торговельних показників посіли більш високе місце, ніж країни з аналогічним 

рівнем доходу. Як приклади країн з доходом вище середнього можна навести 

Південну Африку (25 місце), яка має найкращий показник серед африканських 

країн, Малайзію (30 місце) і Туреччину (34 місце). Китай (26 місце) і Таїланд (38 

місце) мали більш високі показники LPI, незважаючи на те, що вони входять до 

групи країн із доходом нижче середнього, а Індія (42 місце) і В’єтнам (58 місце) 

мають доволі високі показники, незважаючи на те, що вони належать до країн із 

низьким рівнем доходу [321, c. 7]. 

Незважаючи на те, що певні позитивні тренди економічного розвитку 

можуть пояснити підвищення показників LPI для деяких країн (наприклад, 

усунення прикордонних формальностей у транспортних коридорах), інші, 

негативні явища (збройні конфлікти і політична нестабільність) приводять до 

суттєвого зниження значення LPI (рис. 2.4). 

Доступ до морського узбережжя є ще одним важливим стимулом для 

розвитку ефективної логістики. Зокрема, невигідна позиція країн з низьким або 

середнім рівнем доходу, які не мають виходу до моря, створює стійкі труднощі 

для їх зростання і розвитку та є основним фактором, що перешкоджає їх інтеграції 

у глобальні торговельні та виробничі ланцюги. Транзит експортних та імпортних 

товарів через територію принаймні однієї сусідньої країн і часта зміна 

транспортних засобів веде до підвищення транзакційних витрат і зниження 

міжнародної конкурентоспроможності.  

Незважаючи на важливість LPI для визначення рівня розвитку логістики, 

LPI, на нашу думку, є не цілком науково обґрунтованим показником, оскільки він 

розраховується за результатами опитування логістичних провайдерів. Емпіричні 

дослідження не завжди дозволяють отримувати достовірні та надійні результати 

і приходити на їх основі до науково обґрунтованих висновків. Також необхідно 
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зазначити, що LPI не враховує оцінку логістичних послуг кінцевими 

споживачами, площу території країн, вихід до моря та інші фактори, що можуть 

суттєво впливати на об’єктивність оцінок розвитку ринку логістики. До того ж, у 

багатьох країнах, особливо тих, що розвиваються, збирання даних із логістики 

ускладнено, що є перепоною для достовірного оцінювання кількісних і якісних 

параметрів логістики.  

 

 

1. Карибський басейн 
2. Центральна Америка 
3. Південна Америка 
4. Північна Америка 
5. Співдружність Незалежних 
    Держав 
6. Південна Азія 
7. Південно-Східна Азія та  
   Тихоокеанський регіон 

8. Східна Азія 
9. Західна та Центральна Африка 
10. Північна Африка 
11. Східна Африка 
12. Ближній Схід та Північна Африка 
13. Рада співробітництва арабських 
держав Перської затоки 
14. Південно-Східна Європа 
15. Західна Європа 

 

Рис. 2.4. Показники LPI за географічними ознаками 

Джерело: адаптовано автором за даними  [321, c. 11] 

Незважаючи на всі ці недоліки, необхідно відмітити зростаючий інтерес 

деяких інтеграційних угруповань до використання LPI для аналізу 

внутрішньоінтеграційного ринку логістики. Так, у країнах ЄС LPI 

використовується для оцінювання ефективності митного союзу і сфери 

транспорту, а Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) на 

його основі вимірює ефективність ініціатив щодо поглиблення співпраці у 

ланцюгах поставок.   
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Діяльність транспортних і логістичних компаній є одним з помітних 

факторів глобалізації, а глобальні макротренди стимулюють їх до подальшої 

інтеграції в глобальні виробничі мережі. Але дослідження, проведене компанією 

McKinsey & Company, показує, що лише 40% компаній систематично враховують 

вплив тенденцій макрорівня при розробленні своїх бізнес-стратегій. Розглянемо 

основні тенденції розвитку світового господарств, які впливатимуть на бізнес-

середовище діяльності міжнародних провайдерів логістичних послуг у 

найближчій перспективі [244, с. 21]. 

1. Переміщення центрів сили тяжіння. Протягом найближчих десятиліть 

розвиток світової економіки загалом і торгівлі зокрема пов’язуватиметься із 

азійським регіоном і країнами з ринками, що швидко розвиваються. Згідно з 

прогнозом, показники торговельних потоків збільшаться до 2029 р. у понад 3,6 

раза. Це означає, що до 2030 р. обсяги торгівлі між Азією та Північною Америкою 

будуть в чотири рази вище, ніж між Північною Америкою та Європою. Латинська 

Америка вже стала  найбільш швидкозростаючим ринком для азійських товарів, 

а експорт із країн Латинської Америки в Азію збільшився на 25%. Також 

необхідно відмітити інтенсифікацію внутрішньорегіональної торгівлі у всіх 

регіонах світу, насамперед у Південно-Східній Азії. Наприклад, лібералізація 

торгівлі товарами і послугами в межах АСЕАН призведе до зростання обсягів 

взаємної торгівлі в 4,6 раза до 2029 р. Ще одним детермінантом інтенсифікації 

торговельних відносин у Південно-Східній Азії є збільшення внутрішнього 

попиту на китайському ринку в 5,8 раза, що, в свою чергу, обумовить зростання 

попиту на логістичні послуги. 

2. Розвиток мегаполісів. До 2025 р. кількість мегаполісів (з ВВП більше 

100 млрд дол.) в Азії, Африці та Латинській Америці зросте з 16 в 2010 р. до 109 

(з них 83 тільки в Азії). Більше того, в країнах, що розвиваються, половина 

світового зростання ВВП припадатиме на 440 міст середнього розміру (від 0,15 

до 10 млн жителів). Відповідно, логістичні сервіси високого рівня 

концентруватимуться всередині ареалів сучасних мегаполісів.  
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3. Спільне споживання (shared economy) транспортних засобів. 

Логістичні провайдери можуть сприяти розвитку спільного споживання 

транспортних засобів за допомогою більш ефективного використання складських 

площ, більш економічних моделей транспортування і доставки. Технологічні 

рішення компаній Uber та Airbnb в сфері операцій B2C зараз планують 

інтегрувати і в інших транспортних сегментах на основі бізнес-моделі B2B. 

Міжнародний логістичний оператор DHL випустив аналітичний збірник 

дослідження трендів сфери спільного споживання в логістиці – «Sharing Economy 

Logistics – Rethinking Logistics with access over ownership». В ньому вказано, що 

на ринку логістичних послуг відбувається переосмислення логістики з 

урахуванням потреб клієнтів і глобальних трендів розвитку світової економіки 

[135]. Оператори традиційної логістичної інфраструктури будуть змушені 

відреагувати на подолання новими бізнес-стратегіями існуючих правових та 

інституційних перепон, трансформуючи свою діяльність  [244, с.24].  

4. Краудсорсингова доставка. Вже існують десятки платформ для 

локальних домовленостей щодо доставки товарів. Наприклад, на основі 

платформи Barnacle водії можуть планувати свої маршрути руху через мобільні 

додатки та отримувати повідомлення про будь-які запити щодо доставки. 

Інтернет-платформа Friendpr використовує власну мережу користувачів 

Facebook, допомагаючи перетворити друзів із Facebook на кур’єрів. Ці послуги 

несуть як загрозу, так і можливості для традиційних поштових і логістичних 

послуг. Основні переваги краудсорсингової доставки – це висока швидкість 

завдяки відсутності точок консолідації товарів, необмежений ресурс, легкий 

доступ через Інтернет-платформи та інтерфейси додатків, а також автоматизовані 

ціни та диспетчерізація.   

5. Онлайн-платформи. Загалом, онлайн-платформи дозволяють більш 

продуктивно реалізовувати транспортний потенціал компаній та створюють певні 

загрози існуючим бізнес-моделям, особливо в експедуванні вантажів. Веб-

рішення сприяє безпосередній взаємодії всіх елементів логістичного ланцюга на 

різних етапах створення вартості, раціоналізації придбання транспортних послуг, 
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зменшенню бар’єрів шляхом стандартизації функцій, підвищення прозорості та 

конкуренції, мінімізації маржі та зменшення кількості посередників. На сьогодні 

вже близько 20% глобальних тендерів на експедування вантажів обробляються 

через онлайн-платформи. Цілком імовірно, що найближчим часом певні види 

логістичних операцій невисокої складності можуть перейти на такі платформи як 

GTNexus, Inttra і Cargoclix.com та інші. 

6. Технології блокчейн. Як вже було вказано, ланцюг поставок – це 

головний інструмент сучасної логістики, який об’єднує всіх учасників виробничої 

мережі в єдиний механізм. Географічна диверсифікація ланок виробничого 

процесу ускладнює процес інтеграції задіяних у ньому локацій. Виправленню 

наявних недоліків ланцюгів поставок може сприяти використання технології 

блокчейн. Неможливість зміни запису в ньому і децентралізоване зберігання 

даних забезпечать прозорість і контрольованість поставок продукції на кожному  

Ознака Пояснення 
Вплив на бізнес  суттєво впливає на діяльність компанії через підтримку її 

основних цілей (наприклад, оптимізація мереж  поставок) 

Ділова мережа Технологія блокчейн ефективна тільки в умовах мережевої 

організаційної структури, яка об’єднана спільною інформацією.  

Вплив на галузь Позитивний вплив на вирішення галузевих проблем, таких як 

використання загальнодоступної інформації між партерами 

консорціуму і учасниками ринку 

Загальнодоступний  

реєстр  

Синхронізація інформації для декількох учасників однієї 

транзакції, що зберігається в одному реєстрі 

Незмінний запис Незмінність записів для одночасного  доступу учасників мережи  

 

Рис.2.5. Вплив  технології блокчейн на логістичну    діяльність 

Джерело: побудовано автором  

етапі. Публічний доступ до цього інформаційного реєстру дозволить 

відстежувати кожний продукт – від джерела сировини до кінцевого пункту 

призначення. Деякі глобальні логістичні провайдери, такі як Maersk та IBM, вже 

з 2016 р. працюють над проектами управління потоками в межах ланцюгів 

поставок на основі блокчейн-платформи, що забезпечить ефективні та безпечні 

способи ведення глобальної торгівлі. Передбачається, що цією платформою 

користуватимуться всі ланки ланцюга поставок – виробники, транспортні 

компанії, експедитори, оператори портів і терміналів та митні органи. Це 
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забезпечить значну прозорість і простоту в переміщенні товарів через кордони і 

торговельні зони. На сьогодні цю платформу вже протестували компанії DuPont, 

DowChemical, TetraPak, порти Хьюстон і Роттердам, а також митні органи 

Нідерландів і США. Чимало великих корпорацій уже зацікавилось можливостями 

платформи та вивчають способи її використання: General Motors і Procter & 

Gamble – для спрощення складних ланцюгів поставок; експедиторна і логістична 

компанія Agility Logistics – для покращення обслуговування клієнтів, включаючи 

брокерське митне оформлення.  

7. Вплив дерегуляції на зростання та конкуренцію. Подальша хвиля 

дерегуляції приведе до посилення конкуренції на ринку логістичних послуг, 

відкриваючи одночасно нові можливості для розширення транскордонної 

діяльності для міжнародних провайдерів. Ще однією причиною, що спонукає 

політиків приділяти більше уваги проблемі лібералізації, надійності та 

передбачуваності логістичних ринків, є мережева структура глобальної та 

регіональної торгівлі, яка частково пов’язана зі зростанням ГВМ в світовому 

господарстві. Як вказано нами в 1 розділі, надійність і своєчасність – значимі 

компоненти для фірм, що беруть участь у ГВМ. Дійсно, здатність забезпечити 

своєчасну доставку продукції є важливим аргументом на користь залучення 

іноземних інвестицій для інтеграції в глобальні виробничо-збутові ланцюги.  

Аналізуючи основні тенденції глобалізації міжнародного ринку 

логістичних послуг в умовах фрагментації виробництва, можна стверджувати, що 

логістична інфраструктура переросла межі національних економік, і наразі триває 

формування глобальної логістичної інфраструктури. Наприклад, у Євросоюзі 

відбувається реструктуризація національних логістичних систем, вони поступово 

об’єднуються у загальноєвропейську логістичну мережу. Розвиток логістичного 

сектору в найближчі роки визначатиметься динамікою зростання світового 

виробництва і торгівлі, а також розширенням глобальних виробничих і 

дистриб’юторських мереж.  

Ефективні логістичні послуги пов’язують національні, регіональні і 

міжнародні ринки через надійні канали поставок. Країни з низьким показником 
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розвитку ринку логістичних послуг стикаються з високими витратами, не лише 

через транспортні витрати, а й через ненадійні мережі поставок, які значно 

перешкоджають інтеграції і конкуренції в глобальних виробничо-збутових 

мережах. Виробничі та збутові мережі є складними процесами, але успішність їх 

діяльності значною мірою залежить від кількісних і якісних характеристик 

економіки країни, особливо в контексті матеріальної і нематеріальної 

інфраструктури та інститутів, наявність яких вимагає розвиненої системи 

логістики. 

 

2.2. Розвиток логістичного аутсорсингу в умовах міжнародної 

фрагментації виробництва 

 

Глобалізація економічної діяльності призводить до фрагментації 

виробництва не тільки товарів, а й послуг.  У нових стратегіях розвитку ринку 

послуг сервісні фірми, як і промислові, прагнуть піднятися по ланцюгу створення 

вартості і передавати на аутсорсинг непрофільні послуги. Це призводить до того, 

що послуги втілюються не лише в експорті товарів, а й у експорті кінцевих послуг.  

Глобалізація світових ринків, посилення конкуренції та постійно зростаючі 

вимоги клієнтів до якості логістичного обслуговування активізували розвиток 

практики аутсорсингу, тобто залучення контрагентів для виконання комплексу 

логістичних послуг. В економічній літературі аутсорсинг логістичних послуг 

отримав також назву контрактної, сторонньої логістики або third-party logistics 

(3PL). Аутсорсинг у логістичній діяльності – це стратегічна основа для 

консолідації бізнесу та створення такого бізнес-середовища, при якому клієнти 

самі перетворюватимуть можливості ринку на створення прибутку для обох 

сторін аутсорсингових відносин. 

Розвиток ринку аутсорсингових послуг в логістиці можна поділити на три 

етапи (рис. 2.6). Перший етап охоплює 70–80 рр. ХХ ст. або навіть більш ранній 

період, коли всередині компаній виникли «традиційні» постачальники 

логістичних послуг і в організаційну структуру компаній включався підрозділ 
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логістики, який здійснював певні логістичні операції. Другий етап почався з 1990-

х рр., коли компанії, працюючи всередині великих мереж, наприклад DHL, TNT і 

FedEx, створили окремі підрозділи, які спеціалізувалися тільки на наданні 

логістичних послуг. Третій етап датується кінцем 1990-х рр., коли ряд компаній в 

галузі інформаційних технологій, управлінського консалтингу і фінансових 

послуг почали пропонувати на ринку інтегровані послуги, спрямовані на 

управління бізнес-процесами [274]. 

 

ЕТАП ПОСТАЧАЛЬНИК КЛІЄНТ 

ІНСОРСИНГ 
(1970–1980 рр.) 

 
 
 
 
 

 

АУТСОРСИНГ 
(1980–1990 рр.) 

 
 
 
 
 

 

УПРАВЛІННЯ 
БІЗНЕС-

ПРОЦЕСАМИ 
(1990-ті рр. – наш 

час) 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.6. Еволюція ланцюга поставок аутсорсингових послуг 

Джерело: побудовано автором 

Контрактні логістичні операції вперше стали популярними серед 

європейських і північноамериканських компаній. Використання зовнішніх 

постачальників для виконання часткових або всіх логістичних функцій мало 

ключове логічне обґрунтування: з посиленням глобальної конкуренції компанія 

має зосередити зусилля на основній діяльності, що має вирішальне значення в 

конкурентній боротьбі та виживанні на ринку, а інші непрофільні операції 

доцільно передати на виконання вузькоспеціалізованим постачальникам цієї 

послуги. Як стверджується в дослідженні Ж. Фуллера та ін., однією з важливих 

причин зростання послуг 3PL є те, що логістичні компанії можуть надавати 

диференційовані послуги залежно від переваг клієнтів або споживачів [143, с.92].  
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Провайдери 3PL пропонують диференційоване обслуговування через 

інвестування в специфічні активи та технології виробництва і управління 

логістичними послугами. Характер таких стосунків між підприємствами обробної 

промисловості та аутсорсерами логістичних послуг включає різні варіанти, від 

вузьких (що обмежуються конкретними видами діяльності, як транспорт) до 

широких (що охоплюють основну діяльність в усьому ланцюгу поставок). 

П. Багчи і Г. Вирума допускають, що в контексті аутсорсингу 

«вантажовідправник і постачальник логістичних послуг вважають себе 

партнерами в довгостроковій перспективі», а відтак націлені на довгострокову 

перспективу [98, с. 193]. Інші дослідники дотримуються погляду, що аутсорсинг 

логістичних послуг має скоріше стратегічний характер, ніж тактичний [272]. На 

нашу думку, аутсорсинг логістичних послуг дозволяє компаніям зосередитись на 

основній сфері компетентності, а використання зовнішніх ресурсів і знань 

логістичних провайдерів підвищує загальну ефективність і прибутковість 

компаній. Іншими словами, логістичний аутсорсинг передбачає будь-яку форму 

екстерналізації діяльності, яка раніше виконувалася «внутрішньо».  

Фірми 3PL забезпечують розроблений набір спеціалізованих логістичних 

послуг з урахуванням конкретних потреб і специфікацій своїх клієнтів. Деякі 

галузі зазвичай використовують послуги контрактної логістики частіше, ніж інші. 

Наприклад, високотехнологічні галузі (ІТ сектор, фармацевтична, автомобільна) 

і галузі з виробництва споживчих товарів, як правило, більшою мірою 

використовують 3PL послуги, ніж хімічна галузь і роздрібна торгівля. 

Класифікацію аутсорсингових логістичних послуг подано в табл. 2.3. 

Глобалізація, виробництво за принципом «строго вчасно» і електронна 

комерція є основними детермінантами збільшення попиту на сторонні логістичні 

послуги. Глобалізація розширила канали розподілу продукції та географічне 

охоплення виробничих мереж. Водночас деякі виробники кінцевих товарів 

докладають зусиль для централізації виробничого процесу. Хоча це дозволяє 

компаніям максимально використати ефект економіки масштабу, але водночас 

збільшує транспортні витрати і подовжує час доставки товарів на ринок. Отже, 
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виробничі компанії все активніше шукають способи зниження логістичних витрат 

і підвищення ефективності ланцюгів поставок. Таким чином, 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 [110]. Розглянемо більш детально ці переваги. 

Таблиця 2.3. 

Класифікація типів аутсорсингових логістичних послуг 

Критерії 

класифікації 

 Вид аутсорсингових логістичних послуг   

Транспортування і 

дистрибуція 

продукції 

 

•Управління транспортними засобами  

• Консолідація процедури відвантаження  

• Вибір перевізника  

• Платіж за фрахт  

•Переговори щодо ставки оплати  

• Експортні транспортування 

• Імпортні транспортування  

•Управління транспортом i консолідація процедури 

відвантаження  

• Дистрибуція 

 Складування та 

інвентаризація 

•Управління складською діяльністю  

• Виконання замовлень 

• Повернення замовлень 

• Оброблення замовлень 

• Поповнення інвентарю  

• Митне оформлення та експедиція  

• Експортна складська діяльність  

• Імпортна складська діяльність  

• Маркування і пакування  

• Управління Інвентаризацією  

• Збирання товарів 
Інформаційні 

системи і технології  

Логістичні інформаційні системи  

Джерело: складено автором на основі [274]  

 

1) Економія ресурсів. Аутсорсинг певних функцій підвищує 

рентабельність і ефективність діяльності компанії в цілому завдяки оптимізації 

операційних витрат, а також зростання рівня своєчасності поставок і якості 

обслуговування клієнтів. 
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2) Спеціалізація на профільних видах діяльності. Логістика ланцюгів 

поставок пов’язана з високим рівнем витрат. Зниження цих витрат за допомогою 

аутсорсингу звільняє час і ресурси, які спрямовуються на удосконалення 

основних видів компетенцій компанії. 

3) Зростання ефективності. Фахівці з логістики оптимізують усі процеси 

планування, виконання і звітності. Їх завданням є зростання обсягу 

транспортування продукції та оптимізація маршрутів для досягнення кінцевої 

мети – забезпечення економії коштів. 

4) Реалізація ефекту масштабу. Логістичні провайдери можуть швидко 

адаптуватися до змін попиту на ринку. Якщо в компанії – основному клієнті 

логістичного провайдера падає продуктивність, тоді не виникає необхідність у 

скороченні робочої сили для оптимізації логістичного планування. Розуміючи ці 

переваги, 70% американських фірм передали свої логістичні операції на 

аутсорсинг [217].  

Оскільки аутсорсинг логістичних послуг вивільняє такі ключові ресурси 

компанії як фінансові кошти, персонал, устаткування і час, його все більше 

розглядають як важливий стратегічний крок, який став скоріше нормою, ніж 

варіантом у конкурентному бізнес-середовищі. У роботі Г. Мина показано, що 

аутсорсинг логістичних послуг звільняє користувача 3PL від необхідності 

управляти неосновними функціями, такими як адміністративні функції, бек-офіс 

або рутинна логістична діяльність, а відтак дозволяє зосередити увагу на фронт-

офісних послугах, таких як безпосередня взаємодія та спілкування з клієнтами. 

На нашу думку, враховуючи зростаючу роль логістики в створенні додаткової 

вартості у ГВМ і мережах поставок, потенційні переваги аутсорсингу 

виявляються більшими, ніж лише економія коштів. 

Як будь-який вид економічної діяльності, аутсорсинг у сфері логістики має 

свої недоліки і ризики, а саме: а) недотримання умов договору і надання неякісних 

послуг; б) відсутність регулювання аутсорсингової діяльності; в) витік 

конфіденційної інформації; г) відсутність повного контролю над роботою 

персоналу аутсорсингової компанії. Водночас аутсорсинг логістичних послуг не 
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завжди допомагає поліпшити кредитний рейтинг компанії, вирішити проблеми з 

веденням бухгалтерського обліку або внутрішнього аудиту і не обов’язково 

призводить до оптимізації управління персоналом [229, c. 141].  

Для успішності контрактної логістики повинні бути стандартизовані 

пропозиції, які можуть бути адаптовані до потреб клієнтів. Провідні гравці ринку 

контрактної логістики прагнуть створити довгострокові стосунки з клієнтами і 

підтримувати конкурентну перевагу завдяки інноваціям [257, с. 23]. Ці логістичні 

компанії прагнуть інтегрувати пропоновані послуги по усій довжині ланцюгів 

поставок (вертикальна інтеграція), а також інтегрувати послуги для декількох 

замовників на одному об’єкті (горизонтальна інтеграція). 

Провідні контрактні логістичні компанії стандартизують процеси, щоб 

мінімізувати свої витрати. Наприклад, один із таких постачальників може 

впровадити стандартизовану систему безпеки та екологічні протоколи, а також 

загальну операційну та фінансову систему в усій логістичній мережі. З метою 

зменшення витрат клієнтів фронт-лідери компанії застосовують галузеві підходи 

до обмеження зростаючих витрат на оплату працівникам і обслуговування 

логістичного устаткування. Такі логістичні провайдери також розробляють нові 

можливості, такі як масштабовані платформені рішення, що дозволяють 

ефективно надавати комплексні пропозиції послуг для клієнтів. 

Компанії контрактної логістики пропонують послуги зі створення доданої 

вартості конкретним клієнтам. Щоб забезпечити диференційовану пропозицію, 

яку неможливо легко відтворити конкурентам, провідні провайдери логістичної 

сфери зосереджуються на конкретних регіонах (наприклад, на ринках країн, що 

швидко розвиваються), додаткових послугах (наприклад, на обробленні 

заморожених продуктів) або галузях (наприклад, на хімічній галузі). На відміну 

від транспортних підприємств, для постачальників послуг контрактної логістики 

більш важливе значення має задоволення індивідуальних переваг клієнта, ніж 

домінування на певному маршруті або в конкретній локації. 

Дослідження логістичних провайдерів 3PL, проведене компаніями Eye for 

Transport і Mercury Gate International, виявило, що контроль за витратами є одним 
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із найважливіших завдань для користувачів 3PL [155]. Зростання значущості 

цінової конкуренції може відображати жорсткі бюджетні обмеження багатьох 

користувачів 3PL, які стали більш консервативними у витратах особливо в період 

фінансової кризи. Також важливим моментом є те, що репутація 3PL відіграє 

певну роль для споживача, що припускає істотний вплив успішного брендингу на 

лояльність клієнта до конкретного провайдера. Отже, провідні 3PL розробляють 

довгострокові стратегії брендингу для уникнення сервісних збоїв і поліпшення 

репутації. Така стратегія може включати низку елементів: а) значна 

персоналізація пропозицій послуг, спрямованих на потреби лояльних клієнтів; 

б) спеціальні знижки для поновлюваних контрактів; в) швидке реагування на 

претензії клієнтів. 

 

Менше 1 року 

Від 1 до 3 років 

Від 3 до 5 років 

Поновлюваний 

 

Рис. 2.7. Строк дії контракту 3PL 

Джерело: адаптовано автором за даними [229, с. 142] 

Як показано на рис. 2.7, майже три чверті (73%) контрактів з провайдерами 

3PL тривають не більше 3 років. Найбільш поширена тривалість контракту 

складає від одного до трьох років. На нашу думку, така відносно коротка 

тривалість контракту вказує на небажання аутсорсера логістичних послуг брати 

на себе довгострокові зобов’язання стосовно конкретного провайдера у зв’язку з 

потенційним фінансовим ризиком у період економічної невизначеності. Тривалий 

термін договору на надання логістичних послуг на основі аутсорсингу також 

може зменшити рівень доходу провайдера, що, у свою чергу, уповільнить темпи 

окупності великих початкових інвестицій в інфраструктуру, устаткування і 
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висококваліфікований персонал. 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 [257, с. 24]. Дослідження, проведені 

компанією Armstrong & Associates, показують, що найвищий рівень доходності 

мають найбільші аутсорсингові логістичні компанії у високотехнологічному 

секторі та виробництві автомобілів (рис. 2.8). 

 

Високотехнологічні 

Автомобілебудування  

Роздрібна торгівля 

Комплектуючі деталі 

Інші 

Продукти харчування  

Промисловість 

Охорона здоров’я 

Споживчі товари 

Рис. 2.8. Галузева доходність 500 найбільших аутсорсингових компаній у 

логістиці, 2008–2018 рр. 

Джерело: адаптовано автором за даними [158] 

Обсяг логістичної діяльності, що віддається компаніями на аутсорсинг, 

постійно зростає, внаслідок цього збільшується частка логістичних провайдерів, 

у тому числі транспортних і експедиторських компаній, в ланцюгах створення 

додаткової вартості. З метою підвищення ефективності розміщення виробничих і 

логістичних потужностей при вибудовуванні ефективних бізнес-процесів, 

міжнародні компанії докладають значних зусиль для підвищення ефективності 

функціонування ланцюгів поставок, залучаючи логістичних провайдерів для 

здійснення цих завдань. Водночас перед контрагентами ланцюгів поставок встає 

очевидне питання про комплексність послуг і якість пропонованого логістичного 
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обслуговування. Для його вирішення вони мають володіти сучасними 

логістичними технологіями, а також пропонувати власні ноу-хау при 

обслуговуванні клієнтів в ланцюгах поставок. 

Оскільки логістична діяльність зазвичай вимагає значних обсягів капіталу і 

людських ресурсів, рішення про аутсорсинг певних сфер логістичної діяльності 

дуже часто має важливий фінансовий аспект. Крім того, оскільки ефективність 

логістики безпосередньо впливає на рівень обслуговування клієнтів, логістичний 

аутсорсинг має велике значення в підтримці високих стандартів обслуговування 

клієнтів. Враховуючи ці управлінські наслідки, процес прийняття рішення про 

логістичний аутсорсинг починається з визначення конкретних логістичних 

функцій, які потенційно можна віддати на аутсорсинг. Таке рішення може 

ґрунтуватися на: а) компетенції аутсорсингової фірми; б) регулярності 

логістичних операцій; в) мірі корисності цих послуг для споживача. 

У роботі Х. Мина виділено п’ять найчастіше використовуваних логістичних 

операцій, які передаються на аутсорсинг: (1) митне оформлення/брокерські 

послуги; (2) портові послуги, такі як переміщення вантажу, внутрішня 

маршрутизація, страхування вантажів, ліцензування експорту; (3) аудит і оплата 

вантажних рахунків; (4) експедиторські послуги; (5) ведення імпортно-експортної 

документації (табл. 2.4). 

На основі інформації табл. 2.4 стає очевидним, що три з п’яти видів 

логістичних послуг, які найчастіше віддаються на аутсорсинг, пов’язані з 

логістичними операціями у межах ГЛДВ. У щорічних дослідженнях ринку 

контрактної логістики, які проводяться відомими консалтинговими фірмами, 

також підкреслюється, що послуги міжнародних перевезень і митного 

посередництва домінують у сфері логістичного аутсорсингу [208, 209]. Хоча 

потрібно зазначити, що інші дослідження з цієї тематики не містять вказівки на 

те, що портові послуги та оброблення імпортно-експортної документації 

представляють інтерес для аутсорсингу [213]. 

На нашу думку, домінування послуг з митного аутсорсингу на ринку 

контрактної логістики пов’язано з цілою низкою забезпечуваних ними переваг: 
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Таблиця 2.4. 

Список логістичних послуг, які найчастіше віддаються на аутсорсинг  

Види логістичних послуг Місце 

Митні/ брокерські послуги 1 

Поштові послуги 2 

Аудит і бухгалтерський облік  3 

Форвардування фрахту 4 

Ведення імпортної /експортної документації 5 

Консолідація перевезень  6 

Відстеження перевезень  / управління ситуаціями 7 

Брокерські послуги фрахту 8 

Управління безпекою 9 

Контроль вхідного транспорту 10 

Е-логістика / онлайн-закупівлі 11 

Пакування товарів / маркування 12 

Контроль вантажів 13 

Вирішення скарг щодо втрат / шкоди 14 

Управління складом 15 

Управління поверненими товарами 16 

Переговори і укладення контракту з перевізником 17 

Управління стоком 18 

Управління відносинами з клієнтами 19 

Прогнозування / планування попиту 20 

Джерело:  адаптовано автором за даними  [229,  c. 136] 

1. Гнучкість застосування моделі ціноутворення: замовники 

аутсорсингових логістичних послуг дозволяють митним брокерським фірмам 

гнучко вибирати найбільш підходящу модель ціноутворення під час аутсорсингу 

та навіть налаштовувати її для досягнення більшої рентабельності клієнта. 

2. Інноваційність: аутсорсинг надає замовнику  новітні та інноваційні ідеї, 

що пов’язані із виконанням завдань та досягненням високих показників 

рентабельності.  

3. Краща взаємодія з клієнтом: аутсорсинг митних брокерських послуг 

дозволяє компаніям краще обслуговувати своїх клієнтів, оскільки це звільняє 

власних працівників останніх від типових завдань, таких як введення митних 

записів та заповнення необхідних документів. Це дає можливість замовнику 

аутсорсингових послуг зосередити увагу на взаємовідносинах із клієнтами. 



108 
 

 
 

4. Висока швидкість та точність: аутсорсинг митних брокерських послуг 

характеризується високою швидкістю і точністю виконання  завдань клієнта.  

5. Економія часу: аутсорсинг заощаджує значний час у наданні митних 

послуг завдяки значному досвіду і високій спеціалізації  в цьому сегменті 

логістичних послуг. 

6. Дотримання точних термінів: постачальник послуг із митним 

посередницьким досвідом гарантує клієнту  досягнення високої продуктивності 

та своєчасність виконання завдань.  

7. Економія суттєвих витрат: основна причина прийняття аутсорсингу – 

суттєва економія коштів. Чим більший обсяг завдань передається на виконання 

митному посереднику з країн із низкою вартістю робочої сили, тим більше 

фінансових ресурсів заощаджує замовник аутсорсингу.  

Враховуючи прямий вплив вартості аутсорсингу на прибуток компанії, 

користувачі 3PL мають ретельно обирати найбільш прийнятні умови оплати 

логістичних послуг. Існує широкий спектр умов оплати (форм компенсації), які 

можуть обрати користувачі 3PL. До них належать такі види ціноутворення: а) на 

основі вартості транзакції (плата за обслуговування); б) на основі витрат; в) на 

основі ефективності (частка прибутку). Вибір цих форм винагороди може 

залежати від того, наскільки витрати є фіксованими або змінними, від коливань 

обсягу операцій, тривалості договору на аутсорсинг, кон’юнктури ринку (рівень 

конкуренції) і бізнес-результатів. 

Найбільш поширеною в комерційній практиці є оплата послуг на основі 

вартості транзакції. Оплата комісії на основі транзакції як правило є комісією, що 

стягується 3PL виходячи з вартісного обсягу операцій за певний період. 

Враховуючи складність вимірювання істинної вартості послуг 3PL і розроблення 

показників ефективності їх обслуговування, структура оплати на основі певного 

відсотка від вартості транзакції, на нашу думку, є менш ризикованим варіантом 

для аутсорсера. Також, оскільки цей вид винагороди не завжди пов’язаний з 

продуктивністю або ефективністю самої послуги, винагорода як певний відсоток 

від вартості транзакції створює менший ризик для логістичного провайдера, ніж 
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ціноутворення на основі результативності або стимулу (наприклад, відсоток від 

економії коштів або частка прибутку). Це пояснює, чому використання 

винагороди у вигляді певної комісії найчастіше використовується в ціноутворенні 

на ринку логістичного аутсорсингу.  

З іншого боку, винагорода у вигляді частки прибутку рідко 

використовується, незважаючи на потенціал підвищення продуктивності 

логістичних послуг у довгостроковій перспективі. На нашу думку, непоширеність 

цього виду винагороди може бути пов’язана зі складністю розроблення кількісних 

показників ефективності/орієнтирів і визначення виплат частини прибутку. Крім 

того, виплати у формі частини прибутку можуть збільшити рівень ризику для 

логістичного провайдера, чиї ставки залежать від обсягу виконуваних робіт. 

Отже, компанії 3PL не часто погоджуються на умови розподілу прибутку зі 

своїми клієнтами. 

Враховуючи чисельність і різноманітність логістичних провайдерів 

третього рівня, правильний вибір провайдера є важким завданням. Хоча критерії 

його (тобто провайдера) вибору в кожному випадку можуть відрізнятися, 

основними все ж таки є ціна, якість послуг, надійність, гнучкість і компетентність 

[89, 280]. Також необхідно враховувати попит на такі послуги з боку споживачів, 

фінансове становище замовника і постачальника послуг, особливості 

виробничого циклу продукції, географічне покриття та особливості ділового 

середовища. Фінансова стабільність 3PL є одним із п’яти найважливіших 

факторів вибору аутсорсингової компанії. 

У 2016 р. глобальний ринок аутсорсингу логістичних послуг зріс на 3,9% 

порівняно з 3,7% в 2015 р. Доходи глобального ринку аутсорсингу в 2016 р. 

сягнули 802 млрд дол. і, згідно з прогнозом, до 2020 р. складуть 962 млрд дол. 

(рис. 2.9). Низькі фрахтові ставки, особливо в сфері морських перевезень, стали 

ключовим фактором зниження загальної суми доходу 3PL-операторів у 2016 р. 

порівняно з 2015 р. Сильний вплив на економічні показники ринку мала 

нестабільність валютних курсів упродовж усього 2015 р. [161]. 
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Розглянемо регіональні тенденції розвитку глобального ринку аутсорсингу 

логістичної діяльності. 

 

Рис. 2.9. Обсяг і динаміка світового ринку 3PL-послуг у 2009–2015 рр. 

Джерело: адаптовано автором за даними [71] 

У Північній Америці ринок контрактної логістики починаючи з 2012 р. 

демонструє зростання на рівні 2–5%, а вартісний показник сектору перевищив 

передкризовий рівень 2008 р. (рис. 2.10). Ця тенденція була обумовлена 

зростанням виробництва товарів американськими дочірніми компаніями в 

Мексиці в результаті реалізації концепції «ніаршорингу» (Nearshoring)3. Для 

деяких північноамериканських виробників високі витрати на транспортування в 

підрозділах, що раніше знаходилися в країнах Південно-Східної Азії, привели до 

зворотного переміщення виробництва в США або Мексику [159, с. 14]. 

Розвиток нафто- і газовидобувної промисловості є каталізатором зростання 

контрактної логістики в Канаді і США, причому обидві країни ефективно 

використовують перевагу вільної торгівлі у межах НАФТА. Канада отримала 

вигоду від збільшення торгівлі з Азією через її західні порти. Окрім нафтової та 

газової промисловості, які відіграли важливу роль в розширенні ринку 

контрактної логістики в США, значний вплив також мали збільшення операцій 

                                                           
3Ніаршоринг – це передача бізнес-процесів компаніям у сусідній країні, коли обидві сторони 

сподіваються скористатися однією або декількома перевагами, основаними на близькості 

розташування: географічною, часовою, культурною, мовною, економічною, політичною і т. д. 

Ніаршоринг – це похідне від офшоринга. На відміну від останнього, ніаршоринг означає 

переміщення виробництва між країнами або компаніями з метою використання конкурентних 

переваг, основаних на витратах, але в межах одного регіону. 
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електронної комерції і тривала тенденція аутсорсингу в американській обробній 

промисловості. 

 

Рис. 2.10. Розмір ринку контрактної логістики в країнах Північної 

Америки,  млрд євро 

    Джерело: адаптовано автором за даними [159, с. 14] 

Крім лідера глобального ринку логістичних послуг, компанії DHL Supply 

Chain, інші 10 найбільших компаній – це американські компанії, такі як Ryder, 

Schneider, UPS і Conway (Menlo), які спрямовують діяльність на внутрішній 

ринок, і жодна з них не домінує в інших країнах світу. Той факт, що на 10 

провідних постачальників логістичних послуг припадає лише 25,9% 

внутрішнього ринку США, свідчить про дуже високий рівень роздробленості на 

ринку Північної Америки і залишає можливість для інших гравців збільшувати 

свою присутність  [159, с. 14]. 

Що стосується європейського ринку аутсорсингу логістичних послуг, то 

починаючи з періоду економічного спаду в 2011 р. темпи його розвитку були 

набагато нижче, ніж очікувалося (рис. 2.11). До середини 2013 г. велика частина 

європейського регіону переживала рецесію, там скоротилася виробнича 

активність і зросло безробіття. Темпи економічного зростання регіону 

збільшились лише на 1,1% в 2012 р., в тому числі на 5,8% в країнах Центральної 

та Східної Європи і на 0,9% у розвинених країнах Західної Європи. На тлі 

уповільнення економічної активності в Європі в 2013–2014 рр. загальний темп 
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зростання логістичного аутсорсингу склав лише 0,5%. Економічний спад у 

країнах Південної Європи призвів до значного падіння контрактного сегменту 

логістичного бізнесу в цьому регіоні. 

 

Рис. 2.11. Ринок 3PL логістики в країнах Західної Європи, 2006–  

2017 рр., млрд євро. 

Джерело: адаптовано автором за даними [159,  с. 15] 

Для європейського регіону характерною є висока географічна концентрація 

аутсорсингу в логістиці. Так, на Німеччину і Великобританію – дві найбільші 

економіки регіону – припадає до 50% ринку логістичного аутсорсингу Європи. 

Країни Східної та Центральної Європи мають чудові шанси збільшити свою 

частку на європейському ринку логістичних послуг до 16%, оскільки 

інфраструктурні проекти сполучають цей регіон із Західною Європою, з одного 

боку, і з Азією, Росією та Близьким Сходом, з іншого. 

Хоча темпи зростання логістики в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в 

2013 р. склали 5,8%, необхідно підкреслити, що ринок аутсорсингової логістики 

в цьому регіоні продовжує зростати швидше, ніж в інших регіонах світу внаслідок 

інтенсифікації регіональної торгівлі (рис. 2.12). В 2018 р. в цьому регіоні 

очікується збільшення як темпів зростання аутсорсингу в сфері логістики (до 9%), 

так і присутності компаній Китаю та Індії на ринку логістичних послуг.) 

Інтенсифікація інтеграційних процесів у цьому регіоні, вагомі інвестиції в 
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інфраструктурні проекти також стимулюватимуть розвиток логістичного ринку в 

цілому і контрактної логістики зокрема. 

 

Рис. 2.12. Розмір ринку контрактної логістики в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні, млрд євро  

Джерело: адаптовано автором за даними  [ 159, с. 17]  

Характеризуючи ринок логістичного аутсорсингу, не можна обійти увагою 

роль міжнародних корпорацій в інтенсифікації розвитку цього сегменту 

логістики. За оцінками консалтингової компанії SJ Consulting Group (США), в 

2016 р. доходи 50 провідних логістичних операторів світу склали 230 млрд дол., 

що на 1,2% більше, ніж у 2015 р. (226, 6 млрд дол.). До того ж, зростання 

відбулося на тлі зниження фрахтових ставок на морські перевезення в результаті 

збільшення пропозиції услуг на ринку [61]. На думку аналітиків SJ Consulting, 

зростання оборотів і доходів ряду компаній, які знаходяться в ТОП-50, 

обумовлене не стільки збільшенням обсягів бізнес-операцій, скільки зростанням 

кількості злиттів і поглинань, які відбувалися в цей час на ринку (табл. 2.5). 

Злиття і поглинання великими компаніями дрібніших фірм привело до 

збільшення частки перших на світових ринках. Наприклад, датська компанія 

DSV, яка в 2016 р. посіла 5 місце в рейтингу Топ-50 0 контрактних логістичних 

компаній, збільшила свій доход на 33% після придбання фірми UTiWorldwide, яка 
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має оборот 4 млрд дол. Компанія XPO Logistics, первинна діяльність якої 

зосереджувалась   на    наданні   експедиторсько-брокерських   послуг  у   рамках 

Таблиця 2.5. 

Консолідація логістичних компаній, 2014 р. 

Покупець Доходи, 

2014 р.  

(млрд 

євро) 

Компанія, 

яку купують 

Доходи 

2014 р.  

(млрд 

євро) 

Вартість 

угоди 

(млрд 

евро) 

Мета придбання 

DSV 6.5 UTi 

Worldwide 

3.2 1.0 • Регіональна диверсифікація 

• Диверсифікація бізнес-

моделей  

• Низька ціна акцій 

• Зростання продуктивності  

Kintetsu 

World 

Express 

2.3 APL 

Logistics 

1.4 1.0 • Регіональна диверсифікація 

• Розширення бізнес-моделей 

• Диверсифікація клієнтів  

• Збільшення масштабів 

бізнесу 

Japan Post 103 Toll Group 5.9 5.9 • Диверсифікація в логістиці 

• Регіональна експансія  

XPO 

Logistics 

1.7 Norbert 

Dentressan

gle 

4.6 3.2 • Регіональна експансія  

• Відповідність основній 

бізнес-моделі та режимам 

транспорту 

Джерело: побудовано автором за даними [257, с. 23] 

Express-1 Expedited Solutions і яку було придбано виконавчим директором 

Б. Джейкобсом за 177 млн дол., впродовж останніх 7 років здобула контроль ще 

над 17 фірмами. Останніми придбаннями цієї компанії в жовтні 2015 р. стали 

європейський логістичний оператор Norbert Dentressangle і вантажоперевізник 

Con-Way. Успішна стратегія злиття і поглинання дозволили їй піднятися в списку 

ТОР-50 логістичних компаній світу з 10 місця в 2015 р. до 6-го в 2016 р. 

Американська компанія UPS Supply Chain Solutions збільшила свій річний доход 

на 15% завдяки придбанню фрахтового брокера Coyote Logistics, а японська 

Kintetsu World Express придбала APL в лютому 2015 р., що призвело збільшення 

її доходів на 35,8% в 2016 р., а також підняло її в рейтингу Топ-50 з 24 місця на 

16 [308]. 

Єдиною компанією в Топ-50 3PL-операторів, яка дійсно збільшила свій 

доход без великих придбань, є Samsung SDS. Раніше ця компанія займалася 
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внутрішнім обслуговуванням для Samsung Electronics, але в 2015 р. вона почала 

розширюватися і пропонувати логістичні послуги зовнішнім клієнтам. Тому 

зростання доходів Samsung SDS на 26,9% припало на 2016 р., а 30–40% її доходів 

створюють послуги, які реалізуються на ринках країн Північної Америки. В 

цілому ж за 2016 р. трійка лідерів Топ-20 глобальних 3PL-компаній не змінилась. 

Незважаючи на значне зниження доходу, компанії DHL, Kuehne & Nagel і DB 

Schenker Logistics (-10,93%, -3,80%, -4,73% відповідно) продовжують міцно 

утримувати свої позиції (табл. 2.6) [61]. 

Таблиця 2.6.  

ТОП 20 логістичних 3PL операторів за 2016 р.  

 Місце  Назва компанії  Виручка, 

млн дол. 

Зміни 

2016/2015 

1 DHL Logistics 29 162 -10,93% 

2 Kuehne & Nagel 20 283 -3,80% 

3 DB Schenker Logistics 15 667 -4,73% 

4 C.H. Robinson Worldwide 11 705 -2,38% 

5 DSV 10 063 32,99% 

6 XPO Logistics 9 408 54,48% 

7 UPS Supply Chain Solutions 6 793 15,14% 

8 CEVA Logistics 6 646 -4,50% 

9 Dachser 6 492 3,74% 

10 J.B. Hunt 6 181 6,29% 

11 Expeditors International 6 097 -7,86% 

12 SNCF Geodis 5 552 6,89% 

13 Gefco 5 324 15,06% 

14 Panalpina 5 273 -13,37% 

15 Sinotrans 4 767 -15,34% 

16 Kintetsu World Express 4 362 35,80% 

17 Yusen Logistics 4 018 0,12% 

18 Rhenus & Co. 3 816 9,18% 

19 HellmanWorldwide Logistics 3 569 3,75% 

20 AgilityLogistics 3 534 -9,66% 

Джерело: складено автором за даними [299]  
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Водночас, незважаючи на широкий діапазон доступних аутсорсингових 

логістичних послуг, вибір рішення щодо 3PL часто створює специфічні проблеми: 

(1) визначення логістичних функцій, які потрібно спростити та віддати на 

аутсорсинг;  

(2) постійне оцінювання і моніторинг 3PL;  

(3) координація логістичних аутсорсингових операцій за допомогою 

частого спілкування з обраними постачальниками 3PL; 

(4) підготовка запиту на пропозицію (request-for-proposal, RFP) або запиту 

на використання ресурсів (request-for-quotes, RFQ); 

(5) поновлення контрактів;  

(6) формування довгострокових відносин із надійними 3PL [93]. 

Невирішеність цих проблем може істотно погіршити ефективність 

логістичного компонента глобальних виробничих мереж і ланцюгів поставок. 

Тому основне завдання логістичного провайдера полягає в забезпеченні 

своєчасного надання послуг кінцевому споживачу на основі високої 

рентабельності. 

Провайдери логістики повинні подолати низку перешкод, у тому числі 

сприйняття того факту, що аутсорсинг і/або партнерства можуть привести до 

різних проблем, пов’язаних із поганим зв’язком і обміном даними, відсутністю 

взаємної довіри, ненадійними інформаційними системами і культурною 

несумісністю. Крім того, деякі фірми можуть вважати, що логістика є 

стратегічним завданням і через це не може надаватися третьою стороною. До 

недавнього часу більшість фірм, що займалися 3PL, виникали з материнської 

компанії, яка самостійно здійснювала перевезення або складування. Потрібно 

зазначити, що і сьогодні багато логістичних провайдерів засновані як підрозділи 

материнських компаній, хоча деякі з них від початку є незалежними гравцями на 

ринку логістичних послуг. 

Отже, аналізуючи особливості і тенденції розвитку аутсорсингу 

логістичних послуг, можна констатувати, що просте дотримання застарілих 
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стандартів послуг вже не сприяє зростанню їх ефективності, яке є необхідною 

умовою діяльності в сучасних умовах розвитку світової економіки. Іншими 

словами, компанії 3PL мають досягти високого рівня якості послуг, що 

надаються, постійно покращувати показники динаміки їх розвитку, а для цього 

потрібно чітке розуміння вимог або параметрів попиту з боку клієнта. Також 

потрібна адаптація логістичних послуг до швидкоплинних потреб на ринку 

аутсорсингу, який постійно еволюціонує. 

 

2.3. Інтегрована логістична діяльність у глобальних виробничих мережах 

 

Потік продукції, що циркулює в ГВМ, є дуже важливою передумовою її 

стійкості, оскільки його ефективність забезпечує можливість стійкого зв’язку між 

різними ланками виробничої мережі [128, c. 272]. Логістика також є важливою 

функцією комунікації між продавцями і покупцями всередині виробничої 

системи. Управління логістикою включає управління не лише фізичним потоком 

товарів або фінансів, а й пов’язаною з цим потоком інформацією. Отже, 

управління потоками перевезень включає фінансову та іншу інформацію разом із 

матеріальними потоками, які генеруються в одному місці та споживаються в 

іншому Процес обігу продукції займає центральне місце в стратегії компаній, які 

в результаті глобалізації мають географічно розпорошені виробничі мережі, що 

ускладнює їх організацію та управління.) До того ж, посилення конкуренції на 

глобальних ринках сприяло підвищенню значущості управління логістикою 

глобалізованих виробничих мереж [267, 275]. Характер і ефективність системи 

збуту, системи перевезень або мережі поставок фактично є основним джерелом 

конкурентоспроможності для глобальних компаній. Іншими словами, ГВМ 

можуть значно впливати на їх конкурентну перевагу. Останніми роками ГВМ 

залежать від системи логістики, яка відповідає за обіг фізичних потоків товарів і 

задоволення постійно зростаючих потреб клієнтів. Тенденції розвитку процесу 

глобального виробництва, а саме «часова і якісна конкуренція залежить від 

ліквідації збитків у вигляді часу, зусиль, пошкодженої продукції та запасів у 
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виробничих збутових системах ..., що змушує компанії використовувати такі 

логістичні стратегії як «точно в строк», «бережливу» логістику, вендор-

менеджмент, прямі поставки та аутсорсинг логістичних послуг, щоб вони стали 

гнучкішими і краще задовольняли потреби клієнтів» [228, с. 265]. Отже, логістика 

була перетворена на всеохоплюючий спосіб управління мережами постачання в 

рамках ГВМ [259, с. 104].  

У зв’язку з цим управління потоками у ГВМ сприяло появі гравців, які 

можуть забезпечити вирішення всіх вищеназваних проблем, як, наприклад, 

промислове транспортування, логістика, глобальне управління ланцюгами 

поставок та ін. Управління робочими процесами всередині ГВМ є прерогативою 

логістичних провайдерів і має багато переваг для транснаціональних корпорацій, 

які вирішили «вийти на глобальний рівень». Завдяки багаторічному досвіду 

інтеграції виробництва і функціональної логістики провайдери логістичних 

послуг здатні запропонувати ефективні додаткові послуги та індивідуальні 

логістичні рішення, які потрібні ГВМ. Вони здатні мобілізувати ресурси і 

розробляти стратегії, необхідні для надання логістичних послуг найвищої якості 

[132, c. 1005].  

Крім того, логістичні провайдери можуть сприяти покращенню 

синхронізації потоків у ГВМ, підтримуючи управління фізичними потоками 

товарів, інформації та фінансів. Вони можуть у режимі реального часу планувати, 

спрямовувати та відстежувати транспортні потоки в просторовому і часовому 

вимірі. Логістичні компанії здатні відповідати за широкий спектр операцій з 

логістики і за різні промислові функції в системі вантажних перевезень, які 

лежать в основі діяльності глобальних виробничих мереж, щоб забезпечити 

налагоджене постачання всередині усієї логістичної системи. Такі вузли 

виробничої мережи  вже не є звичайними сховищами, а виступають як «точка 

перемикання», яка уможливлює досягнення тактичної та стратегічної 

ефективності маршрутизації продукту через усю мережу постачання. Стратегічна 

роль шлюзів, логістичних платформ, морських портів у мережі поставок є 

поняттям, яке учені називають «терміналізація мереж поставок» [207, 260]. Це 
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включає логістичні операції, такі як збирання, пакування, пост-виробництво, 

перепакування продукції при дуже високому рівні складності виробництва. Це так 

звані «фабрики потоків», основною метою яких є забезпечення добре 

відлагоджених логістичних процесів у тих локаціях, де є можливість здійснювати 

логістичну діяльність з високою доданою вартістю без переривання поставок. 

Логістичні платформи вже не є засобами управління статичними або навіть 

динамічними потоками продукції, оскільки глобальні вантажовідправники 

чекають значно більше від таких систем. Все, що здійснюється у межах таких 

платформ, від початку прискорює оптимізацію створення доданої вартості 

завдяки мобільності логістичних потоків уздовж системи збуту, що лежить в 

основі глобальних виробничих мереж. Ці функції нині перейшли до логістичних 

платформ і забезпечують більшу гнучкість збутової системи, що є одним із 

критеріїв ефективності ГВМ. Вони, як правило, здійснюються на стадіях входу і 

виходу в/із системи дистрибуції матеріальних потоків. Логістичні платформи – це 

ті ніші, в які багато виробників вкладають інвестиції для консолідації і 

деконсолідації потоків з метою координації та синхронізації на всіх етапах 

глобальних виробничих мереж [165, 260]. Розвиток таких логістичних 

інфраструктур дозволяє постачальникам логістичних послуг долати внутрішні 

перешкоди і розриви у ГВМ. Створення просторової мережі логістичних 

платформ дозволяє її учасникам прискорити темпи доставки в пункти споживання 

за конкурентними цінами. Крім того, ці логістичні системи дозволяють ефективно 

управляти логістикою «останньої милі», тобто доставкою навіть у пункти 

проживання кінцевих споживачів. Управління логістичними потоками у межах 

цих мережевих платформ дозволяє досягти оптимальну рухливість потоків у 

просторі та часі. Вантажна система може передавати товар з одного виду 

транспорту на інший. Більше того, прогрес в галузі інформаційних технологій і 

зв’язку, наприклад розвиток Інтернету і електронного обміну даними, значно 

підвищили надійність передачі та швидкість руху потоків інформації між різними 

учасниками і географічними місцями, де вони функціонують. 
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Як було зазначено нами  в п.1.2, сектор послуг нині складає дві третини 

світового ВВП. Як і виробництво товарів, сектор послуг піддається фрагментації, 

роз’єднанню бізнес-процесів у просторі та часі. Отже, транснаціоналізація 

економічної діяльності вже є специфічною рисою не лише промислових 

вантажовідправників, а й інших учасників ланцюга поставок, а саме виступає 

прерогативою постачальників логістичних послуг особливо на глобальному рівні 

[112]. Глобальні логістичні послуги виходять за межі простого розширення 

послуг, таких як сухопутні, повітряні або морські, які за самою природою також 

є міжнародними. Вони охопили і «внутрішню» транспортну діяльність, відтак 

полегшуючи допоміжним транспортним організаціям набувати і розвивати 

навички і компетенції у сфері логістики. Управління глобалізованими 

промисловими потоками вантажоперевезень у виробничому середовищі вже 

сформувалось у світовому масштабі. Більше того, послаблення жорстких 

технічних параметрів і лібералізація ринку послуг також сприяють інтенсифікації 

ролі логістичних послуг у виробничих ланцюгах. Постачальники логістичних 

послуг мають бути в змозі управляти всією системою розподілу, яка лежить в 

основі інтегрованих глобальних ланцюгів поставок, і виступати як менеджери цих 

потоків. Інформація дозволяє стратегічним логістичним операторам визначити 

найбільш ефективне застосування матеріальних і нематеріальних ресурсів, що дає 

їм можливість передбачати і задовольняти будь-яку потребу промислових 

виробничих мереж у логістиці [317]. Інтенсивність руху продукції та процес 

створення доданої вартості всередині ГВМ тісно пов’язані з процесом управління 

в ланцюгах поставок і системах вантажоперевезень. Іншими словами, 

територіальні позиції всередині глобальних виробничих ланцюгів сильно 

залежатимуть від характеру вантажів, що перебувають в обігу всередині 

логістичної системи. Концентрація і взаємозалежність інфраструктури впливають 

на потоки. І чим більш ефективною, стабільною та інноваційною є мережа, тим 

більше переваг отримують учасники ланцюгів поставок від використання 

інтегрованого управління логістикою. Економічна глобалізація примножує 

кількість потоків продукції, які переміщуються між суб’єктами виробничих 
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мереж, створюючи у такий спосіб додатковий простір для логістичної діяльності. 

Фізичні потоки продукції не є лише маркером просторової диференціації, їх 

динаміка безпосередньо впливає на створення нових конкурентних просторів або, 

навпаки, знищує ті простори, де конкурентоспроможність буде сильно підірвана 

конкуренцією.  

Проте фізичні потоки продукції не є єдиною змінною у просторі та часі. 

Контроль руху інформаційних потоків у новій географії виробництва є серйозним 

викликом для всіх ланок мережі, які повинні гарантувати, що додатковий простір 

не є джерелом збоїв у системі логістики, тобто глобальні стратегії логістики 

підтримують мобільність інформаційного потоку в ланцюзі поставок. Впродовж 

тривалого часу трафік потоку інформації не міг бути проаналізований окремо від 

руху товарів, активів або людей. Поява нових поколінь інформаційних і 

телекомунікаційних технологій докорінно змінила ситуацію, оскільки 

інформаційні потоки тепер стали безпаперовими. Крім того, вони переміщаються 

по інформаційній «магістралі», яка здатна передавати великі обсяги даних будь-

якого виду при високих швидкостях незалежно від положення учасників у 

ланцюзі поставок. Іншими словами, нинішні тенденції фрагментації виробництва, 

інтенсифікації регіонального обміну і дижіталізації економіки вказують на 

зростаючі можливості розвитку інтегрованих логістичних послуг, які можуть 

стати ключовим фактором розвитку глобальних виробничих систем, дозволяючи 

кожному елементу логістичного ланцюга використати його сильні сторони, 

доповнюючи інші та пропонуючи додаткові логістичні рішення. 

Як було вказано вище, сучасна логістика розглядається не лише як процес 

перевезення і складування товарів, а насамперед як технологія управління 

інтегрованим ланцюгом поставок, що забезпечує процес створення додаткової 

вартості, як технологія формування ефективної політики ціноутворення і 

отримання прибутку. Сучасна логістика зміщується в бік ухвалення 

управлінських рішень стосовно вибору локації виробництва, постачальників, 

каналів дистрибуції продукту на ринку, забезпечення зворотного зв’язку між 

вузлами мережи. Логістика починає виконувати інтегральну функцію, що 
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об’єднує бізнес-процеси окремих фірм в єдину виробничу функцію, створює 

мережеву взаємодію з метою організації нових бізнес-мереж в інтересах усіх 

суб’єктів глобальних виробничих мереж. Отже, саме інтегрована логістика як 

технологія управління в рамках виробничих мереж і ланцюгами поставок, і 

створення додаткової вартості та водночас як фактор підвищення ефективності 

мережевої взаємодії завдяки скороченню витрат на транзакції та отриманню 

синергетичного ефекту відіграє важливу роль у процесі фрагментації 

виробництва і розвитку ГВМ.  

З погляду на такі тенденції розвитку ГВМ  можна стверджувати, що 

передумовами для інтегрованого логістичного підходу до діяльності логістичних 

провайдерів є: 

1. розширення ролі логістики як стратегічного елемента в реалізації 

конкурентних переваг компаній;  

2. інтеграція ланок логістичних ланцюгів і розвиток нової організаційної 

форми – логістичних мереж.  

3. інформатизація або дижіталізація надають нові можливості для 

управління всіма етапами виробничого процесу і дистрибуції продукції. 

Термін «інтегрована логістика» з’явився на початку 80-х рр. ХХ століття. 

На думку Д. Бауэрсокс і Д. Клоса – провідних західних фахівців у галузі 

логістичного менеджменту, система інтегрованої логістики забезпечує 

просування товарів через безперервний і послідовний ланцюг покрокового 

додавання вартості з придбанням товару і послуг у необхідний час, в належній 

кількості і формі [9]. Кожна ланка логістичної мережі здійснює операції або 

функції, які підвищують вартість товару або послуги. За таких умов логістика 

може інтегрувати розподіл, виробництво і постачання так, щоб синхронізувати 

ритми і потоки продукції (рис. 2.13). 

Інтегровані можливості логістики розвиваються в результаті ув’язки і 

раціоналізації різних категорій можливостей логістики серед учасників ланцюга 

поставок. Відповідно до парадигми конкуренції у межах ГВМ, фірми мають 

інтегрувати свої специфічні можливості на рівні логістичних компаній, щоб 
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отримати конкурентну перевагу перед фірмами поза ланцюгом поставок [123, c. 

68]. 

Відповідно до рис. 2.13, основною метою інтегрованої логістики є 

досягнення високої якості обслуговування клієнтів на основі взаємозв’язку всіх 

ланок логістичного ланцюга. А ефективність інтегрованої логістичної мережі 

можливо підвищити шляхом якісного виконання послуг у кожному сегменті 

мережі. Логістична інформація сьогодні є найважливішим стратегічним активом 

компанії. Використання ІКТ дозволяє знизити логістичні витрати завдяки більш 

ефективному менеджменту інформаційних потоків, збільшенню їх швидкості та 

координації. Класики інтегрованої логістики Д. Бауерсокс і Д. Клосс справедливо 

підкреслювали, що компанії з передовими інформаційними логістичними 

системами можуть реалізовувати оптимальні рішення, а не здійснювати 

неоптимальні переміщення запасів [9]. 

 

Рис.2.13.  Ключові сфери компетентності інтегрованої логістики 

Джерело: створено автором 

На початку 90-х рр. під впливом нових бізнес-процесів і стратегій, у тому 

числі у сфері логістики, почала динамічно розвиватися концепція, яка 

знаходилася на стику логістики, стратегічного управління і маркетингу, – 

концепція управління ланцюгами поставок (Supply Chain Management, SCM). 

Д. Ламберт і Дж. Сток визначають концепцію управління ланцюгами 

поставок як інтеграцію ключових бізнес-процесів, які починаються від усіх 

постачальників товарів, послуг та інформації і додають цінність на кожному етапі 
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ланцюга аж до кінцевого споживача. Обґрунтувавши таке визначення, ці автори 

акцентують увагу на тому, що управління ланцюгами поставок об’єднує вісім 

ключових видів економічної діяльності: 

1. управління взаємовідносинами зі споживачами; 

2. обслуговування споживачів; 

3. управління попитом; 

4. управління виконанням замовлень; 

5. підтримка виробничих процесів; 

6. управління процесом постачання; 

7. управління розробленням продукції та її доведенням до комерційного 

використання; 

8. управління поворотними матеріальними потоками [77, с. 135]. 

Втім аж до сьогоднішнього дня серед фахівців із логістики і менеджменту 

немає єдиного підходу до визначення і змісту поняття «управління ланцюгами 

поставок». Багато учених і практиків застосовують цей термін як синонім 

«логістики» або «інтегрованої логістики». Але зараз акцент в інтерпретації цієї 

концепції все більше зміщується у бік розширеного розуміння SCM як нової 

концепції бізнесу. На нашу думку, концепція SCM виникла як результат спроби 

розширити роль логістики до стратегічного рівня з точки зору її компетенції і 

внаслідок виходу її діяльності за межі однієї компанії. Тому ми дотримуємося 

погляду, що терміни «інтегрована логістика» і «управління ланцюгами поставок» 

є синонімами. Графічну інтерпретацію концепції управління ланцюгами поставок 

представлено на рис. 2.14. 

Як видно з рис. 2.14, ланцюг поставок інтегрує функції всіх посередників 

між найпершим постачальником і кінцевим споживачем, тобто реалізується так 

званий інтегрований підхід між усіма операціями логістики. Інтеграція всіх ланок 

ланцюга реалізується на основі інформаційної системи, де кожен учасник 

ланцюга має до неї доступ. Ще одним важливим моментом цієї концепції є той 

факт, що відбувається як вертикальна, так і горизонтальна інтеграція основних 

бізнес-функцій учасників ланцюга. 
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Рис. 2.14. Управління ланцюгами поставок 

Джерело: побудовано автором на основі [131, с. 10] 

У концепції управління ланцюгами поставок або інтегрованої логістики 

відбувається об’єднання таких системних елементів як процес виробництва, 

маркетинг-менеджмент і потік матеріальних і інформаційних ресурсів [56]. 

Смислове значення інтеграції логістики у межах ГВМ мереж 

зосереджується на матеріальному компоненті логістичного потоку, який об’єднує 

всі етапи життєвого циклу продукції, починаючи від ідеї до виробництва, 

розподілу і продажу. Більше того, така концентрація учасників ланцюга поставок 

основана на створенні доданої вартості з найменшими витратами на кожному 

етапі. Така стратегія управління називається логістичною, оскільки саме в процесі 

розміщення запасів і управління потоками відбувається взаємодія між функціями 

управління і оперативною діяльністю. 

Принципи і методи інтегрованих логістичних мереж спрямовані на 

отримання оптимальних рішень, зокрема скорочення транзакційних витрат. 

Зменшення усіх видів витрат, пов’язаних із управлінням матеріальними 
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ресурсами і готовою продукцією, переміщенням вантажів, управлінням 

замовленнями, закупівлями і запасами, пакуванням, складуванням і зменшенням 

логістичних ризиків, сприяє вивільненню фінансових ресурсів на здійснення 

капіталовкладень в інноваційні системи складського обслуговування, 

комп’ютерні технології, рекламну і маркетингову діяльність. Більше того, 

оптимізація логістичних операцій може бути досягнута не лише через мінімізацію 

транзакційних витрат, а й шляхом підвищення якості планування логістичних 

послуг в усьому ланцюгу поставок (рис. 2.15). 

 
Планування ланцюга поставок 

Планування попиту і 
взаємовідносин з 

клієнтами 

Планування 

взаємовідносин з 

постачальником 

Планування 

виробництва 

Планування 

поставок 

 

 

Системи обліку 
Системи 

управління 

потужностями 

 

Фінансові системи 

Факт План 

Рис. 2.15. Інтегроване планування логістики 

Джерело: побудовано автором 

Основними постачальниками інтегрованих логістичних послуг є 4PL 

провайдери. Відмітна особливість цих компаній порівняно з 3PL полягає в 

наявності таких підрозділів в їх організаційній структурі: 

• відділ управління запасами. Основними його функціями є планування 

закупівель сировини або товарів на підставі замовлення від клієнта, відстеження 

рівня споживання продукції клієнта; 

• відділ закупівель – курує весь спектр взаємовідносин з 

постачальниками продукції клієнта, у тому числі контрактні стосунки, 

сертифікацією продукції та надання всього комплексу послуг з митного 

оформлення продукції; 
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• відділ управління – займається проблемами контролю та корекції 

запасів тієї або іншої товарної позиції. 

На відміну від 3PL, логістичні інтегратори четвертого покоління 

використовують функціональності «зведеного планування» ERP-систем, що 

дозволяє в автоматичному режимі спланувати необхідні товарні запаси компанії-

клієнта. Також, на відміну від традиційних 3PL, які спеціалізуються на наданні 

окремих послуг усередині логістичного ланцюга, інтегрована логістика 

спрямована на оптимізацію ланцюга поставок у цілому. 

Отже, можна стверджувати, що послуги 4PL-провайдерів поєднують 

стратегічне і оперативне управління, тобто функції консалтингової компанії та 

3PL-оператора. У більшості випадків компанії 4PL мають довгострокову угоду зі 

своїми клієнтами й іншими партнерами, діючи як єдине ціле між різними 

постачальниками логістичних послуг та їх клієнтами. Більше того, 4PL-

провайдери управляють і 3PL-компаніями, якими користуються їх клієнти. Багато 

4PL-провайдерів надають навіть спеціалізоване програмне забезпечення 

(логістичні платформи на основі ІТ) для управління всіма ланками ланцюгів 

поставок. 

Географічна диверсифікація виробничого процесу інтенсифікує мережеву 

взаємодію між елементами ланцюгів створення доданої вартості. У кожному 

конкретному випадку потреба в інтегрованій та інтермодальній логістиці є  

різною залежно від комбінаційності та тривалості ланцюга створення товару або 

послуги (рис. 2.16). 

Складність виробництва того або іншого товару або послуги впливає на 

процес диференціації їх виробництва і відтак визначає види і характеристики 

необхідних логістичних послуг. На рис. 2.16 показано типи взаємовідносин 

«покупець – постачальник» залежно від складності виробництва продуктів. 

Виробництво товарів з більш високою доданою вартістю потребує формування 

інтегрованих ланцюгів поставок, розвиненої інфраструктурної мережі і наявності 

комплементарних, інтегрованих логістичних послуг, які забезпечують і 

підтримують мережеві взаємодії. 
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Гнучкість і надійність 

послуг, здатність 

адаптуватися до змін 

ринку 

Гнучкість послуг, 

прозорість та 

інформативність, 

чутливість до зміни 

попиту, надійність 
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послуги 
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ПОСТАВОК 
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Рис. 2.16. Вимоги до ланцюга поставок залежно від рівнів доданої вартості 

Джерело: адаптовано на основі  [122, с. 19] 

Існує також необхідність побудови мереж зі збутовими центрами 

регіонального, національного і міжнародного значення. Незважаючи на різний 

масштаб операцій, ці мережі як і раніше здатні об’єднуватися з глобальною 

системою розподілу. Логістичні рішення зараз мають бути «комплексними», а не 

просто «складними», щоб відповідати високому рівню інтеграції глобальних 

виробничих мереж. Комплексна економічна діяльність є важкою задачею для 

багатьох учасників виробничих мереж і ланцюгів поставок і вимагає переходу від 

стратегії управління «складними» ланцюгами до організації «комплексних» 

мереж. Така складність допомагає значній кількості неефективних мереж 

постачання стати ефективними. Це, в свою чергу, призводить до того, що деякі 

основні глобальні виробничі мережі у всьому світі перебувають у невизначеності, 

попри те, що вантажовідправники постійно шукають логістичні рішення, які б 

підходили для вирішення комплексних задач уздовж усього ланцюга поставок. 

Логістичні провайдери відіграють важливу роль у наданні допомоги учасникам 

мереж для успішного функціонування в проблемних зонах ланцюгів поставок і, 

отже, мають потенціал як для маневру, так і для поглинання. Фактично, учасники 

ланцюгів поставок звертаються до логістичних провайдерів для отримання 

допомоги в управлінні такими мережами постачання. Отже, останні намагаються 
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знаходити логістичні рішення, які могли б налаштувати глобальних 

вантажовідправників на задоволення «комплексних» вимог. Іншими словами, 

старі логістичні підходи «на всі випадки життя» вже не підходять для сучасних 

«комплексних» глобальних систем, а тому постачальники логістики розробляють 

індивідуальні рішення на користь учасників виробничих і збутових мереж. 

Для розроблення і створення інтегрованої логістичної системи, що надає 

більш ефективну підтримку виробничим мережам, необхідно приділяти більшу 

увагу створенню комплексних інтермодальних транспортно-логістичних систем. 

Останні забезпечують вибір оптимального виду транспорту, є більш 

інклюзивними, безпечними і доступними за вартістю, а також менш шкідливими 

для довкілля. Визначальними факторами вибору того або іншого виду транспорту 

є: вартість і швидкість, надійність і гнучкість, доступ і безпека, енергоємність і 

екологічні параметри. 

Вартість і якість логістичних послуг стають дедалі більш важливими 

факторами участі країн, що розвиваються, в глобальній економіці. Вважається, 

що збільшення логістичних витрат удвічі призводить до падіння темпів 

економічного зростання більш ніж на половину відсоткового пункту, а змінні 

величини, пов’язані з транспортними витратами, складають більше двох третин 

статистичної різниці в доходах на душу населення між країнами. Характеризуючи 

проблеми розвитку логістичних послуг в країнах, що розвиваються, необхідно 

відмітити, що вони як і раніше керуються традиційним підходом до планування 

перевезень, здійснюваних за допомогою якогось одного виду транспорту. Вони 

не приділяють належну увагу: a) застосуванню єдиного підходу до комплексного 

планування перевезень, який передбачає розгляд можливостей фізичної інтеграції 

різних видів транспорту; б) оперативній інтеграції з метою полегшення 

функціонування фізично пов’язаних видів транспорту; в) інтеграції транспортно-

логістичних  послуг із виробничими потужностями.  

Традиційних логістичних  послуг часто недостатньо для вирішення 

сучасних проблем економічного розвитку. Сьогодні на порядку денному 

постають комплексні та інтегральні логістичні послуги з використанням 
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інформаційно-комунікаційних технологій та інтермодальних перевезень, 

постачальник яких бере на себе відповідальність за весь логістичний ланцюг. 

Такий вид послуг часто відсутній в країнах, що розвиваються. Ці країни постають 

перед небезпекою подальшої маргіналізації, а відсутність мультимодальних 

перевезень та інтегрованих логістичних послуг стає серйозною перешкодою для 

зростання торгівлі та інтеграції в глобальні виробничі мережі. Малі обсяги 

торгівлі комплектуючими деталями і готовими товарами не стимулюють 

логістичних операторів до надання необхідних послуг. Це свого роду порочне 

коло, яке необхідно розірвати. 

Сьогодні Інтегрована логістична діяльність в рамках  глобалізації 

виробничих мереж передбачає не лише відповідальність за зниження витрат, 

пов’язаних із внутрішньокорпоративними транзакціями, а й організацію 

ефективних і своєчасних поставок продукції, управління економічною діяльністю 

на основі залучення окремих взаємозв’язаних елементів у інтегрований процес з 

метою оптимізації всього ланцюга створення доданої вартості.  

 

Висновки до Розділу 2 

1. Аналізуючи основні тенденції розвитку глобального ринку логістичних 

послуг в умовах поглиблення фрагментації виробничого процесу можна зробити 

висновок, що основними рушійними силами його функціонування є: 

1) продовження зростання світової економіки; 2) експансія і впровадження 

новітніх технологій; 3) економічна інтеграція макрорегіональних господарських 

структур; 4) нові бізнес-стратегії формування глобальних логістичних каналів; 

5) реалізація процедур дерегулювання багатьма країнами для прискорення і 

здешевлення просування потоків товарів і послуг. Основні детермінанти розвитку 

світового логістичного ринку пов’язані з розвитком науково-технічного прогресу 

та його вплив на основні тенденції попиту, а також на можливості, які НТП 

наддасть для логістики та експрес-операторів. Розроблення автономних і 

електричних вантажівок, 3D-друку, робототехніки, безпілотних літалних 
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апаратів, блокчейну призвело до кардинальних змін бізнес-структури компаній, 

які працюють на логістичному ринку.  

2. Дослідження тенденцій розвитку міжнародної торгівлі логістичними 

послугами свідчить, що логістична індустрія вийшла за межі національних 

економік, і в нинішній період триває формування глобальної логістичної 

інфраструктури. Розвиток логістичного сектору найближчими роками 

визначатиметься динамікою зростання світового виробництва і торгівлі, а також 

розширенням глобальних виробничих і дистриб’юторських мереж. Найбільшими 

постачальниками логістичних послуг на світовому ринку є промислово розвинені 

країни і країни з ринками, що швидко зростають. Провідні позиції вказаних країн 

пояснюються активною їх участю у ГВМ  і світовому товарообміні, а також 

впровадженням новітніх технологій у сфері логістики. 

3. Поглиблення МПП, глобалізація світових ринків товарів і послуг, 

посилення конкуренції та постійно зростаючі вимоги клієнтів до якості 

логістичного обслуговування привели до поширення практики аутсорсингу, 

тобто залучення контрагентів для виконання комплексу логістичних послуг. У 

логістичній діяльності аутсорсинг – це стратегічна основа консолідації бізнесу і 

створення такого бізнес-середовища, при якому для обох сторін. Логістичний 

аутсорсинг допускає будь-яку форму екстерналізації логістичної діяльності, яка 

раніше виконувалася «внутрішньо». 

4. Логістична діяльність вимагає значних обсягів капіталу і людських 

ресурсів, і рішення про аутсорсинг певних сфер логістичної діяльності пов’язано 

з певними фінансовими моментами. Оскільки ефективність логістики 

безпосередньо впливає на рівень обслуговування клієнтів, логістичний 

аутсорсинг має первинне значення у взаємовідносинах з клієнтами. З погляду на 

ці управлінські наслідки рішення про логістичний аутсорсинг ґрунтуються на 

визначенні конкретних логістичних функцій, які потенційно можна віддати на 

аутсорсинг. Такі рішення повинні враховувати: а) компетенції аутсорсинговой 

фірми; б) повторюваність логістичних операцій в) ступінь потреби клієнтів у цих 

функціях. На аутсорсинг передаються ті логістичні послуги, які пов’язані з 
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виконанням операцій у межах глобальних виробничих мереж. Вони включають: 

а) митне оформлення/ брокерські послуги; б) портові послуги; в) оформлення і 

супровід імпортно-експортної документації. Окремі дослідження, що 

аналізуються в цьому розділі, підтверджують, що більшість транзакційних, 

операційних і поточних логістичних послуг, таких як аудит, бухгалтерія і 

експедиція вантажів, часто передається на аутсорсинг. З іншого боку, логістична 

діяльність, яка має справу з більш конфіденційною інформацією, така як 

прогнозування/планування попиту, прямі взаємовідносини з кінцевими 

клієнтами, рідко віддається на аутсорсинг. 

5. Ключовими учасниками ринку логістичного аутсорсингу є 

багатонаціональні компанії. У 2016 р. доходи 50 найбільших логістичних 

операторів світу склали 230 млрд дол., що на 1,2% більше, ніж у 2015 р. (226, 

6 млрд дол.). Зростання економічної активності та доходів провідних компаній 

цього сегменту логістичної діяльності обумовлено не стільки збільшенням 

обсягів бізнес-операцій, скільки зростанням кількості злиттів і поглинань на 

ринку. 

6. Великі потоки товарів, інформації та фінансових активів у межах 

глобальних виробничих мереж вимагають чіткої логістичної координації. Дані, 

які супроводжують потік товарів, надають важливу інформацію для компанії, 

тому системи збуту або вантажоперевезень повинні ґрунтуватися на ефективності 

як фізичних, так і інформаційних потоків. Географічна і функціональна інтеграція 

логістики є серйозною проблемою для промислових вантажовідправників, які не 

завжди мають необхідні матеріально-технічні ресурси і навички для її 

забезпечення.  Через це вони можуть приймати рішення про передачу управління 

потоками товарів і даних стороннім компаніям, тобто постачальникам 

інтегрованих логістичних послуг. 

7. В основу концепції інтегрованої логістики покладено розгляд логістики 

як певного інструменту управління інтегрованим потоком продукції для 

досягнення ефективних економічних результатів. Цей підхід відображає нове 

сприйняття глобального процесу виробництва і дистрибуції, де окремі компанії, 
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ланки і системи розглядаються як центри логістичної діяльності, пов’язані в 

єдиному інтегральному процесі управління потоками продукції для задоволення 

потреб клієнтів (споживачів). 

8. Інтегрована логістика як технологія управління рухом продукції у межах 

виробничих мереж і ланцюгів поставок та, водночас, як фактор підвищення 

ефективності мережевої взаємодії відіграє важливу роль у процесі фрагментації 

виробництва і розвитку глобальних ланцюгів створення доданої вартості в 

результаті скорочення транзакційних витрат і отримання синергетичного ефекту. 

Крім того, оптимізація логістичних операцій може бути досягнута не лише через 

мінімізацію транзакційних витрат, а й у результаті підвищення якості логістичних 

послуг, що надаються. 

9. Сучасні проблеми економічного розвитку країн виносять на порядок 

денний розвиток комплексних та інтегральних логістичних послуг із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій та інтермодальних 

перевезень, постачальник яких бере на себе відповідальність за весь логістичний 

ланцюг. Такий вид послуг часто відсутній у країнах, що розвиваються, що являє 

собою небезпеку подальшої маргіналізації їх економік, а низький рівень розвитку 

ринку логістичних послуг стає серйозною перешкодою для розвитку торгівлі та 

інтеграції в глобальні виробничі мережі. 

Основні результати дослідження, проведені в цьому розділі, опубліковані в 

таких роботах автора [24, 40, 43, 44, 45, 48]. 
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РОЗДІЛ 3. ІНТЕГРАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ АЗЕРБАЙДЖАНУ В 

ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ   МЕРЕЖІ 

 

3.1 Основні тенденції розвитку ринку транспортно-логістичних послуг в 

Азербайджані 

 

У ХХI столітті логістичні послуги в їх в різних проявах не лише стали 

основним джерелом зайнятості, а й мають значний вплив на економічну і 

соціальну модернізацію як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. 

Забезпечення стійкої інтегрованої логістики, що сприяє безперешкодному і 

безперебійному руху вантажів, дозволяє повною мірою використовувати 

транзитний потенціал країни. 

Історично на території сучасного Азербайджану розташовувались важливі 

караван-сараї й великі регіональні торговельні центри. Вони включали міста – 

регіональні центри, такі як Мінгачевір і Кабала (за часів Кавказької Албанії), 

Барда і Ганжа (за часів Ісламського халіфату), Шакі, Шамаха, Нахічеван і Баку (у 

середньовіччі). Територія Азербайджану славилася виробництвом шовку, 

натуральних барвників, клею, олії та солі, а також ткацтвом килимів і 

виготовленням ювелірних виробів. Азербайджанські міста і караван-сараї 

виконували роль комерційних вузлів уздовж осей Схід-Захід і Північ-Південь. 

Управління караванами і караван-сараями було прибутковим бізнесом, який 

сприяв становленню місцевих «логістичних олігархів» того часу. 

В умовах поглиблення міжнародного розподілу праці та інтенсифікації 

економічної взаємозалежності, активна роль країни у світових торговельних 

процесах дозволяє їй ефективніше використовувати природні ресурси, 

інтегруватися у глобальні виробничі мережі, здійснювати в коротші терміни 

необхідні структурні зміни. Тому для Азербайджану, який встав на шлях 

створення розвиненої ринкової економіки і демонструє високі темпи зростання, 

участь у глобальній торгівлі має першорядне значення. 
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Зовнішньоторговельний обіг Азербайджанської Республіки в 2016 році з 

186 країнами світу склав 17,6 млрд дол., знизившись на 19,5% порівняно з 2015 

роком. При цьому експорт скоротився на 9,1 млрд. дол. (-28,2%), імпорт – на 

8,5 млрд. дол. (-7,4%). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Азербайджану 

склало 610,8 млн дол. (табл. 3.1) [287]. Основними експортними статтями 

Азербайджану в цей період були: сира нафта (71,4% від загального обсягу 

експорту), природний газ (10,6%), нафтопродукти (4,5%), овочі та фрукти (4,1%), 

інші товари (9,6%). Велика частка нафтогазового сектору в експорті 

Азербайджану породжує високі ризики розвитку так званого «ефекту 

голландської хвороби», наслідком якого є падіння конкурентоспроможності 

країни на світових ринках у результаті зменшення обсягу інвестицій у 

промисловість і збільшення імпорту промислових товарів. 

Таблиця 3.1. 

Зовнішня торгівля Азербайджану в 2012–2016 рр.(млн дол.) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Товарообіг  33560,8  34687,9  31016,3  21945,8  17675,7  

Динаміка, %  -7,6  + 3,4  -10,5  -33,4  -19,5  

Експорт  23908,0  23975,4  21828,6  12729,1  9143,2  

Динаміка, %  -10,0  +0,3  -8,9  -47,7  -28,2  

Імпорт  9652,8  10712,5  9187,7  9216,7  8532,5  

Динаміка , %  -1,0  +10,9  -14,2  +0,3  -7,4  

Сальдо  14255,2  13262,9  12640,9  2203,0  610,8  

Джерело: складено автором за даними [287] 

 

В структурі імпорту Азербайджану в 2016 р. переважали промислові 

товари: частка машин, механізмів, електричної апаратури, устаткування і їх 

запчастин складала 23,6%, товарів харчової продукції – 15,5%, чорних металів і 

виробів із них – 13,1%, транспортних засобів та запчастин до них – 9,6%. Слід 

підкреслити, що 99,8% капіталомістких товарів імпортуються для нафтогазового 

сектору. Така структура імпорту свідчить, що національна економіка орієнтована 

на сировинний сектор і характеризується низьким рівнем 
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конкурентоспроможності національної промисловості та залежністю від 

іноземних виробників високотехнологічних товарів. 

Розглядаючи основні зовнішньоторговельні параметри Азербайджану, слід 

зазначити, що сфері послуг приділяється менше уваги в порівнянні з сільським 

господарством і промисловістю. Важливу роль у розвитку економіки та 

інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків відіграють саме інфраструктурні 

послуги. Дослідження у рамках ЮНКТАД демонструють, що країни, що 

розвиваються, відстають в експорті саме інфраструктурних послуг, оскільки для 

їх виробництва потрібні значні обсяги капіталу і кваліфікована робоча сила. 

Виняток становлять лише деякі країни, а саме Кувейт (телекомунікаційний 

сектор), Сінгапур, Гонконг і Китай (логістичні та фінансові послуги), а також 

Південна Корея (транспортні послуги). 

В цілому послуги становлять 34,1% сукупного експорту Азербайджану. В 

структурі зовнішньої торгівлі послугами переважають традиційні види послуг. 

Так, частка транспорту в загальному обігу послуг склала 19,3%, вартість яких 

дорівнювала 2,52 млрд дол.; З них 60,1% пов’язано з використанням 

азербайджанськими резидентами іноземних перевезень. Загальний обсяг 

експорту транспортних послуг склав 1,518,3 млн дол. (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Структура експорту послуг Азербайджану, 2002–2015 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [282] 



137 
 

 
 

Одним із головних напрямів диверсифікації структури національної 

економіки Азербайджаном обрано транспортно-логістичний сегмент, який в 

осяжному майбутньому має стати однією з найважливіших складових економіки 

країни. Згідно з даними Державного комітету статистики Азербайджану, в 2016 р. 

10,2% ВВП вироблено в секторі послуг, в тому числі 6,6 % у торгівлі та ремонті 

транспортних засобів і 2,4% на транспорті та в складському господарстві. 

Порівняно з 2015 роком додана вартість у сфері торгівлі та ремонту транспортних 

засобів зросла на 1,5%. [287, 288].  

Незважаючи на значне скорочення глобальних вантажних перевезень, 

обумовлене зовнішніми економічними факторами, 2016 р. можна назвати 

успішним для сектору транспорту і логістики Азербайджану. У 2016 р. 

транспортним сектором Азербайджану було перевезено 222,2 млн т вантажів, що 

на 0,1% менше показника 2015 р., а обсяг перевезень ненафтових вантажів зріс на 

2,7% і склав 166 млн т. Частка приватного сектору в загальному обсязі 

перевезених вантажів дорівнювала 81,9%. За підсумками 2016 р. транспортні 

перевезення вантажів мали таку структуру: 64% – автомобільним транспортом, 

27% – трубопровідним, 7% – залізничним, 2% – морським, 0,1% – повітряним 

транспортом (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Перевезення вантажів за видами транспорту, 2016 р. 

Джерело: побудовано за даними [289] 

Слід зазначити, що в 2017 р. обсяг ненафтових вантажоперевезень 

збільшився на 3,5% – до 156,6 млн т. У структурі вантажоперевезень недержавні 

транспортні підприємства склали 81,6%, державні – 18,4%. При цьому обсяг 
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вантажоперевезень недержавними транспортними підприємствами в січні-

листопаді 2017 р. збільшився на 1,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. 

За період січень-листопад 2017 р. залізницею перевезено 13 млн т вантажів 

(включаючи транзитні), що на 7,1% менше показника січня-листопада 2016 року. 

Обсяг морських перевезень вантажів зріс у 2017 р. на 44,6% і досяг рівня 7 млн 

466,1 тис. т, а перевезення автомобільним і повітряним транспортом 

демонстрували незначне зростання – 2,1% і 7,3% відповідно. 

Структуру перевезень за видами транспорту з 2010 по 2016 рік 

представлено в табл. 3.2. За період 2010–20166 рр. найбільші темпи зростання 

вантажоперевезень демонстрували морській та авіаційний транспорт – майже 4,5 

і 4 рази відповідно. 

Таблиця 3.2. 

Перевезення вантажів за видами транспорту, 2010–2016 рр., (тис. т) 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всього  196 452 203 586 210862 217 926 221 991 222 373 222 462 

Залізничний 22 349 22 203 23 116 23 127 21 795 17 090 15 480 

Морський  11 714 12 499 12 371 11 510 9 934 6 626 5 807 

Авіаційний 40 51 82 126 125 129 160 

Трубопровідний – 

всього  

62 458 59 053 57 170 57 941 61 534 60 923 59 556 

нафтопровідний  49 982 45 602 43 316 43 549 45 784 45 672 44 129 

газопровідний  12 476 13 451 13 854 14 392 15 750 15 251 15 427 

Автомобільний  99 891 109 780 118123 125 222 128 603 137 605 141 459 

Джерело: побудовано автором за даними [289] 

 

Автомобільний транспорт має найбільшу питому вагу в транспортному 

секторі країни. У 2016 р. автомобільним транспортом було перевезено 141,5 млн т 

вантажів, що на 2,8% більше показника 2015 року. Залізничним транспортом в 

2016 р. було перевезено майже 15,48 млн т вантажів, що на 10,6% менше 

показника 2015 року. Морським транспортом за 2016 р. було перевезено 
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5,81 млн т вантажів, що на 12,4% менше показника 2015 р. при цьому частка 

нафтових вантажів склала 41,5% перевезених вантажів. Обсяг вантажів, 

оброблених в портах Азербайджану в 2016 р. склав 9,13 млн т, а обсяг 

міжнародних транзитних вантажів, оброблених в портах країни, склав 93,6%  

[289]. 

У 2016 р. за допомогою магістральних нафтопроводів було 

транспортовано 44,13 млн т нафти, а транспортування газу склало 21,35 млрд м3, 

що на 0,8% більше, ніж за 2015 рік. 33,5% транспортованого газу, або 

7,15 млрд м3, було перекачено по Південнокавказькому газопроводу. 

Що стосується міжнародних перевезень, то Азербайджан вже став 

транзитним вузлом, особливо в напрямі Схід – Захід. Обсяг транзитних вантажів, 

перевезених через Азербайджан у рамках TRACECA в січні-березні 2017 року, 

склав 2 млн 723,9 тис. т, або 20,7% загального обсягу вантажоперевезень по 

цьому коридору [296].  

Міжнародні вантажоперевезення територією Азербайджану здійснюються 

в основному залізничним транспортом. В цих вантажоперевезеннях досить 

велику частку складають імпортні та експортні операції та порівняно невелику – 

транзитні вантажі. Частка транзитних товарів у загальному обсязі перевезень 

територією Азербайджану залізничним транспортом складає лише 23%, що 

втричі поступається аналогічному показнику Грузії.  

Значна частина транзитних перевезень здійснюється через 

Азербайджанські порти. Структуру транзитних вантажів складають мінеральна 

продукція, нафтопродукти, нафтовий кокс, вугілля, сільськогосподарські 

продукти, рідкі вантажі у вигляді сирої нафти. Разом із цим, великою проблемою 

як для портів, так і для залізниці є обмежені обсяги контейнерних 

вантажоперевезень. Одне з пріоритетних завдань при створенні транзитних вузлів 

у Азербайджані полягає в тому, щоб ці вузли пропонували послуги з доданою 

вартістю для транзиту вантажів за допомогою інтермодальных перевезень і 

послуги з оброблення. Ця сфера є слаборозвиненою в Азербайджані. 
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Мультимодальні перевезення використовується рідко і залишаються одним із 

найменш ефективних методів транспортування в Азербайджані. 

На ринку логістики Азербайджану працюють два види логістичних 

провайдерів – 1PL і 2PL. Велика частина перевезень вантажів здійснюється 

малими і середніми підприємствами, для яких вимоги сучасної логістики 

розглядаються як значна перешкода для їх інтеграції в зовнішньоторговельні 

перевезення. Проте згідно з офіційною статистикою, 19660 підприємств 

займаються наданням транспортних послуг і зберіганням товарів, з яких 18850 – 

це індивідуальні підприємці. Отже, сектор логістики як такий є важливим 

джерелом робочих місць. 

В Азербайджані доки ще відбувається становлення логістичних 

експедиторських компаній, які можуть надати послуги 3PL, а поняття 4PL і 

логістичний аутсорсинг все ще не усвідомлено самим ринком.  

З-серед вищезгаданих перешкод для діяльності національних логістичних 

компаній серйозною, на нашу думку, є високий рівень регулювання цього виду 

діяльності, а саме бюрократизація процедури ліцензування. Лібералізація і 

дерегуляція ринку логістики дозволять активізувати діяльність не лише 

вітчизняних провайдерів, а й іноземних компаній 

В Азербайджані працюють представництва багатьох великих світових 

логістичних компаній, таких як Hellmann Worldwide Logistics, Blue Water Shipping 

Caspian, Bertling Caspian, Formag Forwarding та інші. Чимало компаній мають 

намір вести економічну діяльність на азербайджанському ринку транспортно-

логістичних послуг. Але існує небезпека, що з приходом на ринок великих 

західних компаній невеликі вітчизняні фірми можуть бути витіснені. Вирішення 

цієї проблеми можна розглядати через призму інтеграції дрібних компаній до 

альянсів, укрупнення компаній та продуманої політики держави щодо підтримки 

невеликих перевізників. 

Виділити беззастережного лідера логістичних послуг в Азербайджані 

важко, оскільки монополізація цієї сфери не відбувається і більшість компаній 

існують у рівних умовах. Але деякі з них за якістю послуг, що надаються, давно 
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зарекомендували себе на ринку з позитивного боку. Окрім вже згаданих 

організацій зі світовим ім’ям можна виділити місцеві компанії Fortuna, ABA 

Company, STS Logistics, Caspian Transport (Nurgun Holding) та інші. Клієнтами цих 

транспортно-логістичних компаній, окрім приватних осіб, невеликих фірм і 

магазинів, є і великі міжнародні організації. Зрозуміло, що кількість логістичних 

компаній в Азербайджані наразі значно менше порівняно з багатьма країнами 

Європи або Туреччиною. Хоча, на нашу думку, національні провайдери все одно 

мають досить високу конкурентоспроможність завдяки географічним 

особливостям Азербайджану, який може стати важливою ланкою в регіональних 

і міжнародних логістичних коридорах. 

Оскільки Азербайджан, в тому числі завдяки реалізації стратегії розвитку 

логістичного сектору, все більше перетворюється на мультимодальну систему 

сухопутних і морських маршрутів, постійної уваги безсумнівно вимагає питання 

виявлення недовикористаного потенціалу. Йдеться про усунення так званих 

«вузьких місць» та інших факторів, що впливають на рух товару, 

конкурентоспроможність і розвиток вантажоперевезень.  

Розглянемо рейтинг розвитку логістичного сектору Азербайджану на основі 

порівняльного аналізу Індексу ефективності логістики. Серед 160 країн за 

показником LPІ за 2014 р. Азербайджан посідає 25-е місце. 

Якщо судити за результатами дослідження LPI за останні роки, можна 

бачити, що вигідне географічне положення у сучасному світі – це далеко не 

найголовніший фактор розвитку транзитно-логістичного потенціалу. 

Виявляється, що для успішних логістичних ланцюгів велике значення має не 

лише безальтернативність маршрутів, а й якість та оперативність перевезень, що 

є зоною відповідальності транспортних і експедиторських компаній. На жаль, 

дані про Азербайджан за 2016 р. відсутні, і наше порівняльне дослідження рівня 

розвитку логістики ґрунтується на інформації 2014 р. Для порівняння, значення 

LPI для пострадянських країн в 2014 р. були такими: Латвія – 3,4, Туреччина – 

3,22, Казахстан – 2,7, Узбекистан – 2,39, Росія – 2,69, Україна – 2,99 і Грузія – 2.5 

(табл. 3.3).  
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Таблиця 3.3. 

Індекс ефективності логістики в пострадянських країнах, 2014 р. 

Місце Країна Бали 

36 Латвія 3,40 

39 Естонія 3,35 

46 Литва 3,18 

61 Україна 2,98 

88 Казахстан 2,70 

90 Росія 2,69 

92 Вірменія 2,67 

94 Молдова 2,65 

99. Білорусь 2,64 

114 Таджикистан 2,53 

116 Грузія 2,51 

125 Азербайджан 2,45 

129 Узбекистан 2,39 

140 Туркменістан 2,30 

149 Киргизстан 2,21 

Джерело: складено автором за даними  [323] 

 

Як було зазначено в другому розділі, LPІ охоплює сім компонентів оцінки 

ефективності логістичного сектору. Оцінки LPІ Азербайджану для кожного 

компонента представлено на рис. 3.3: 

✓ ефективність процесу оформлення митних та інших прикордонних органів 

(2,57);  

✓ якість логістичної інфраструктури (транспортної та інформаційної) (2,71); 

✓ легкість і доступність організації міжнародних перевезень (2,57); 

✓ компетентність персоналу місцевого ринку логістики (2,14); 

✓ здатність відстежувати міжнародні перевезення (2,14); 

✓ своєчасність доставки вантажів у пункт доставки (2,57). 

Азербайджан належить до країн із доходом вище середнього і отримав 

оцінку 2,45 з 5 балів за даними за 2014 р. Як видно, зарубіжні експерти високо 

оцінили рівень розвитку логістичної інфраструктури (цей показник отримав 

оцінку 2,71 балу). Найнижчу оцінку отримали такі фактори як можливість 

відстеження товару впродовж усього ланцюга поставок (2,14) і компетентність 

персоналу місцевого ринку логістики (2,14).  
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Рис. 3.3. Показники Азербайджану в Індексі ефективності логістики, 

2014 р. 

Джерело: побудовано автором за даними  [323] 

Якщо подивитися на оцінки LPI в динаміці (рис. 3.4), то можна побачити, 

що до 2014 р. найгірші оцінки отримав саме аспект ефективності роботи митних 

органів (швидкість, простота, передбачуваність), але водночас він показав 

найбільше зростання з-серед усіх факторів. Загалом, після 2012 р. практично всі 

показники погіршили свої оцінки або залишилися незмінними. Покращились 

тільки ефективність роботи митних органів і якість інфраструктури. 

 

Рис. 3.4. Динаміка показників Азербайджану в Індексі ефективності 

логістики 

Джерело: адаптовано автором за даними  [323] 
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При порівнянні Азербайджану з країнами регіону Європи і Центральної Азії 

та групою країн з доходом вище середнього ми отримали результати, які свідчать 

про мінімальні відхилення за показниками ефективності роботи митних органів і 

якості інфраструктури, а максимальні – за показниками компетенції в логістиці, 

можливості відстеження товару (рис. 3.5).  

 

 

 

 

Дотримання 

термінів доставки 

Можливість 

відстеження товару 

впродовж усього 

ланцюга поставки 

Компетенція в 

логістиці 

Простота організації 

міжнародних поставок 

товарів 

Якість 

інфраструктури 

Ефективність роботи 

митних органів 

Азербайджан 

Азербайджан 

Група країн з доходом вище середнього 

Регіон: Європа та Центральна Азія 

 

Рис. 3.5. Порівняльна характеристика профілів Азербайджану з групою 

країн регіону Європи і Центральної Азії та країн із доходом вище середнього 

Джерело: побудовано автором за даними  [323] 

В цілому, показник LPI Азербайджану на 13% нижче середнього показника 

групи країн з доходом вище середнього (2,45 проти 2,82) і на 11% нижче 

показника групи країн Європи і Центральної Азії. Найбільший розрив із лідером 

регіону – Туреччиною – Азербайджан має за складовими: а) можливість 

відстеження товару впродовж усього ланцюга поставок – 2,14 проти 3,77; 

б) компетенції в логістиці – 2,14 проти 3,64 (рис. 3.6). 

За даними щорічного дослідження Всесвітнього банку і Міжнародної 

фінансової корпорації «Doing Business 2017: Рівні можливості для усіх», 

Азербайджан останніми роками значно поліпшив свої позиції, розташувавшись 

на 65 місці в рейтингу сприятливого ділового середовища серед 190 країн світу та 

випередивши такі країни СНД як Киргизстан (75 місце), Україну (80), Узбекистан 

(87), Таджикистан (128) та ін. [322, с. 191]. Але за компонентом «Торгівля через 

кордони» Азербайджан посів у 2017 р. 83 місце. Наприклад, якщо Азербайджан 
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вимагає 9 окремих документів для оброблення експорту, в країнах Східної Європи 

та Центральної Азії цей показник у середньому складає 6,4, а в країнах ОЕСР – 

4,4. Процедури експорту та імпорту вимагають  значно більше часу  (43 і 46 днів 
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Рис. 3.6. Порівняльна характеристика профілів Азербайджану  

і лідера регіону (Туреччина) 

   Джерело: побудовано автором за даними [323] 

відповідно) в Азербайджані порівняно з країнами Східної Європи або 

Центральної Азії, де оформлення експорту / імпорту займає в середньому 26,7 і 

28,1 днів. Для країн ОЕСР цей показник дорівнює 10,9 і 11,4 днів. Крім того, 

Азербайджан – країна з високо вартістю контейнерів: середня вартість 20-

фунтового контейнера складає 2980 дол. для експорту і 3480 дол. для імпорту. 

Для порівняння, плата за 20-фунтовий контейнер для експорту зі Східної Європи, 

Центральної Азії та країн ОЕСР складає 1652 дол. і 1059 дол. відповідно, тоді як 

для імпорту – 1845 дол. і 1106 дол. відповідно. Більшість фірм-перевізників у 

Азербайджані стикаються із затримками при завантаженні/ розвантаженні 

вантажів і розмитненні вантажів. Ця процедура часто відбувається в митних 

приміщеннях, й іноді вантажівки проводять там до 2 днів, щоб завершити митні 

процедури. Крім того, через низький рівень розвитку логістичної інфраструктури 

(наприклад, митних складів на кордоні) міжнародні перевізники змушені чекати, 

поки всі товари будуть розмитнені та вивезені клієнтом (клієнтами).  
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Такі інституціональні бар’єри зменшують конкурентні переваги 

азербайджанських компаній через додаткові транзакційні витрати на 

транспортування і зберігання вантажів. Управляючи бізнесом, компанії 

намагаються знизити витрати, зберігаючи низький рівень запасів, оскільки велика 

кількість запасів вимагає додаткових витрат. Наприклад, у Західній Європі, де 

система ланцюгів поставок добре розвинена, клієнти зберігають тільки 

мінімально необхідний рівень запасів, знаючи при цьому, що за необхідності 

вантажі будуть доставлені оперативно і в строк. Але в Азербайджані багатьом 

фірмам доводиться тримати велику кількість запасів, оскільки митне регулювання 

здорожує замовлення перевезень невеликої кількості товарів порівняно з 

повністю завантаженим транспортом. Тому багато компаній зрештою перевозять 

товари в заповнених вантажівках, хоча їх фактична потреба складає тільки 

половину товарів, що перевозяться, або навіть менше. Отже, компанії збільшують 

складські запаси, які не використовуються. Все це обертається для них 

додатковими витратами. 

Водночас наявність добре інтегрованих логістичних центрів і митних 

складських приміщень на великих пунктах перетину кордону Азербайджану 

сприяла б вирішенню цієї проблеми, принаймні частково, оскільки митні склади 

є одним із важливих компонентів ланцюга поставок. Отже, Азербайджан потребує 

ефективної мережі логістичних послуг. Проблеми інтеграції логістичного сектору 

Азербайджану в світову транспортно-логістичну систему аналізуватимуться нами 

в параграфі 3.3. 

 

3.2. Моделювання участі транспортно-логістичного  комплексу 

Азербайджану в глобальні ланцюги створення доданої вартості 

 

Мета цієї частини роботи – оцінити міру участі транспортних послуг у 

створенні міжнародних ланцюгів вартості за участю Азербайджану. Ми також 

даємо оцінку впливу вантажоперевезень різними видами транспорту на експорт 

товарів, його структуру і динаміку ВВП в Азербайджані. Далі проведено 



147 
 

 
 

розрахунки рівня інвестицій в транспортну інфраструктуру, який потрібний для 

досягнення необхідного рівня вантажообігу в Азербайджані та інших країнах 

регіону. 

Найбільш повну інформацію щодо ГЛДВ можна знайти у базі даних 

ОЕСР-СОТ, включаючи прямий і непрямий вітчизняний компонент доданої 

вартості в експорті, іноземний компонент в експорті, реекспорт, експорт кінцевих 

і проміжних товарів. Але там в основному міститься інформація щодо розвинених 

країн, а дані про Азербайджан не включено. 

Тому ми оцінюємо міру участі транспортних послуг Азербайджану в 

міжнародних ланцюгах вартості на основі бази даних Eora MRIO Database 

[75].Вона містить матрицю експорту-імпорту проміжних товарів у розрізі країн і 

галузей. Слід зазначити, що в Eora MRIO Database показано приблизні оціночні 

дані, часто на основі інтерполяції. Але перевага цієї бази даних полягає в 

широкому охопленні країн (189 країн), включаючи Азербайджан. Розрахунки 

проведено за базовими цінами, інтерполяція за якими дає менше викривлень. 

Використано останні опубліковані дані за 2015 р. Для оцінювання міри участі 

транспортного сектору Азербайджану в ГЛДВ порівняно з іншими галузями 

національної економіки нами розраховано показник вартості імпортних 

складових в експорті за формулою: 

Іn · Еn/(Еn +ВСn) 

   (ЧІЕ)n = ------------------------,      (3.1) 

        Еn 

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

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

У чисельнику зроблено поправку на частку експорту в сукупних продажах 

галузі, щоб врахувати той факт, що не всі імпортовані компоненти 

використовуються для виробництва товарів саме на експорт. Оскільки 

статистичні дані про обсяги використання імпорту для виробництва експортної 

продукції не наведено, ми припускаємо, що частка такого імпорту приблизно 

відповідає частці експорту в продажах галузі.  
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Результати розрахунків представлено в Додатку Б. Коефіцієнт ЧІЕ в 

середньому складає тільки 4,4%, що є досить низьким показником. Це можна 

частково пояснити недосконалим методом обліку імпорту, який 

використовується для виробництва експортних товарів. Для сектору 

транспортних послуг ЧІЕ близький до середніх значень (5,5%). Але 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. 

Розглянемо детальніше транспортно-логістичний сектор. По-перше, ми 

оцінюємо міру участі даного інших країн в експорті окремих галузей 

Азербайджану (див. додаток В). Ми виходимо з припущення, що для експорту 

товарів часто необхідно використовувати послуги не лише вітчизняних, а й 

іноземних транспортних компаній). Для цього ми розраховуємо співвідношення 

між імпортом транспортних послуг галузями Азербайджану та її експортом 

(коефіцієнт Ti/E).  

Високі значення коефіцієнта Ti/Е отримано для державного управління 

(305%), фінансового посередництва та ділових послуг (34%), рибальства (29%), 

деревообробної промисловості (11%), що може бути пов’язано також з малим 

обсягом експорту цих галузей. Але, крім цього, відносно високе значення 

коефіцієнта Ti/E отримано для транспортних послуг (19%), поштових і 

телекомунікаційних послуг (11%) і освіти, охорони здоров’я та інших послуг 

(10%). Основні експортні галузі Азербайджану (добувна промисловість; нафтова, 

хімічна промисловість і видобування неметалевих корисних копалин) мало 

використовують послуги іноземних транспортних компаній (коефіцієнти Ti/E 0,1 

і 0,3%, відповідно). Середнє ж значення коефіцієнта Ti/E для всіх галузей склало 

5,7%. 

По-друге, ми розраховуємо коефіцієнт Te/I як відношення експорту 

транспортних послуг Азербайджаном для відповідних галузей в інших країнах до 

імпорту Азербайджаном продукції цих галузей для проміжного споживання. При 
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цьому ми припускаємо, що для поставок імпортних проміжних товарів і послуг 

необхідні також послуги національних транспортних компаній Азербайджану. 

Найбільший коефіцієнт Te/I (іноді навіть більше 100%) отримано для таких 

галузей як державне управління (1072%), будівництво (704%), ремонт і 

обслуговування (117%), постачання електрики, газу і води (72%). Проте частка 

цих галузей в імпорті Азербайджану є вкрай незначною. Для основних статей 

імпорту (електротехніка і машини; продукція нафтової, хімічної промисловості і 

видобування неметалевих корисних копалин) коефіцієнт Te/I складав, відповідно, 

2% і 6,5%. Для транспортних послуг він був досить високим (54%), а для 

продукції транспортного машинобудування як важливої складової витрат 

транспортного сектору самого Азербайджану складав 10%. Середнє ж значення 

коефіцієнта Te/I для всіх галузей склало близько16%. 

Для подальших розрахунків в роботі використовується регресійно-

кореляційний аналіз. Коефіцієнт кореляції показує щільність лінійного зв’язку 

між двома показниками. Коефіцієнт близький до 1 або -1 показує наявність 

сильного зв’язку, близький до 0 – відсутність доведеного лінійного зв’язку між 

показниками. Позитивна кореляція свідчить, що збільшення одного показника 

зазвичай супроводжується зростанням іншого. Негативна кореляція має місце, 

коли збільшення одного показника зазвичай супроводжується зменшенням 

іншого. Використання в розрахунках показників зі зміщенням у часі на один або 

декілька років (з часовим лагом) відносно значень іншого показника дозволяє 

побачити наявність відстроченого впливу. Кореляційний аналіз є основою для 

проведення регресійного аналізу. Ми використовуємо одно- або двохфакторні 

лінійні регресійні моделі типу: 

Y=b0+b1x1(3.2) 

Y=b0+b1x1+b2x2(3.3),  

де Y– залежна змінна; x1 і x2 – перший та другий фактор у моделі; b0 – 

константа (значення залежної змінної, якщо всі незалежні змінні дорівнюють 0); 

b1 і b2 – регресійні коефіцієнти при першому та другому факторі, відповідно 

(показують, наскільки збільшиться Y при зростанні x1 і x2, відповідно). 
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Для оцінювання точності моделі та правильності вибору факторів 

використовується коефіцієнт детермінації. Він набуває значення від 0 до 1 і 

показує, яку частину зміни залежної змінної можна пояснити змінами значень 

факторів у моделі. Високе значення коефіцієнта детермінації зазвичай вказує на 

правильність вибору моделі. Статистична значущість коефіцієнта детермінації 

для моделі, побудованої на основі вибірки даних, перевіряється F-критерієм. 

Наприклад, розрахований за ним рівень значущості менше 0,05 свідчить, що з 

імовірністю більше 95% коефіцієнт детермінації в генеральній сукупності більше 

0, а відтак побудована модель правильно відображає зв’язок між показниками. 

Якщо використовується двох- і більше факторна модель, додатково 

використовується t-критерій для кожного фактора окремо. Наприклад, 

розрахований за ним рівень значущості менше 0,05 свідчить, що з імовірністю 

більше 95% коефіцієнт регресії для відповідного фактора в генеральній 

сукупності більше 0, а відтак цей фактор дійсно впливає на залежну змінну. 

Ми аналізуємо вплив вантажообігу різних видів транспорту на експорт 

товарів Азербайджану в 1995–2016 рр., розділяючи його на дві складові: експорт 

енергоносіїв (основна стаття експорту з використанням внутрішніх природних 

ресурсів) та інший експорт (диверсифікований, але менший за обсягом 

компонент, який складав лише 13% експорту країни в 2016 р.). Тут також 

потрібно зазначити, що дані про експорт публікуються в поточних цінах у 

доларах. Тому отримані нами результати можуть бути чутливі до коливань цін, 

особливо на енергоносії. Початкові дані для аналізу вказано в Додатку Г. 

У табл. 3.4 представлено результати кореляційного аналізу зв’язку обсягу 

вантажоперевезень із експортом. Якщо залізничний, авто- і трубопровідний 

транспорт корелюють з обома видами експорту, то авіатранспорт, очікувано, – 

тільки з «іншим» експортом.  

Морський транспорт не має якої-небудь значимої кореляції. Окремо слід 

вказати на наявність щільної кореляції між вантажообігом трубопровідним і 

автотранспортом (0,91), тому ефект їх зростання складно розрізнити в 

регресійному аналізі. Можливо, це пов’язано з тим, що зростання експорту 
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енергоносіїв забезпечує додаткові валютні надходження, які витрачаються на 

імпортні товари, сприяючи зростанню попиту на автоперевезення.) 

Таблиця 3.4. 

Кореляція між вантажообігом і експортом в Азербайджані 

 

Експорт 

енергоносіїв 

Інший 

експорт 

Залізничний транспорт 0,49 0,58 

Морський транспорт -0,05 -0,12 

Авіатранспорт 0,23 0,68 

Автотранспорт 0,64 0,92 

Трубопровідний транспорт 0,76 0,90 

    Джерело: розраховано автором за даними [288, 289]  

Для регресійного аналізу ми спочатку обираємо вантажообіг 

трубопровідного транспорту і залізничного транспорту як фактори експорту 

енергоносіїв, а вантажообіг автотранспорту, залізничного і авіатранспорту – як 

фактори «іншого» експорту. Але в перших побудованих моделях деякі фактори 

не мали статистично значимих регресійних коефіцієнтів, про що свідчив t-

критерій. В результаті ми отримали однофакторні моделі: 

ЕЕt=257+0,28ТПГt(3.4) 

ІЕt=-40+0,11АДГt(3.5),  

де ЕЕt – експорт енергоносіїв у році t, млн дол.; ІЕt – «інший» експорт в 

році t, млн дол.; ТПГt – вантажообіг трубопровідного транспорту, млн тонно-км; 

АДГt – вантажообіг автотранспорту, млн тонно-км. 

Отже, в розглянутий період збільшення вантажообігу в середньому на 

1 млн тонно-км на трубопровідному транспорті забезпечувало зростання 

експорту енергоносіїв на 280 тис. дол., а аналогічне збільшення вантажообігу на 

автотранспорті  забезпечувало  збільшення  «іншого»  експорту  на  110 тис. дол.  

Менший регресійний коефіцієнт для автотранспорту не обов’язково свідчить про 

меншу ефективність автотранспорту, враховуючи, що автоперевезення окрім 

експорту забезпечують імпорт і перевезення вітчизняних товарів усередині 

країни. 
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Для оцінювання впливу розвитку транспорту на економіку Азербайджану 

в цілому ми розглядаємо темпи зростання ВВП на душу населення і обсяги 

перевезень різними видами транспорту (у тонно-км) в 1992–2016 рр. Основні 

початкові дані представлено в Додатку Д. У табл. 3.5. представлено результати 

кореляційного аналізу зв’язку динаміки вантажоперевезень зі зростанням ВВП 

(на душу населення) з урахуванням часових лагів (плюс або мінус один рік). 

Таблиця 3.5. 

Кореляція між зростанням вантажообігу та економічним зростанням 

в Азербайджані 

 ВВПt-1 ВВПt ВВПt+1 

Залізничний транспорт 0,51 0,78 0,77 

Морський транспорт 0,07 0,12 0,32 

Авіатранспорт -0,15 -0,04 -0,002 

Автотранспорт 0,58 0,57 0,53 

Трубопровідний транспорт 0,62 0,67 0,48 

Джерело: розраховано автором за даними [289, 328]  

Як бачимо, існує взаємний вплив економічного зростання і динаміки 

вантажообігу для трубопровідного транспорту, автотранспорту і залізничного 

транспорту, що закономірно, враховуючи, що це основні види транспорту в 

Азербайджані, частка яких у 2016 р. складала, відповідно, 73%, 17% і 6% 

вантажообігу в країні. Взаємність впливу обумовлена тим, що, з одного боку, 

зростання ВВП створює попит на транспортні послуги, з іншого боку, зростання 

валової доданої вартості у ВВП є не тільки безпосередньою складовою зростання 

ВВП, а й підтримувальною інфраструктурною галуззю, яка дає можливість 

розширювати виробництво і експорт в інших галузях. 

Незначний позитивний вплив має морський транспорт (частка якого 

складає лише 3% вантажообігу, враховуючи обмеженість перевезень Каспійським 

морем, не пов’язаним зі світовим океаном), але статистична значущість кореляції 

невелика. Кореляція майже не спостерігається з авіатранспортом, що легко 

пояснюється його малою часткою у вантажообігу (менше 1%) – в Азербайджані 

він традиційно орієнтований здебільшого на пасажирські перевезення. 
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Далі ми проводимо регресійний аналіз з урахуванням контрольної змінної 

зростання ВВП в попередньому році для поправки на трендову складову 

економічного зростання. Для морського транспорту і автотранспорту t-критерій 

для регресійних коефіцієнтів не показує статистично значимі результати. 

Значимий ефект модель для автотранспорту показує тільки за відсутності 

поправки на трендовий компонент економічного зростання. Тому ми не можемо 

з упевненістю говорити, чи є розвиток автотранспорту драйвером економічного 

зростання або ж його ефект маскує інерцію економічного зростання. 

Для трубопровідного транспорту ефект вдалося підтвердити, але на межі 

статистичної значущості (рівень значущості регресійного коефіцієнта за t-

критерієм складає 0,09, а коефіцієнт детермінації моделі складає 0,73 при рівні 

значущості за F-критерієм менше 0,01). Для залізничного транспорту ефект є 

дуже значимим (рівень значущості регресійного коефіцієнта за t-критерієм 

складає менше 0,01, а коефіцієнт детермінації моделі складає 0,86 при рівні 

значущості по за F-критерієм менше 0,01). Для перевірки стійкості результатів ми 

повторно провели регресійний аналіз для періоду 2000–2016 рр., але характер 

регресійних коефіцієнтів для показників транспорту і статистична значущість 

результатів від цього істотно не змінилися. Доведений ефект імовірно 

пояснюється важливою експортною роллю нафтової галузі для економіки 

Азербайджану, продукція якої доставляється в основному трубопровідним 

транспортом.  

Нижче представлено формули регресійних моделей для трубопровідного 

транспорту (формула 3.6 для даних 1992–2016 рр., 3.7 для 2000–2016 рр.) і 

залізничного транспорту (формула 3.8 для даних 1992–2016 рр., 3.9 для 2000–

2016 рр.). 

ВВП t=-0,27+0,68ВВП t-1+0,06ТПТ t      (3.6) 

ВВП t=3,07+0,37ВВП t-1+0,10ТПТ t        (3.7) 

ВВП t=2,33+0,59ВВП t-1+0,27ЖДТt        (3.8) 

ВВП t=1,64+0,73ВВП t-1+0,34ЖДТ t       (3.9),  
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де ВВПt – зростання ВВП на душу населення,  %; ВВПt-1 – зростання ВВП 

на душу населення в попередньому році, %; ТПТt – зростання вантажообігу 

трубопровідним транспортом, %; ЖДТt – зростання вантажообігу залізничним 

транспортом, %. 

Графічно залежності представлено на рис. 3.7 і 3.8. 

Отже, виходячи з частки імпортних компонентів у експорті можна зробити 

висновок про незначну участь Азербайджану в глобальних ланцюгах створення 

вартості, особливо в частині сільського господарства і сектору послуг. Це 

стосується і транспортних послуг, і основної статті експорту –  видобувної 

промисловості.  

В процесі міжнародної торгівлі проміжними товарами, яка є показником 

розвитку міжнародних виробничих мереж на території Азербайджану, більш 

інтенсивно використовуються послуги національного транспортно-логістичного 

комплексу для забезпечення імпортних поставок, ніж послуги іноземних 

транспортних компаній для забезпечення національних експортних доставок. 

Послуги іноземних транспортних компаній незначною мірою використовуються 

при поставках енергоносіїв, які є основою експорту країни. 

 

 

Рис. 3.7. Залежність між зростанням ВВП на душу населення і 

вантажообігом трубопровідного транспорту 

Джерело:  побудовано автором на основі власних розрахунків 
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Рис. 3.8. Залежність між зростанням ВВП на душу населення і   

вантажообігом залізничного транспорту 

Джерело:  побудовано автором на основі власних розрахунків 

Якщо зростання поставок енергоносіїв на експорт забезпечується в 

основному трубопровідним транспортом, то зростання «іншого» експорту – 

автотранспортом Це свідчить про важливу роль автотранспортних перевезень для 

товарної диверсифікації експорту Азербайджану на користь продукції з більш 

високим ступенем перероблення. Найбільш щільний зв’язок між зростанням 

вантажоперевезень і економічним зростанням в Азербайджані характерний для 

трубопровідного і залізничного транспорту. Це обумовлено впливом поставок 

енергоносіїв і вагою цих видів транспорту в транспортних перевезеннях вантажів. 

 

3.3. Стратегічні напрями інтеграції Азербайджану в системі 

міжнародних логістичних коридорів 

 

Економічний і соціальний розвиток країн в ХХІ столітті передбачають 

розроблення стратегій, спрямованих на вирішення проблем еволюції в наступні 

20, 30 і навіть 50 років. Внутрішні проблеми вже не можуть вирішуватись в 

національних кордонах – без урахування дедалі більш взаємозалежного характеру 

глобального ринку та різноманітності його впливу. В умовах сучасного 
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глобалізованого світу з його складними процесами взаємодії можна впевнено 

очікувати, що країни Центральної Євразії знайдуть нові синергії економічної та 

соціальної трансформації, за допомогою яких зможуть розвивати і відстоювати 

свої позиції на міжнародній економічній арені.  

Азербайджан продовжує відігравати ключову роль у регіоні, роблячи цю 

трансформацію більш реальною. Наявність великих природних ресурсів 

стимулює розвиток ненафтових секторів економіки і сприяє диверсифікації 

структури торгівлі в регіоні, відтак відновлюючи його історичну позицію як 

торговельного центру вздовж старовинного Шовкового шляху. До 2030 року 

Азербайджан може стати процвітаючим регіональним центром Центральної 

Євразії, але для того, щоб це сталося, країна має визначити комплексну стратегію 

стійкого розвитку. 

Як ми зазначали раніше, досвід розвитку багатьох країн, у тому числі країн 

з ринками, що формуються, продемонстрував, що один із каналів створення 

доданої вартості знаходиться у сфері виробництва логістичних послуг. Один із 

головних факторів створення доданої вартості всередині логістичних ланцюгів 

полягає в здатності забезпечення розвитку інфраструктури з урахуванням високої 

ефективності інтеграції у виробничі та комерційні регіональні та глобальні 

ланцюги поставок. Як наслідок ми можемо стверджувати, що наявність чіткої та 

ефективної національної стратегії інвестицій у логістику є ще одним 

детермінантом успішної інтеграції в глобальні виробничі і логістичні системи.  

Аналіз стану ринку транспортно-логістичних послуг в Азербайджані, 

виконаний у попередніх параграфах, показав, що його розвиток вимагає 

комплексного підходу, який відповідатиме національним, регіональним і 

міжнародним пріоритетам розвитку країни. Будівництво магістралей, портів та 

аеропортів є необхідною частиною цієї стратегії, але для інтеграції країни в 

глобальні виробничі системи необхідно проводити структурні реформи 

національної економіки. Досвід країн, які здійснювали значні інвестиції в 

інфраструктурні проекти, підтверджує вищезгадану необхідність проведення 
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масштабних структурних трансформацій з метою диверсифікації національної 

економіки для зменшення залежності від сектору видобування нафти і газу. 

Слід зазначати, що Азербайджан має всі передумови для розвитку 

транспортно-логістичного комплексу, який у майбутньому міг би стати частиною 

транспортно-логістичного комплексу регіону. Розвинений транспортно-

логістичний комплекс має стати головною умовою для конструктивної і 

ефективної перебудови економіки Азербайджану. Проте логістичний комплекс 

Азербайджану має низку проблем, які перешкоджають його ефективному 

функціонуванню, а саме: 

✓ недосконале законодавче забезпечення і несумлінне виконання 

чинних нормативно-правових актів щодо функціонування транспортної системи; 

✓ зношеність основних фондів у всіх видах транспорту; 

✓ недостатнє фінансування логістичної галузі; 

✓ високий рівень корупції; 

✓  низький рівень обслуговування і швидкість доставки вантажів. 

Для подолання всіх вказаних проблем уряд Азербайджану почав 

здійснювати низку економічних та інституціональних реформ, які спрямовані на 

поліпшення роботи транспортно-логістичного сектору. Ключові напрями 

стратегічної дорожньої карти розвитку національної економіки і основних 

секторів економіки Азербайджану було затверджено в грудні 2016 р.  

«Стратегічні дорожні карти щодо національної економіки та основних 

секторів економіки» покликані забезпечити конкурентоспроможність економіки, 

її успішну інтеграцію в регіональну і глобальну економіку, підвищення 

соціального добробуту на основі стійкого економічного розвитку. Для 

розроблення масштабної програми реформ було залучено міжнародну 

консалтингову компанію McKinsey. Головним завданням «Стратегічних 

дорожніх карт щодо національної економіки та основних секторів економіки», 

розроблених спільно з цією компанією, є диверсифікація економіки. Документ 

охоплює три періоди: до 2020 року, 2020–2025 роки та після 2025 року. В основу 

концепції покладено економічну модель експортної спрямованості та 
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передбачено, що підвищення конкурентоспроможності та удосконалення 

структури економіки сприятиме зростанню ненафтового експорту [28]. 

Розглянемо більш детально дорожню карту щодо розвитку логістичного 

сектору Азербайджану. Ключовим фактором його розвитку в 2016 р. стала 

затверджена «Стратегічна дорожня карта розвитку логістики і торгівлі». Нею 

визначено три стратегічні мети розвитку логістики і торгівлі: 

✓ створення сприятливого середовища для збільшення обсягів 

транзитних вантажів з метою перетворення Азербайджану на логістичний і 

торговельний вузол регіонального значення в довгостроковій перспективі;  

✓ інтеграція в глобальні та регіональні ланцюги створення доданої 

вартості в результаті збільшення транзитної торгівлі з метою диверсифікації 

економіки та інтенсифікації зовнішньої торгівлі;  

✓ впровадження механізму реалізації цілей дорожньої карти у сфері 

логістики і торгівлі на основі організації діяльності вільних торгових зон, 

включаючи територію Бакинського міжнародного морського торгового порту. 

У табл. 3.6 представлено основні напрями розвитку логістичної 

інфраструктури Азербайджану на основі аналізу стратегічних дорожніх карт. 

Також до 2020 р. планується збільшити на 5% доходи з повітряних операцій, а 

також побудувати п’ять або шість логістичних і торговельних центрів, 

будівництво чотирьох з яких повинно бути завершено до вищезгаданої дати [13]. 

До 2020 р. в Азербайджані у сфері логістики і торгівлі планується створити 

18,9 тис. нових робочих місць, а ВВП планується збільшити на 605 млн манат. До 

2020 р. частку Азербайджану в морських вантажоперевезеннях за маршрутом 

Середня Азія – Чорне море планується збільшити до 40%, Середня Азія – 

Європа – до 25%, Китай – Європа – до 3%, Росія – Іран – до 40%, Іран – Чорне 

море – до 25% [13]. 

Розвиток глобальних торговельних і логістичних систем відіграє важливу 

роль в інтеграції країн у світовий економічний та інформаційний простір. На 

сьогодні Азербайджан має певний позитивний досвід у цьому напрямі: країна 

активно бере участь у міжнародних проектах зі створення регіональних 
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логістичних центрів, займається розробленням і впровадженням державних 

програм і проектів, спрямованих на інтеграцію в глобальні логістичні системи. 

Створення ефективних міжнародних логістичних коридорів є головним 

пріоритетом    політики    Азербайджану  в    цій  сфері,  оскільки   це  розширює 

Таблиця 3.6. 

Пріоритетні напрями розвитку логістичної інфраструктури 

Азербайджану 

Залізничний 

транспорт 

реконструкція сектору з метою збільшення його потужності, 

модернізації існуючої інфраструктури і залізничного устаткування; 

Автомобільний 

транспорт 

реконструкція автомобільних доріг уздовж транспортних коридорів 

країни, модернізація доріг у регіонах, організація дорожнього руху і 

вдосконалення системи регулювання, оновлення автопарку відповідно 

до міжнародних технічних і екологічних стандартів, створення і 

впровадження системи стандартизації та сертифікації автомобільного і 

міського пасажирського транспорту; 

Водний 

транспорт 

завдяки перспективному розвитку зовнішньої торгівлі побудувати 

новий морський порт, збільшивши у такий спосіб пропускну 

спроможність для експорту рідин і контейнерів з вантажем; 

Повітряний 

транспорт 

оптимізація кількості міжнародних аеропортів, впровадження єдиної 

системи для аеропортів, модернізація системи управління повітряним 

рухом з урахуванням сучасних і міжнародних вимог; 

Модернізація 

транспортно-

логістичної 

інфраструктури 

Баку та інших 

міст країни  

реконструкція і розширення автомобільних доріг усередині країни, 

будівництво нових автомобільних мостів, багатоповерхових і підземних 

парковок, заміна малотоннажних пасажирських автобусів на великі. 

Джерело: складено автором за даними [278] 

можливості країни щодо оптимального використання різних напрямів 

транспортних потоків (західний, північний, південний) і зменшує логістичні 

витрати. Проаналізуємо більш детально основні логістичні проекти 

Азербайджану в цій сфері. 

ТРАСЕКА. Одним зі значимих для Азербайджану проектів є будівництво 

Євразійського транспортного коридору ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe – 

Caucasus –Asia), основна мета якого полягає у створенні транспортного коридору 

між Європою та країнами Центральної Азії, Середнього Сходу, Китаєм і Японією 

з метою забезпечення найкоротших шляхів доставки вантажів у Європу. Цей 

проект розглядається як основний торговельний коридор древнього Шовкового 
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шляху. Його було розроблено Європейською комісією в 1991 р., а в 1993 р. на 

конференції у Брюсселі Євросоюз запропонував реалізувати у рамках TAСIS 

програму технічного сприяння «Транспортний коридор Європа – Кавказ – Азія» 

(ТРАСЕКА). Спочатку в проекті ТРАСЕКА брали участь Азербайджан, Вірменія, 

Грузія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан. Незабаром 

до програми приєдналися Молдова, Монголія та Україна; у 2000 р. – Туреччина, 

Румунія та Болгарія, в 2009 р. – Іран. 

З кінця 90-х років ХХ ст. у рамках TRACECA реалізовано десятки 

підпрограм, пов’язаних з інфраструктурним розвитком регіону, відновленням 

залізничних колій, портів і авіамаршрутів, уніфікацією тарифної політики, 

спрощенням митних і прикордонних процедур оброблення вантажів, залученням 

інвестицій та підготовкою професіоналів транспортної галузі. На інвестиційні 

проекти було витрачено близько 200 млн дол. коштів ЄС і більше 1 млрд дол. 

приватних інвестицій [50]. 

Загальна мета проекту полягає в інтенсифікації міжнародного товарообігу і 

спрощенні руху товарів по коридору TRACECA шляхом удосконалення 

логістики, підвищення рівня сумісності транспортних систем і розвитку 

мультимодальних перевезень. Тільки в Азербайджані було виконано роботи з 

будівництва, реконструкції і ремонту доріг, залізничних ліній та мостів, 

вантажних портових терміналів на мільярди доларів. Це значною мірою 

пожвавило і розширило діяльність портів, залізниці, автотранспортних компаній, 

авіаоператорів, експедиторів, вантажовідправників і вантажоодержувачів. 

В 2006 р. Міжурядова комісія ТРАСЕКА прийняла офіційну стратегію 

розвитку міжнародного логістичного коридору «Європа – Кавказ – Азія» на 

період до 2015 р. Головна мета стратегії полягала в розвитку 

конкурентоспроможної, ефективної та інтегрованої мультимодальної 

транспортної системи на рівнях ЄС-ТРАСЕКА і ТРАСЕКА-ТРАСЕКА. Основні 

принципи стратегії передбачали: 

✓ рішення щодо фінансування транспортної інфраструктури; 

✓ безпечний, надійний та сталий транспорт; 
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✓ посилення і модернізацію інституційних аспектів транспорту; 

✓ інтеграцію та єдність мереж транспортної інфраструктури; 

✓ надійні мультимодальні вантажні перевезення; 

✓ розвиток повітряного транспорту і туризму [295, с. 37]. 

Важливим є і те, що у рамках програми TRACECA щорічно розраховується 

спеціальний індекс привабливості маршрутів, який відображає надійність і 

стійкість кожної країни – учасниці проекту з точки зору вантажоперевізників та 

експедиторів. Чим вище значення індексу для країни, тим менш привабливим є її 

маршрут (табл.3.7.).  

У липні 2016 р. за підсумками 12-го засідання Міжурядової комісії 

ТРАСЕКА, яке відбулося в Одесі, було затверджено Стратегію розвитку 

міжнародного транспортного коридору на період 2016–2026 рр. Стратегією 

передбачено забезпечення стійкої мультимодальної мережі, що сприятиме 

безперешкодному і безперебійному руху вантажів завдяки повному 

використанню транзитного потенціалу коридору, збільшенню ролі та функцій 

маршруту ТРАСЕКА як важливої альтернативи іншим міжнародним 

транспортним каналам. 

Таблиця 3.7. 

Динаміка значень індексу ефективності логістики  

для країн – членів ТРАСЕКА, 2014 р. 

Країна 2007 2010 2012 2014 

Туреччина  3,15 3,22 3,51 3,50 

Румунія  2,91 2,84 3,00 3,26 

Болгарія  2,87 2,83 3,21 3,16 

Грузія   2,61 2,77 2,51 

Україна  2,55 2,57 2,85 2,98 

Киргизія  2,35 2,62 2,35 2,21 

Молдова  2,31 2,57 2,33 2,65 

Азербайджан  2,29 2,64 2,48 2,45 

Узбекистан  2,16 2,79 2,46 2,39 

Вірменія  2,14 2,52 2,56 2,67 

Казахстан  2,12 2,83 2,69 2,70 

Таджикистан  1,93 2,35 2,28 2,53 

Джерело: складено автором за даними  [323] 
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Також слід зазначити, що логістичний коридор ТРАСЕКА є одним із 

факторів зміцнення торговельно-економічних стосунків між країнами Азії та 

Європи. Основні вантажопотоки, які проходять через коридор, формуються, з 

одного боку, в Західній та Центральній Європі, іншого – в Середній та Південно-

Східній Азії [26]. Так, за прогнозами самої організації, до 2030 р. зовнішня 

торгівля країн ТРАСЕКА з рештою світу (у тоннах) зросте від 150% до 370%. До 

2030 р. обсяг торгівлі Туреччини може перевищити 349 млн т. Водночас, згідно з 

прогнозами, міжнародна торгівля всередині регіону ТРАСЕКА (у тоннах) 

зростатиме швидше, ніж зовнішня торгівля країн-членів ТРАСЕКА з країнами 

ЄС) [295, с. 15]. 

Проте повністю реалізувати задумане учасникам програми так і не вдалося. 

На наш погляд, наявність певних технічних труднощів (різна ширина залізничної 

колії), дві морські ділянки, для переїзду яких потрібні залізничні пороми) істотно 

здорожує перевезення вантажів. Складнощі з митними процедурами, які значно 

збільшують час доставки, неузгодженість транзитних тарифів, неефективна і 

несвоєчасна координація між національними залізницями, митними органами, 

експедиторами і митними брокерами також є істотними інституціональними 

бар’єрами в роботі цього міжнародного транспортно-логістичного коридору [38]. 

Усе це не сприяє зростанню потоків транзитних перевезень цим маршрутом і 

міжнародних інвестицій у вдосконалення і розвиток його інфраструктури. 

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (ТМТМ). З 

метою інтенсифікації та поглиблення співпраці на ТМТМ в грудні 2016 р. глави 

залізничних відомств Азербайджану, Казахстану, Туреччини та Грузії підписали 

у Баку меморандум про взаєморозуміння щодо перспектив розвитку ТМТМ. 

Пропускна спроможність маршруту може досягати 8 контейнерних потягів на 

місяць, а до 2020 р. обсяги вантажоперевезень по ТМТМ перевищать 6 млн т.  

Потрібно відзначити, що про успішність проекту свідчить кількість країн і 

компаній, які висловили бажання приєднатися до нього. Україна і Литва 

підписали меморандум про приєднання контейнерного потягу до ТМТМ у 

«Вікінг», що слідує з Європи через Азербайджан і Казахстан до Китаю. Потім 
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членами Координаційного комітету консорціуму стали компанії «Укрзалізниця» 

(Україна), «Укрфері» (Україна), Translogistic (Молдова), PKP LHS (Польща). 

Підключилася до проекту і компанія Rail Cargo Hungaria Zrt (Угорщина). 

У контексті інвестиційної активності Азербайджану в логістичних проектах 

на особливу увагу заслуговує будівництво транскавказької залізничної магістралі 

Баку – Тбілісі – Карс (БТК). Вартість проекту перевищує 600 млн дол. і порівну 

поділена між трьома країнами – Азербайджаном, Грузією і Туреччиною. 

Магістраль Поті – Тбілісі – Баку має покращити сполучення між Потійським 

морським портом (майбутнім чорноморським хабом) і Бакинським морським 

портом (майбутнім каспійським хабом у порту Алят) по центральній осі 

ТРАСЕКА. У кінці 2017 р. відбулося офіційне відкриття транскавказької 

залізничної магістралі БТК загальною довжиною 826 кілометрів, яка 

анонсувалася в 2005 році у рамках європейського проекту ТРАСЕКА. Ця 

магістраль має стати частиною так званого нового китайського проекту «Один 

пояс – один шлях», який зв’яже Азію з Європою. На початковому етапі по 

магістралі БТК планується перевозити до 6,5 млн т вантажів і близько 1 млн 

пасажирів, хоча в майбутньому пікова пропускна спроможність коридору має 

скласти 17 млн т вантажів на рік, а кількість пасажирів має збільшитися до 3 млн 

[22]. Отже, з уведенням в експлуатацію магістралі БТК відкривається 

найкоротший шлях для перевезень вантажів і пасажирів з Китаю і Центральної 

Азії у напрямі Туреччини і далі в країни Південно-Східної Європи. Окрім того, 

нова залізнична магістраль БТК, яку підтримує ЄС, дозволить істотно зменшити 

час, необхідний для транспортування вантажів в рамках проекту «Один пояс, 

один шлях»: замість 40–45 днів, потрібних для перевезення морем, товари 

зможуть бути доставлені в пункт призначення за 10–15 днів. Важливо наголосити, 

що завдяки магістралі БТК у перевізників не буде додаткових транспортних 

витрат на морські поромні перевезення, а також на портові збори. Отже, цей 

проект змінить транспортний і торговельний статус регіону. Інвестиції, 

вдосконалення інфраструктури і координація логістики між провайдерами 

вказаних країн сприятимуть створенню нових можливостей для бізнесу, що 
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помітно підвищить привабливість маршруту порівняно з іншими коридорами та 

активізує міжнародну співпрацю на всьому євразійському просторі. В контексті 

диверсифікації участі Азербайджану в глобальні логістичні та виробничі мережи, 

ця магістраль дозволить стати регіональним логістичним центром, який 

сприятиме перевезенням вантажів не тільки в напрямку Захід – Схід, а й Захід – 

Південь і Захід – Північ. 

Ідею створення міжнародного транспортного коридору Північ – Південь 

було висунуто на засіданні адміністрацій залізниць Росії, Ірану і Індії ще в 2000 р., 

а в травні 2002 р. було підписано угоду щодо цього проекту. Азербайджан 

приєднався до нього в 2005 р. Наразі до проекту приєдналися Азербайджан, 

Вірменія, Білорусія, Казахстан, Оман, Сирія, а його маршрут розділився на три 

гілки залежно від проходження по Каспійському регіону: 

✓ морським шляхом, через Азербайджан з виходом на Іран через 

ст. Астара; 

✓ через Казахстан і Туркменістан з виходом по прикордонному 

переходу Інче-Барун. 

Основна мета цього проекту полягає в об’єднанні логістично-

інформаційних магістралей від Індії і Оману – спочатку морем, потім через Іран, 

Каспійський регіон – до Росії і у зворотному напрямі. За розрахунками експертів, 

пропускна спроможність коридору складе на початку до 10 млн т вантажів на рік.  

Проект «Північ – Південь» останніми роками набув реальних контурів. У 

2016 р. було побудовано 8,5-кілометрову ділянку залізниці від Астари 

(Азербайджан) до кордону з Іраном (яку вже успішно випробувано) і 

прикордонний залізничний міст через річку Астарачай. Можливо, вона стане 

важливою гілкою для китайських проектів доставки вантажів у рамках проекту  

«Один пояс, один шлях» [67]. З початку 2016 р. Іран розпочав будівництво 

ділянок залізниці Казвин – Решт і Астара (Іран) – Астара (Азербайджан), а 

залізничні відомства Азербайджану і Росії паралельно домовилися з питання 

встановлення конкурентоспроможних тарифів на вантажні перевезення по 

коридору.  З метою збільшення вантажних потоків і зменшення транспортних 
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витрат в цьому напрямі, з травня 2016 р. Азербайджанська залізниця надає 50-

відсоткову знижку на залізничні перевезення до станції Астара на 

азербайджансько-іранському кордоні, звідки вантажі доставляються далі в Іран 

автотранспортом. В результаті реалізації цього проекту вантажі, що йдуть із Індії, 

Пакистану та Ірану, поставлятимуться через територію Азербайджану в Росію, 

Північну Європу і назад. Це сприятиме збільшенню перевезень вантажів і 

створенню додаткових робочих місць у транспортній сфері [57]. 

Як наслідок, будівництво залізничної колії у рамках проекту «Північ – 

Південь» обіцяє велику економічну вигоду порівняно з іншими альтернативними 

міжнародними транспортними маршрутами. Цей проект створить умови для 

більш ефективного здійснення вантажоперевезень від Персидської затоки до 

Європи з точки зору термінів доставки вантажів, що, безумовно, вигідно і з 

фінансової точки зору. Адже коридор «Північ – Південь» удвічі коротше, ніж 

нинішній морський шлях через Суецький канал, і вантажі знаходитимуться в 

дорозі не 1,5 місяця, а близько двох тижнів. За попередніми оцінками, пропускна 

спроможність залізниці на першому етапі складе 1,4 млн пасажирів і 5–7 млн т 

вантажів на рік, а надалі – 15–20 млн т [57].  

У листопаді 2017 р. Афганістан, Туркменістан, Азербайджан, Грузія і 

Туреччина підписали угоду про створення нового міжнародного транспортного 

логістичного коридору «Ляпіс-лазур», який з’єднає транспортну інфраструктуру 

вищезгаданих п’яти країн. Основною метою нового проекту є підвищення 

економічної інтеграції регіону і збільшення обсягів торгівлі. Проектом 

передбачається модернізація транспортної інфраструктури і митна інтеграція 

країн-учасниць, у тому числі через полегшення логістики транзиту вантажів, 

митного оформлення і порядку видачі ділових віз для бізнесменів. Цим проектом 

передбачається, що залізничні колії і автостради з’єднають місто Торгунді в 

афганській провінції Герат з Ашхабадом, потім – з портом Туркменбаши на 

Каспійському морі. Далі коридор продовжиться через Каспійське море до Баку, 

потім – через Тбілісі на Анкару з відгалуженнями в Поті та Батумі, далі – від 

Анкари до Стамбулу. Інвестиції в реалізацію проекту складуть 2 млрд дол. [7]. 
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Партнерами у проекті виступають Китай, Киргизія, Таджикистан, Іран, 

Туреччина, США, Азійський банк розвитку і Всесвітній банк. 

Міжнародний логістичний центр (МЛЦ) в селищі Алят. Говорячи про 

морські можливості Азербайджану, особливу увагу необхідно звернути на 

будівництво нового міжнародного морського порту в селищі Алят, який 

включено в зону вільної торгівлі (ЗВТ). Проект Міжнародного логістичного 

центру (МЛЦ) в селищі Алят було представлено на інвестиційному форумі 

ТРАСЕКА у Брюсселі в жовтні 2010 р. Проект викликав інтерес деяких 

фінансових інститутів і представників приватного сектору. Новий МЛЦ в с. Алят 

відіграватиме ключову роль у міжнародних мультимодальних перевезеннях і в 

європейсько-азійському ланцюгу поставок через Азербайджан. У березні 2016 р. 

було підписано розпорядження про заходи щодо створення в с. Алят, включаючи 

територію нового Бакинського міжнародного морського торгового порту, 

спеціальної економічної зони типу ЗВТ. Бакинський міжнародний морський 

торговий порт і група компаній DP World (Dubai Port World – один із провідних 

світових портових операторів) підписали угоду про надання консалтингових 

послуг Азербайджану при створенні ЗВТ. Робота з підготовки правового режиму 

для ЗВТ уже завершується. 

Проте успіх МЛЦ в с. Алят на регіональному логістичному ринку залежить 

від політики Азербайджану щодо збільшення кількості сухопутних логістичних 

зон. Іншими словами, національна і регіональна логістична мережа та 

логістичний ринок мають бути досить розвиненими для того, щоб служити 

основою для проекту «Алят». Порт діятиме не лише як головний логістичний 

центр у Каспійському регіоні, а й обслуговуватиме європейські та азійські ринки, 

а також буде частиною великої міжнародної логістичної мережі, що сполучає 

Європу і Азію. 

МЛЦ в с. Алят передбачає декілька компонентів, у тому числі: 

✓ порт для вантажівок зі стоянкою; 

✓ митні служби і зону митних складів; 

✓ контейнерний термінал і центр контейнерного обслуговування; 
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✓ складський комплекс із загальним і температурними приміщеннями 

для зберігання вантажів; 

✓ зона вільної торгівлі. 

Але МЛЦ в с. Алят важливо розглядати як щось більш значне, ніж лише 

регіональний логістичний центр, що пропонує послуги складування. Успіх нового 

порту в с. Алят залежатиме від концептуальної моделі, обраної для розвитку 

вільної економічної зони в межах нового порту. На нашу думку, концепція МЛЦ 

має ґрунтуватися на інтегрованій та гнучкій моделі його діяльності: він має бути 

не лише мультимодальним транзитним логістичним центром, а й основним 

центром консолідації та розподілу вантажів у Центральній Євразії, надаючи 

широкий спектр додаткових логістичних послуг. Іншими словами, МЛЦ в с. Алят 

має стати не лише одним вузлом в ланцюзі поставок, а основним центром 

консолідації /концентрації /дистрибуції в регіоні, який обслуговуватиме ринки 

Південного Кавказу, Центральної Азії, Ірану, Південної Росії та Туреччини. 

Вищевикладена концепція має вийти за межі побудови єдиного 

логістичного об’єкта з мінімальним залученням міжнародних операторів. Замість 

цього азербайджанський уряд повинен прагнути створити в межах вільної 

економічної зони Алят виняткову «зону логістики» або «логістичне містечко» – 

свого роду Силіконову долину для логістичних компаній – де всі логістичні фірми 

і постачальники логістичних послуг могли б створити свої регіональні відділення 

і розвивати свій бізнес. Цей процес має початися зі створення митних складів або 

«міні-логістичних зон» на пунктах перетину кордону в Азербайджані, в 

основному за кошти приватних інвестицій або спільного державно-приватного 

капіталу. Для міжнародного транзиту ці зони мають бути вільними від митних 

зборів і могли б виступати як місцеві пункти консолідації / перерозподілу 

вантажопотоку. На нашу думку, такі міні-логістичні зони, врешті-решт, стануть 

«вузлами» в азербайджанських і регіональних виробничих ланцюгах і ланцюгах 

поставок. Митне оформлення вантажів на кордоні та можливість складування 

вантажів на митному складі для подальшої доставки місцевим фірмам 

безсумнівно прискорить увесь процес оброблення вантажу, а також скоротить 
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витрати національних компаній на зберігання товарів на складі. В майбутньому 

ці міні-логістичні зони можуть отримати статус безмитної зони і приєднатися до 

МЛЦ в с. Алят. 

Ще однією перевагою МЛЦ в с. Алят є те, що він сприятиме збільшенню 

вантажоперевезень по ТМТМ, меморандум стосовно якого було підписано 

Азербайджаном, Грузією, Казахстаном і Туреччиною. Одним із перших рішень 

консорціуму стало підписання протоколу про встановлення 

конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажоперевезення по ТМТМ, 

який пролягає через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузію і Туреччину і далі – 

в Європу, що стало першим важливим кроком на шляху до чіткого оформлення 

цього проекту. Україна вже запустила перший тестовий контейнерний потяг по 

ТМТМ через територію Азербайджану в Китай. 

Завершення першої фази будівництва МЛЦ дозволить обслуговувати 1280 т 

вантажів на добу, зможе приймати щороку до 10–11 млн т вантажів, а також 

щорічно обробляти до 50 тисяч контейнерів TEU (стандартні 20-футові 

контейнери), другої фази – 17 млн т вантажів і 150 тис. контейнерів, третьої 

фази – 25 млн т вантажів і 1 млн контейнерів. Однак уже в 2016 році порт показав 

серйозне зростання перевалки вантажів порівняно з 2015 р. [57]. Аналіз 

ефективності будівництва МЛЦ в с. Алят вказує, що економічний рівень 

внутрішньої доходності складає 34% на рік на підставі фінансових показників і 

38% на рік – на підставі економічних показників. Зовнішній економічний ефект, 

обумовлений підвищеним коефіцієнтом завантаження і перерозподілом вантажів 

між окремими видами транспорту, перевищує внутрішній економічний ефект [80, 

с. 9]. 

Як відома, затримки доставки вантажів підвищують транспортні витрати і 

часто завдають шкоди продукції. Тому дуже важливо, щоб Азербайджан 

створював окремо або разом з іншими країнами логістичні центри або митні 

склади, які могли б усунути необхідність перевезення вантажів за схемою 

«автомобільний – залізничний – автомобільний» транспорт і відтак зменшити 

вартість і час перевезення автомобільним транспортом. Логістичний центр МЛЦ 
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в с. Алят сприятиме інтермодальним перевезенням, що підвищить ефективність 

використання процедури перетину кордону. 

Реалізація масштабних проектів Азербайджану в сфері розвитку 

транспортно-логістичних центрів з метою інтеграції в глобальні виробничі 

мережи неможлива без лібералізації ринку логістичних послуг. На нашу думку, 

лібералізація сектору логістики перетворить Азербайджан на ключовий 

транзитний пункт між двома континентами завдяки його стратегічно вигідному 

розташуванню. Така політика відіграє вирішальну роль у досягненні 

економічного прогресу, але вона є витратною і водночас пов’язана з безліччю 

проблем. Є чотири основні групи зацікавлених сторін, для яких ця політика 

матиме позитивні або негативні наслідки: постачальники логістичних послуг, 

уряд, експортери, залежні від логістичних послуг, а згодом імпортери, що 

розраховують на логістичні послуги. Розглянемо більш детально наслідки 

лібералізації для вищеназваних сторін. 

Лібералізація може бути невигідною для національних логістичних 

компаній, що вже працюють, оскільки їм загрожує ризик скорочення сегменту 

ринку, але якщо ці компанії розумно використовуватимуть перевагу 

першопрохідників, вони можуть частково усунути цей ризик. Водночас 

недоліками ринку для компаній-новачків може бути недостатній рівень розвитку 

інфраструктури і відсутність логістичних інновацій. Але потрібно зазначити, що 

в довгостроковій перспективі уряд в рамках політики лібералізації інвестуватиме 

в логістичну інфраструктуру для досягнення світових стандартів, і цей ризик 

зменшуватиметься. 

Цілком логічно, що лібералізація логістичного сектору може неоднозначно 

впливати на політику уряду. Розвиток ненафтового сектору і диверсифікація 

економіки є одними з пріоритетних цілей. Азербайджану. Але якщо уряд 

оголосить про повну лібералізацію ринку логістичних послугм, тоді виникне 

ризик негативного торговельного балансу, що потенційно приведе до зниження 

інвестицій в країну. Це може бути пов’язано з тим, що у більшості ненафтових 

секторів економіки Азербайджан має порівняльні недоліки, а негайна 
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лібералізація приведе до різкого припливу іноземних виробників, що мають 

порівняльні переваги у відповідних секторах. Ще одним недоліком лібералізації 

може стати відтік економічних ресурсів із країни. 

На нашу думку, надання короткострокових умовних субсидій місцевим 

виробникам логістичних послуг є оптимальним заходом політики (що 

виправдовує концепцію прогресивної лібералізації), спрямованим на зростання 

частки ненафтового сектору у ВВП. Після отримання конкурентної переваги або 

переходу захищених галузей у фазу зрілості уряд може повністю підтримувати 

вільну торгівлю в цих галузях. У короткостроковій перспективі лібералізація 

сектору логістики також збільшить державні витрати у зв’язку з реконструкцією 

інфраструктури, особливо автомобільних магістралей і залізничних колій. Як вже 

було згадано вище, завдяки лібералізації логістичного сектору зросте кількість 

компаній-перевізників, що, у свою чергу, може збільшити державні доходи від 

податків і митних зборів. 

Цілком логічно, що національні експортери та імпортери, залежні від 

логістичних послуг, будуть більш зацікавлені в процесах лібералізації, оскільки 

вартість зовнішньоторговельних транзакцій зменшиться і зростуть можливості 

альтернативного вибору, як для виробників, так і для клієнтів. Зважаючи на 

поточний стан логістичного сектору Азербайджану довгостроковий ефект його 

лібералізації може стимулювати економічне зростання вітчизняної економіки. 

Аналізуючи переваги та ризики лібералізації національного ринку 

логістичних послуг, можна стверджувати, що   Азербайджан здатний отримати  

бажані вигоди за умов реалізації таких варіантів політики : 

✓ Зобов’язання щодо доступу на ринки. Лібералізація через 

зобов’язання щодо доступу на ринки може призвести до збільшення кількості 

іноземних постачальників. Вони, звичайно ж, сприятимуть зниженню витрат, але 

це супроводжуватиметься неминучим падінням кількості вітчизняних 

постачальників. Крім того, слід особливо підкреслити двосторонню 

(багатосторонню) сутність цього варіанту політики, оскільки від лібералізації 

можуть виграти як національні, так і іноземні постачальники. 
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✓ Спрощення систем контролю торгівлі та відповідних регуляторів. 

Якість торговельної логістики безпосередньо пов’язана з проведенням реформ, 

спрямованих на спрощення ведення торгівлі – особливо це стосується митних 

операцій або процедур митного управління. Оскільки обсяги участі 

Азербайджану в міжнародній торгівлі з кожним роком збільшуються, для 

запобігання затримкам термінів поставок або простоювання на кордоні все 

більшого значення набуває необхідність упорядковувати митні процедури. 

Наявність великої кількості складних митних документів обумовлює появу 

значних операційних витрат, які виражаються в додаткових фінансових витратах 

і витратах часу. Чим більш громіздкими та витратними є торговельні процедури, 

тим менш конкурентними будуть національні компанії на міжнародному ринку. 

Іншими способами скорочення затримок, спричинених адміністративними 

процедурами, є системи електронного обміну даними для оброблення експортної 

документації, а також впровадження єдиного вікна для проведення торговельних 

операцій. Впровадження цієї технології може значно зменшити кількість 

документів, необхідних для оброблення транзакцій і, отже, знизити витрати. 

✓ Підвищення прозорості ринку та конкурентоспроможності 

національної логістичної галузі. З метою підвищення прозорості та 

конкурентоспроможності національної галузі торгівлі уряд Азербайджану 

повинен реформувати відповідно законодавство, оскільки торгівля товарами і 

послугами в Азербайджані регулюється великою кількістю урядових заходів 

контролю і нормативно-правових актів різних міністерств і державних органів. 

Складність заходів державного регулювання і контролю, а також відсутність 

прозорості посилюють проблеми в секторі торгівлі в Азербайджані. Згідно з 

показниками спрощення процедур торгівлі, опублікованими Організацією 

економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), станом на 2017 рік 

Азербайджан потребував удосконалення в дотриманні формальностей 

(спрощення і узгодження документів), у внутрішній співпраці з прикордонними 

службами, у дотриманні норм і правил (раціоналізація процедур), зборів і 

стягнень [238].  А при оцінюванні прикордонних заходів, які можуть вплинути на 
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надання логістичних послуг, їх необхідно розглядати в глобалізованому 

контексті, в якому надаються такі послуги, де існують реальні погрози безпеці на 

національних кордонах. 

✓ Прийняття комплексної стратегії логістичної інфраструктури. 

Незважаючи на здійснення останніми роками реформ політики, спрямованої на 

спрощення процедур торгівлі, таких як розроблення нових законів і нормативних 

актів у галузі торгівлі, впорядкування торговельних процедур і модернізація 

митниці, в Азербайджану немає єдиної та окремої стратегії логістичної 

інфраструктури. Затвердивши одну з них, можна домогтися підвищення віддачі 

від первинних інвестицій, забезпечити інтеграцію повітряного / 

вантажного / залізничного / морського (мультимодального) вантажного 

транспорту, розвивати мультимодальні вантажні об’єкти, логістичні центри, а 

також спеціально обладнані сховища, які можуть позитивно впливати на 

інвестиційний клімат в країні. 

✓ Сприяння розвитку малих і середніх підприємств, зокрема тих, що 

займаються сільським господарством і транспортно-логістичними послугами, для 

подальшого розвитку логістичного потенціалу країни і забезпечення ринку для 

постачальників логістичних послуг для внутрішніх / транскордонних перевезень. 

Реалізація цього заходу забезпечить підтримку ринку для місцевих 

постачальників логістичних послуг, які в основному займаються 

транскордонними перевезеннями, розширення ринку як для національних, так і 

для міжнародних логістичних компаній-вантажоперевізників, що пом’якшить 

вплив конкуренції та посилить національний логістичний потенціал. 

✓ Розширення національної навчальної програми з логістики для 

створення бази стійкого розвитку логістичної індустрії Азербайджану. 

Впровадження принципів міжнародної логістики, які розроблені міжнародними 

економічними і правовими інституціями, а також реалізація стратегії та концепції 

аутсорсингу наразі вважаються недостатніми. 

Аналізуючи участь Азербайджану в системі міжнародних транспортно-

логістичних коридорів, можемо стверджувати, що стратегія розвитку ненафтових 
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секторів національної економіки, а також активізація зовнішньоекономічної 

діяльності через участь у міжнародних і регіональних логістичних коридорах 

сприятимуть прискоренню процесу інтеграції економічних суб’єктів 

Азербайджану в глобальний економічний простір і глобальні виробничі ланцюги. 

Від ефективної імплементації цієї стратегії багато в чому залежить успіх 

економічних реформ, що проводяться в країні, оскільки маршрути логістичних 

коридорів мають різний напрям залежно від вигідності для  національних 

економік і прибутковості компаній, але вони формуються на основі консолідації 

та розподілу вантажопотоків, сприятливих умов для реалізації інвестиційних 

проектів. 

 

Висновки до Розділу 3 

1. Головне завдання розвитку сучасної економіки Азербайджану 

полягає в прискоренні диверсифікації економіки, підтримці швидкого зростання 

ненафтового сектору незалежно від рівня доходів від нафти, зростанні 

конкурентоспроможності національної економіки і розширенні присутності 

національних товарів і послуг на світових ринках. Концепція розвитку 

«Азербайджан 2020: перспективи на майбутнє» ґрунтується на 

експортоорієнтованій економічній моделі. Зростання економічної 

конкурентоспроможності національної економіки приведе до зростання не лише 

експорту нафти, а й товарів цього сектору з доданою вартістю. Разом із розвитком 

і диверсифікацією промисловості, просування інноваційної діяльності створить 

сприятливі умови для розвитку економіки знань і інтеграції країни в глобальні 

ланцюги створення доданої вартості. 

2. Структура зовнішньої торгівлі товарами і послугами Азербайджану 

свідчить, що національна економіка орієнтована на домінування сировинного 

сектору і характеризується низьким рівнем конкурентоспроможності 

промисловості та залежністю від іноземних виробників високотехнологічних 

товарів. Аналіз стану ринку логістичних послуг в Азербайджані показав, що його 

розвиток вимагає комплексного підходу, який відповідатиме національним, 
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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. 

3. Проведений порівняльний аналіз рівня розвитку ринку логістичних 

послуг Азербайджану на основі даних Індексу ефективності логістики 

продемонстрував, що в 2014 році Азербайджан посідав 125-те місце у списку 160 

країн з показником 2,45 з 5 балів максимально. Зарубіжні експерти високо 

оцінили рівень розвитку інфраструктури в Азербайджані (2,71 балу). Найнижчу 

оцінку отримали показник можливості відстеження товару впродовж усього 

ланцюга поставок і компетенція в логістиці. Це свідчить, що географічне 

розташування країни у сучасному світі – далеко не найголовніший фактор 

розвитку транзитно-логістичного потенціалу. Для успішної інтеграції в глобальні 

виробничі мережі велике значення має не лише безальтернативність маршрутів, а 

й якість та оперативність логістичних послуг. 

4. Моделювання передумов інтеграції логістичного комплексу 

Азербайджану в міжнародні виробничі системи дозволила авторові зробити такі 

висновки: а) основний взаємозв’язок між зростанням вантажоперевезень і 

економічним зростанням Азербайджану спостерігається у сфері трубопровідного 

і залізничного транспорту, що обумовлюється впливом поставок енергоносіїв і 

вагою цих видів транспорту в транспортних перевезеннях вантажів; 

б) найбільший вплив обсягу інвестицій на вантажообіг спостерігається на 

залізничному транспорті порівняно з авто- і авіатранспортом, але він 

проявляється через декілька років;  

5. Дослідження участі галузей економіки Азербайджану в ГЛДВ  на 

основі розрахунку показника вартості імпортних складових в експорті виявило, 

що середне значення цього коефіцієнта складає всього  лише 4,4%. Найбільшою 

мірою імпортні складові використовуються при експорті продукції галузей 

обробної промисловості: машинобудування, металургії, хімічної, нафтохімічної, 

деревообробної. Значно менше задіяні в ГЛДВ сільське господарство, видобувна 
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промисловість і сектор послуг. Оцінка міри участі транспортних послуг 

Азербайджану в міжнародних ланцюгах доданої вартості близька до середніх 

значень (5,5%).  Отже, доведено, що Азербайджан знаходиться на початковій 

стадії інтеграції в глобальні виробничі мережі, оскільки економіка країни 

розвивається переважно завдяки видобуванню та експорту сировинних ресурсів, 

які характеризуються низьким рівнем доданої вартості. Для розширення участі 

Азербайджану в процесах фрагментації глобального виробництва вкрай важливо 

розвивати ринок ділових послуг (юридичних, бухгалтерських, консалтингових, 

логістичних та інформаційно-комунікаційних), які є ключовими ланками 

більшості ланцюгів створення вартості.  

6. Глобалізація торговельно-економічних зв’язків обумовлює 

необхідність прискорення процесу інтеграції національної логістичної сфери 

Азербайджану в регіональні та міжнародні логістичні коридори, гармонізації 

законодавчої бази з міжнародними нормами, удосконалення логістичних 

ланцюгів країн регіону, забезпечення безпеки у сфері логістики. Створення 

ефективних міжнародних логістичних коридорів є головним завданням 

формування і реалізації логістичної стратегії Азербайджану. Ефективна 

національна політика у сфері логістики розширює можливості країни щодо 

оптимального використання транзитного потенціалу, інтеграції в міжнародні 

транспортні проекти та зменшення логістичних витрат. Перспективи стійкого 

розвитку міжнародних логістичних коридорів на території Азербайджану 

пов’язані, передусім, зі зростанням регіональних вантажоперевезень і розвитком 

товарно-експортного потенціалу національної економіки. 

7. В сфері інституціональних трансформацій транспортно-логістичного 

сектору Азербайджану необхідно вирішити такі взаємопов’язані проблеми: 

✓  подолання системного спаду вантажоперевезень, спричиненого падінням 

транзиту (експорту) нафти і нафтопродуктів; 

✓  розвиток логістичної інфраструктури водночас із нарощуванням нових 

виробничих потужностей (створення регіональних вільних економічних зон і 

технопарків); 



176 
 

 
 

✓ розвиток мультимодальних логістичних маршрутів;  

✓  проведення інституціональних реформ з метою підвищення інвестиційної 

привабливості, в тому числі для компаній – лідерів світового ринку логістичних 

послуг;  

✓ здійснення заходів щодо зменшення тарифної вартості транзиту територією 

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

оформлення експортно-імпортних операцій. 

8.  Зростання інвестицій у продуктивну та 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. Крім того, вдосконалена внутрішня логістична інфраструктура створить 

умови для тіснішої інтеграції економічних суб’єктів Азербайджану в глобальні 

ланцюги створення вартості, а це, у свою чергу, визначить трансформацію 

макроекономічного зростання, основаного на продуктивності і ефективності.   

Основні результати дослідження, проведені в цьому розділі, опубліковані в 

таких роботах автора [40, 41, 43, 46, 47, 49]. 
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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 
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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. 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) 
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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 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 
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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 6,6 до 12,9% для галузей обробної промисловості 
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(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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Аббасов Ч.М. Экономика Азербайджана на путях глобализации: 

предпосылки и последствия. Баку, «Элм», 2007. 384 с. 

2. Алиев Ш. Т. Проблемы вариативности создания и функционирования 

специальных экономических зон в Азербайджане в контексте мирового опыта / 

Ш. Т. Алиев // Маркетинг і менеджмент інновацій.  № 1.  2010. С. 144-148. URL:  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2010_1_20. (дата звернення: 17.12. 2017). 

3. Азербайджан сможет ежегодно зарабатывать на грузоперевозках порядка 

$2,5 млрд. URL: https:// www.trend.az/business/economy/2657620.html. (дата 

звернення: 17.09. 2017). 

4. Азербайджан: Сводные данные о стране. – URL: https:// 

finances.worldbank.org/countries/Azerbaijan (дата звернення: 25.01. 2018). 

5. Азиатский Банк Развития. Измерение и мониторинг эффективности 

коридоров Центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества. Мандалуйонг Сити. Филиппины. 2014. URL: 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/150115/carec–cpmm–forward–

looking–retrospective–ru.pdf. (дата звернення: 25.01. 2018). 

6. Аникин Б.А. Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы 

логистики: Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Уч.  М.: 

Проспект (ТК) Велби, 2015.  608с. 

7. Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Турция создадут 

транспортный коридор.   URL: 

https://www.trend.az/business/economy/2821332.html. (дата звернення: 25.01. 2018). 

8. Баженов Ю., Грозин А. Международный транспортный коридор "Север–

Юг" как фактор интеграции евразийского пространства.   URL: 

http://www.casfactor.com/ rus/analitic/318.html (дата звернення:19.02. 2018). 

9. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок. 

Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимпик–Бизнес», 2005. 640 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2010_1_20
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/150115/carec-cpmm-forward-looking-retrospective-ru.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/150115/carec-cpmm-forward-looking-retrospective-ru.pdf
https://www.trend.az/business/economy/2821332.html


183 
 

 
 

10. Васелевський М. Економіка логістичних систем: монографія /  За наук. ред. 

Є. Крикавського та С. Кубіва. Львів: Вид–во Нац. ун–ту «Львівська 

політехніка», 2008. 596 с. 

11. Вергун В.В., Ступницкий А.И., Дашкуев М.А. Транспортно–логістичні 

мережі країн Східноевропейского економічного простору: тенденції, проблеми та 

перспективи. Київ. ТОВ «ВАДЕКС», 2016. 205 с. 

12. Волков В.П. Логістика: гносеологія, генезис, адаптація: монографія.  

Запоріжжя: ЗНУ, 2014.  235 с. 

13. Гасанли А. «Дорожная карта» по логистике и торговле до 2020 г. обеспечит 

прирост ВВП Азербайджана на 605 млн манатов.  URL: 

https://www.trend.az/business/economy/2704509.html. (дата звернення:25.01.2018). 

14. Герасимчук З. Регіональні логістичні системи: теорія та практика. 

Монографія.   Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. 264 с.  

15. Германия возглавила Индекс эффективности логистики за 2016 год. URL: 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press–release/2016/06/28/germany–tops–

2016–logistics–performance–index. (дата звернення: 23.01.2017). 

16.   Григорак М.Ю. Концептуальні положення розроблення національної 

логістичної стратегії в геоекономічному вимірі. Науковий журнал «Інтелект 

ХХІ». 2017. № 4. С. 58–64. 

17. Григорак М.Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепція, 

методологія, компетентність: монографія. Київ: Сік Груп Україна, 2017. 513 с. 

18. Губадова А.А. гызы. Влияние развития ненефтяного сектора на экономику 

Азербайджана // Российское предпринимательство. 2017. Том 18. № 12. 2017.  С. 

1861-1866. 

19. Гусейнов Ш. Р. оглы. Ненефтяной сектор как конкурентообразующий 

фактор экономического развития Азербайджана // Российское 

предпринимательство.  Том 15, № 13. 2014. С. 93-101 

20. Джонсон Дж. Современная логистика. Ч. І. Введение в логистику. 7–е изд. / 

Пер. с англ. А. И. Мороза, С. Г. Тригуб. Моска.: Издательский дом «Вильямс», 

2002. 624 с. 

https://www.trend.az/business/economy/2704509.html
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2016/06/28/germany-tops-2016-logistics-performance-index
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2016/06/28/germany-tops-2016-logistics-performance-index


184 
 

 
 

21. Емельяненко Л.М. Економічна інтеграція національних підприємств у 

глобальні виробничі мережі //Ефективна економіка. 2017. № 2. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5670   (дата звернення: 10.01. 2017). 

22. Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс официально введена в эксплуатацию.  

URL: 

http://cfts.org.ua/news/2017/10/30/zheleznaya_doroga_baku_tbilisi_kars_ofitsialno_v

vedena_v_ekspluatatsiyu_43685 (дата звернення: 25.01.2018) 

23. Заблоцька Р. О. Система інституційного регулювання світової торгівлі 

послугами : монографія.  Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008.  368 с. 

24. Заблоцька Р.О., Мамедов К.А. Сприяння ефективних логістичних послуг в 

міжнародній торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин.   2017. 

Вип.131.  С.121–130.  

25. Кальченко А.Г. Логістика: підручник.  К.: КНЕУ, 2004.  284 с. 

26. Камран Н.А. Международный транспортный коридор // Экономика, 

статистика и информатика. ВЕСТНИК УМО. 2011. С.11–14.  

27. Кнобель А. Ю. Вертикальная интеграция, технологическая связанность 

производств, оппортунистическое поведение и экономический рост // Экономика 

и математические методы. 2010.  Т. 46, № 1, С.117–132. 

28. Концепция развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее». 44 с. URL: 

http://www.president.az/files/future_ru.pdf. (дата звернення: 25.01.2018). 

29. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. 2–е изд., перераб. и доп.; 

Под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева.  Москва: ИНФРА–М, 2013. 633 с. 

30.  Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: навч. 

посібник.  Львів, 2017.  804 с. 

31. Крикавський Є.В. Логістичний продукт та логістична послуга / Економіка 

логістичних систем: монографія; За наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. 

Львів, 2008.  С. 122–136. 

32. Крикавський Є.В. Логістичні системи: навч. посібник. 2–ге вид., доп. Львів: 

Видавництво «Львівська політехніка», 2012.  312 с. 

http://cfts.org.ua/news/2017/10/30/zheleznaya_doroga_baku_tbilisi_kars_ofitsialno_vvedena_v_ekspluatatsiyu_43685
http://cfts.org.ua/news/2017/10/30/zheleznaya_doroga_baku_tbilisi_kars_ofitsialno_vvedena_v_ekspluatatsiyu_43685


185 
 

 
 

33. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок: монография. 

Под. общ. ред. В.С.Лукинского. СПб.: Питер, 2004. 316 с. 

34. Кулиев Р. А. Глобализация мировой экономики и Азербайджан. Баку. 2011. 

318 с. 

35. Лобанрв Н. Транспортно–логистические центры: зарубежный опыт. URL:  

https:// www.lobanov–logist.ru/library/352/57650/?sphrase_id=2167121. (дата 

звернення: 12.02.2017). 

36. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы 

логистики: ученик; Под ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. Москва: 

Проспект, 2013. 308 с. 

37. Логистика и управление цепями поставок: учебник / под ред. В.В. 

Щербакова. Москва: Издательство Юрайт, 2015. 582 с. 

38. Логистические процессы и морские магистрали II в Азербайджане, 

Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, 

Туркменистане, Узбекистане, Украине. Проект мастер–плана "LOGMOS". Обзор 

железнодорожного сектора // Egis International Dorner Consulting. 2013. Октябрь. 

URL: http://www.traceca–org.org/fileadmin/fm–

dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA5RU.pdf.  (дата звернення: 29.03.2017). 

39. Лукинский В.С. Проблемы формирования прикладной теории логистики и 

управления цепями поставок: монография.  СПб.: СПбГИЭУ, 2011. 285 с. 

40. Мамедов И. А. Великий шелковый путь и Азербайджан / Науч. ред.: 

М.Гасанов, А.Ахвердиев; Азербайджанский Госудврственной Педагогический 

университет. Баку: Элм, 2005. 118 с.  

41. Мамедов К.А. Національне регулювання логістичних послуг // 

Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та 

інформаційній сферах: матер. міжнар. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2016 р.). Київ: 

ІМВ. С. 146–149.  

42. Мамедов К.А. Интерактивность глобальных производственных систем и 

логистических услуг // Економічний форум. Луцк, 2018. №2.  С. 64–72.  



186 
 

 
 

43. Мамедов К.А. Комплексное регулирование в сфере логистических услуг // 

Наука и жизнь. Баку: Азербайджанская академия наук, 2017. № 4. С. 89–92.  

44. Мамедов К.А. Логистические кластеры: глобальная 

конкурентоспособность и региональный экономический рост // Мега-тренди 

світового розвитку та економічні перспективи України: матер. міжнар. конф. (м. 

Київ, 30 червня 2016 р.). Київ: ІМВ. 2016. С. 130–134. 

45. Мамедов К.А. Развитие логистического аутсорсинга в условиях 

международной фрагментации производства // Економіка і організація 

управління. Вінниця: Донецький національний університет ім. Василя Стуса, 

2018. Вип. 1 (29). С. 86–96.  

46. Мамедов К.А. Азербайджан в системе международных логистических 

коридоров // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». 2017. № 10. URL: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/178. (дата звернення: 

10.01.2018) 

47. Мамедов К.А. Вплив глобальних виробничих мереж створення доданої 

вартості на продуктивну спроможність національних економік // Продуктивна 

спроможність націй: приклад України: матер. міжнар. наук. конф. (м. Київ, 29 

червня 2017 р.). Київ: ІМВ. 2017. С. 162–163.  

48. Мамедов К.А. Глобальні ланцюги доданої вартості на ринку логістичних 

послуг // Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві: 

матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 жовтня 2017 р.). Міжнародні 

відносини. Серія «Економічні науки» (Спеціальний випуск). 2017. № 11. URL: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/185. (дата звернення: 

10.01.2018) 

49. Мамедов К.А. Інструменти регулювання міжнародної торгівлі 

логістичними послугами // Шевченківська весна: матер. міжнар. наук.-практ. 

конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 30 березня 2017 р.). Київ: 

ІМВ. 2017.  Ч.І. С. 126–129.  

50. Международные транспортные коридоры, как фактор интеграции 

пространства. URL: 



187 
 

 
 

http://ruskline.ru/analitika/2012/05/31/mezhdunarodnye_transportnye_koridory_kak_f

aktor_integracii_ prostranstva _evrazii/ (дата звернення: 05.02.2018) 

51. Мельник Т.  Національні  підприємства у глобальних ланцюгах створення 

вартості // Вісник Київського національного торговельно–економічного 

університету,  2016. № 3. С. 49–66.  URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_3_5; (дата звернення:10.06. 2017). 

52. Мельник Т.М., Конрад Ю. В. Інтеграція національних підприємств у 

міжнародні виробничі мережі /Вісник КНТЕУ. 2017.  № 5 (115). С.38–55.  

53. Мешкова Т. А. Мировые тенденции развития глобальных цепочек создания 

добавленной стоимости и участие в них России // Вестн. финанс. ун–та: Мировая 

экономика. 2015. № 1. С. 83–96. 

54. Мехтиев И. А. Инвестиционная структура Азербайджана и её влияние на 

развитие экономики.  Москва: Макс-Пресс, 2004. 220 с. 

55. Мінакова С.М. Національні пріоритети розвитку логістичних траснпортних 

систем в умовах глобалізації. Одеса, 2014. 402 c. 

56. Нефедова С.А. Производственные концепции производства: логистическая 

и традиционная // Вестник ПГУ. 2011. № 1. С. 41–48.  

57. Обзор транспортно–логистического сектора Азербайджана в 2016 году.  

URL: https://www.trend.az/business/economy/2705175.html. (дата звернення: 

25.01.2018). 

58. Одинцова Т.Н. Логистический поход к процессу создания сервисных 

продуктов // Вестник СибирГАУ. 2010. № 2. С. 175–179. 

59. Основы логистики: учебник для вузов; Под ред. В. Щербакова. СПб.: 

Питер, 2009. 432 с. 

60. Резнікова Н., Иващенко О. Перспективи участі України в глобальних 

ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в 

умовах транснаціоналізації виробничих відносин // Інвестиції: практика та 

досвідю 2015.  № 16. С.22-26. URL: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2015/6.pdf. (дата звернення:10.03.2016). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_3_5
https://www.trend.az/business/economy/2705175.html
http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2015/6.pdf


188 
 

 
 

61. Рейтинг ведущих логистических (3PL) операторов. URL: 

https://www.logist.today/2017/04/12/rejting–vedushhih–logisticheskih–3pl–

operatorov (дата звернення:10.09.2017). 

62. Рогач О.І. Глобальні ланцюжки створення вартості багатонаціональних 

підприємств //  Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". 2017. № 10. 

URL: www.journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/viewFile/3278/2953 (дата 

звернення: 10.01.2018). 

63. Рустамбеков Г.Б. Национальные экономические интересы в процессе 

постсоциалистической трансформации и глобализации. Баку: Чашыоглы. 2009. 

370 с. 

64. Рынок возвращается к росту. URL: http://www.sta–

logistic.by/about/news/2017/rynok_vozvrashchaetsya_k_rostu/ (дата звернення: 

10.01.2018). 

65. Салимов С. Нефтегазовая промышленность – основа стратегии устойчивого 

развития Азербайджанской Республики. Монография. Москва: МАКСПресс. 

2015. 292 с. 

66. Самойленко Л. Б. Вплив глобальних ланцюгів доданої вартості на 

українську індустрію інформаційних технологій // Ефективна економіка, 2016. № 

3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=4834.  (дата звернення: 

22.11.2016) 

67. Сараблинская С. Основные тренды азербайджанского рынка логистики  

//Biznesinfo.  URL: 

http://www.biznesinfo.az/observer/infocus/params/ln/ru/article/96249. (дата 

звернення: 15.04.2016). 

68. Світова економіка. Підручник / за ред.О.І.Шниркова, В.І.Мазуренко, 

О.І.Рогача. Київ: ВПЦ»Київський університет», 2018. 616 с. 

69. Семененко А.И. Логистика. Основные теории.  СПб.: Изд–во «Союз», 2001. 

544 с. 

70. Сергеев В.И. Корпоративная логистика: учебник. Моска.: ИНФРА–М, 2005.  

976 с. 

https://www.logist.today/2017/04/12/rejting-vedushhih-logisticheskih-3pl-operatorov
https://www.logist.today/2017/04/12/rejting-vedushhih-logisticheskih-3pl-operatorov
http://www.sta-logistic.by/about/news/2017/rynok_vozvrashchaetsya_k_rostu/
http://www.sta-logistic.by/about/news/2017/rynok_vozvrashchaetsya_k_rostu/
http://www.biznesinfo.az/observer/infocus/params/ln/ru/article/96249


189 
 

 
 

71. Симонова Л. Рынок транспортно–логистических услуг. Влияние санкций и 

рецессии. URL:  http://ma–research.ru/prezentatsii–i–vystupleniya/item/82–rynok–

transportno–logisticheskikh–uslug–vliyanie–sanktsij–i–retsessii.html. (дата 

звернення: 13.03.2017). 

72. Симонова Л. Рынок транспортно-логистических услуг в условиях 

экономической рецессии: прогноз до 2017 г. URL: 

https://www.slideshare.net/logist.ru/2017-44071545. (дата звернення: 13.03.2017). 

73. Симонова Л. Современные тенденции развития рынка ТЛУ и прогноз до 

2019 года — URL: http://ma–research.ru/prezentatsii–i–vystupleniya/item/82–rynok–

transportno–logisticheskikh–uslug–vliyanie–sanktsij–i–retsessii.html. (дата 

звернення: 13.02.2017). 

74. Сморчков И., Титюхин Д. Основные тренды в становлении рынка 

логистических услуг  // Логинфо: журнал о логистике в бизнесе. 2013. — URL: 

http://www.loginfo.ru/issue/108/1142. (дата звернення: 05.11.2016). 

75. Статистична база даних Eora MRIO. URL: http://www.worldmrio.com. (дата 

звернення: 09.02.2018). 

76. Статистична база даних Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://data.worldbank.org/. (дата звернення: 09.02.2018). 

77. Сток Дж. Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой.  

Москва: ИНФРА–М 2005.  797 c.  

78. Столярчук Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку : монографія.  

Київ: КНЕУ, 2009.  302 с. 

79. Сумець О.М. Логістичні системи і ланцюги постачань: навчальний 

посібник. 2–ге вид.,  Харків: КП «Міська друкарня», 2013. 194 с. 

80. ТРАСЕКА. Международные центры логистики для Западных стран СНГ и 

Кавказа. Азербайджан: МЛЦ в новом Бакинском морском торговом порту в п. 

Алят. 2011 г. 136 с. URL: http://www.traceca–org.org/fileadmin/fm–

dam/TAREP/63ram/63ram6.1_ru.pdf. (дата звернення: 29.09.2017). 

81. Филипенко А. С. Экономическая глобализация: истоки и результаты. 

Москва: Экономика, 2010.  512 с. 

http://www.worldmrio.com/
http://data.worldbank.org/


190 
 

 
 

82. Хвищун Н.В., Мороз О. Д. Регіональні логістичні системи: теорія та 

практика. Монографія. Луцьк: РВВ ЛНТУ. 2011. 264 с. 

83. Хмара М. П. Міжнародна фрагментація ефективності управління в 

глобальних ланцюгах нарахування вартості // Міжнародні відносини Серія 

"Економічні науки", 2015. № 5. URL: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/viewFile/2649/2355І (дата 

звернення: 26.02.2017). 

84. Яремович П.П. Міжнародні господарські логістичні комплекси як нова 

ланка розвитку інтеграційних процесів / Розвиток новітніх форм міжнародної 

економічної інтеграції на початку ХХІ століття : монографія / О.І. Шнирков, А.С. 

Філіпенко, Р.О. Заблоцька та ін. : за ред. О.І. Шниркова.  Київ: ВПЦ «Київський 

університет». 2016.  С. 191–228. 

85. Яремович П.П. Роль логістичних послуг в процесі реалізації міжнародних 

торговельних угод  // Стратегія розвитку України: наук. журн. Київ: НАУ, 2018 р. 

№ 2, С. 84–88. 

86. Abdullayev E.   Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin hüquqi tənzimlənməsi və 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hüquqi təcrübəsi. Bakı: Şirvannəşr. 2007. 212 

s. 

87. Abdullayev K.   Avropa Birliyinə inteqrasiya istiqamətində Azərbaycan 

Respublikasının nəqliyyat sektoru üzrə özəl sahibkarlığın yaradılması məsələləri: 

reallıqlar və perspektivlər .  Bakı: Avropa. 2017. 351 s. 

88. Abdullayev K.    Beynəlxalq biznes.:  Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt 

Dövlət Universiteti. Sumqayıt: Bilik,  2011. 479 s. 

89. Aguezzol A. The third party logistics selection: a review of literature // 

Proceedings of international logistics and supplychain congress, November 8–9, 

Istanbul, Turkey. 2007.  8 p. URL: https://www.hal.archives–ouvertes.fr/hal–

00366527/document  (дата звернення: 30.03.2017).  

90. Alford M., Barrientos S., Visser M. Multi-scalar labour agency in global 

production networks: Contestation and crisis in South African fruit // Development and 

Change. Vol 48.  2017. pp 721-745. 



191 
 

 
 

91. Alford M., Phillips N. The political economy of state governance in global 

production networks: change, crisis, and contestation in the South African fruit sector // 

Review of International Political Economy. Vol.25, Issue 1. 2018. p.98–121. 

92. An integrated location, production, distribution and investment model for a 

multinational corporation / Bhutta K., Huq F., Frazier G., Mohamed Z.  // International 

Journal of Production Economics. Vol  86, Issue 3. 2003.  pp.  201–216. 

93. Ansari A., Modarress B. Challenges of outsourcing logistics to third–party 

providers // International Journal of Logistics  System  Management. Vol.7, Issue 2. 

2010. pp. 198–218. 

94. Antràs P., Helpman E. Global Sourcing // Journal of Political Economy. Vol. 112, 

Issue 3. 2004. p. 552–580. 

95. Arvis J., Raballand G., Marteau J. The Cost of Being Landlocked: Logistics Costs 

and Supply Chain Reliability. The World Bank, 2010. 99 р.  URL: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/620801468168857019/pdf/558370PUB0c

ost1C0disclosed071221101.pdf.  (дата звернення: 10.09.2016). 

96. Asia and Global Production Networks Implications for Trade, Incomes and 

Economic Vulnerability /  Ed. by Ferrarini  B. and Hummel D.  London: Edward Elgar 

Publishing. 2014, 392 p. 

97. Athukorala P., Menon J. Global Production Sharing, Trade Patterns, and 

Determinants of Trade Flows in East Asia. ADB Working Paper No. 41, 2010.  66 p. 

URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28515/wp41–global–

production–sharing.pdf. (дата звернення: 15.01.2016). 

98. Bagchi P., Virum H.  European logistics alliances: a management model // 

International Journal od Logistics Management. Vol.7, Issue 1. 1996. pp. 93–108. 

99. Bair J.    Frontiers of commodity chain research. CA: Stanford University Press. 

Stanford. 2009.  281 р.  

100. Bair J.  Analysing global economic organization: embedded networks and global 

chains compared // Economy and Society. Vol.37, 2008. рp. 339–64.  

101. Bair J. Global Capitalism and commodity chains: Looking back, going forward // 

Competition and Change, Vol. 9, No. 2. 2005. pp.153–180.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/620801468168857019/pdf/558370PUB0cost1C0disclosed071221101.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/620801468168857019/pdf/558370PUB0cost1C0disclosed071221101.pdf


192 
 

 
 

102. Baldwin R.  Trade and Industrialization after Globalization’s Second 

Unbundling: How Building and Joining a Supply Chain are Different and Why it 

Matters. NBER Working Paper No. 17716. 2011.  38 р.   URL: 

www.nber.org/papers/w17716.pdf.  (дата звернення: 03.02. 2017). 

103. Baldwin R. Offshoring: General equilibrium effects on wages, production and 

trade. NBER Working Paper No. 12991. 2007.  21 p. URL: 

http://www.nber.org/papers/12991 (дата звернення: 03.02.2017). 

104. Baldwin R. The great convergence: Information technology and the new 

globalisation. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University 

Press, 2016.  344 p.  

105. Baldwin R., Lopez–Gonzalez J. Supply–Chain Trade: A Portrait of Global 

Patterns and Several Testable Hypotheses // World Economy. Vol. 38, Issue 11. 2015.  

pр. 1682—1721. 

106. Baldwin R., Venables A. Spiders and Snakes: Offshoring and Agglomeration in 

the Global Economy. NBER Working Paper No. 16611. 2010. 23 p. URL: 

http://www.nber.org/papers/w16611. (дата звернення: 03.02.2017). 

107. Ballou R. Business Logistics: Supply Chain Management. 5th edition.  Upper 

Saddle River: Prentice Hall, 2003.  816 р.  

108. Ballou R. The Evolution and Future of Logistics and Supply Chain Management 

// European Business Review. Vol 19  Issue 4. 2007. pp.332–348. 

109. Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal 

of Management. Vol.17, Issue 1. 1991. pp. 99–120. URL: 

https://web.archive.org/web/20110813030727/http://unifr.ch/intman/my_documents/m

ultin_network/Multi%20Net%202011/Barney%201991%20in%20JoMgt%20–

%20Firm%20Resources.pdf. (дата звернення: 15.04.2016). 

110. Bask A. Relationships between 3PL providers and members of supply chains—a 

strategic perspective // Journal of Business and Industrial Marketing. Vol.16, Issue 6. 

2001.  pp.  470–486. 

111. Baumann Z. Globalization: The Human Consequence. New York: Columbia 

University Press, 1998. 133 p. 

https://web.archive.org/web/20110813030727/http:/unifr.ch/intman/my_documents/multin_network/Multi%20Net%202011/Barney%201991%20in%20JoMgt%20-%20Firm%20Resources.pdf


193 
 

 
 

112. Bhatnagar R., Viswanathan S. Re–engineering global supply chains: Alliance 

between manufacturing firms and global logistics services providers // International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 30, Issue 1. 2000.   pp. 

13–34. 

113. Bhattacharya A., Bürkner H–P., Bijapurkar A. What You Need to Know аbout 

Globalization’s Radical New Phase. 2016. 6 р. URL: 

http://www.iberglobal.com/files/2016–2/BCG–What–You–Need–to–Know–About–

Globalizations–Radical–New–Phase.pdf.  (дата звернення: 03.02.2017). 

114. Bookbinder J., Fox N.  Intermodal routing of Canada–Mexico shipments under 

NAFTA // Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. Vol 

34, Issue 4. 1998. pp. 289–303. 

115. Borchert I., Gootiiz B., Mattoo A. Policy Barriers to International Trade in 

Services: Evidence from a New Database  //  World Bank Economic Review. Vol. 28, 

Issue 1, 2014. рр. 162–188. 

116. Borchert I., Gootiiz B., Grover A., Mattoo A. Landlocked or Policy Locked? How 

Services Trade Protection Deepens Economic Isolation. Policy Research Working Paper 

5942. World Bank 2012. 39 p. URL: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/832091468148176734/pdf/WPS5942.pdf. 

(дата звернення: 03.12.2016). 

117. Bowersox D., Calantone  R. Estimation of global and national logistics 

expenditures: 2002 data update // Journal of Business Logistics, Vol. 26, Issue 2, 2005. 

pp.1–15. 

118.  Bowersox D.The Strategic Benefits of Logistics Alliances // Harvard Business 

Review. URL: https://hbr.org/1990/07/the–strategic–benefits–of–logistics–alliances. 

(дата звернення: 03.02.2016). 

119. Cairncross F.  The Death of Distance. How the Communication Revolution Will 

Change Our Lives. Boston. MA: Harvard Business School Press. 1997. 320 p. 

120. Cattaneo O., Gereffi G., Cornelia S. (eds). Global value chains in a postcrisis 

world: resilience, consolidation, and shifting end markets // Global Value Chains in a 

http://www.iberglobal.com/files/2016-2/BCG-What-You-Need-to-Know-About-Globalizations-Radical-New-Phase.pdf
http://www.iberglobal.com/files/2016-2/BCG-What-You-Need-to-Know-About-Globalizations-Radical-New-Phase.pdf
https://hbr.org/search?term=donald+j.+bowersox


194 
 

 
 

Postcrisis World: A Development Perspective. Washington, DC: World Bank, 2010.   

pp. 3–20. 

121.  Central  Bank of the Republic of Azerbaijan  URL: 

https://en.cbar.az/assets/4456/STATISTIK_BULLETIN_2017_OCTOBER.pdf.  (дата 

звернення: 25.01.2018). 

122. Christopher M. Logistics and supply chain management. 5th Edition. Financial 

Times/Pearson Education. 2016. 328 p. 

123. Сhristopher G. A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing 

Construct // Journal of Marketing Reseaech. Vol.16, Issue 4. 1994.  p. 64–73.  

124. Coase R. The nature of the firm  // Economica. 1937. Vol. 4. рр. 386–405. 

125. Coe N. Geographies of production II: A global production networks A–Z //. 

Progress in Human Geography. Vol.36. 2012.  рр. 389–402.  

126. Coe N. Global Production Networks / R. Kitchin and N. Thrift (eds), The 

International Encyclopedia of Human Geography. Oxford: Elsevier,  Vol. 12. 2009. pp. 

556–62.   

127. Coe N. Missing Links: Logistics, Governance and Upgrading in a Shifting Global 

Economy // Review of International Political Economy. Vol. 21, Issue 1. 2014.  рp. 224–

256. 

128. Coe N., Dicken P., Hess M. Global production networks: realizing the potential 

// Journal of Economic Geography. Vol.8, Issue 3. 2008.   pp. 271–295. 

129. Coe N., Yeung H. Global production networks: theorizing economic 

development in an interconnected world. Oxford: Oxford University Press. 2015.  267 

р.  

130. Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics 

Performance Index and Its Indicators / Arvis J., Mustra M., Panzer J., Ojala L., Naula 

T. The World Bank. 2007. 38 р. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24600/430050WP0Con

ne1e0Box32734401PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 

10.09.2016). 

https://en.cbar.az/assets/4456/STATISTIK_BULLETIN_2017_OCTOBER.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24600/430050WP0Conne1e0Box32734401PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24600/430050WP0Conne1e0Box32734401PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y


195 
 

 
 

131. Cooper M., Lambert D., Pagh J.  Supply Chain Management: More Than a New 

Name for Logistics // The International Journal of Logistics Management, Vol. 8, Issue 

1. 1997. pp.1–13. 

132. Cui L., Hertz S. Networks and capabilities as characteristics of logistics firms // 

Industrial Marketing Management. Vol 40, Issue 6. 2011.  pp. 1004–1011. 

133. de Grahl A. Success Factors in Logistics Outsourcing. Springer. 2011, 119 p. 

URL: https://www.twirpx.com/file/831199/ (дата звернення: 10.02.2016). 

134. Design of international assembly systems and their supply chains under NAFTA 

/ Wilhelm W., Liang D., Rao B., Warrier D., Zhu X., Bulusu S.  // Transportation 

Research Part E: Logistics and Transportation Review. Vol 41. Issue 6. 2005.  pp.    467–

493. 

135. Deutsche Post Group. Sharing Economy Logistics –– Rethinking Logistics with 

access over ownership. 2017. 30 p. URL: 

https://discover.dhl.com/content/dam/dhl/downloads/interim/full/dhl–trend–report–

sharing–economy.pdf.    (дата звернення 02.11. 2017). 

136. DHL Acquires Polar Transportes. URL: 

https://www.cargoforwarder.eu/2017/04/24/dhl–acquires–polar–transportes. (дата 

звернення: 10.09.2017). 

137. Dicken P. The Roepke Lecture in Economic Geography Global–Local Tensions: 

Firms and States in the Global Space–Economy // Economic Geography. Vol. 70,  Issue 

2.  1994. рp.101–128.  

138. Dünya iqtisadiyyatı. Dərslik / C.Kərimov, A.Orucov, H. İsrafilov. Azərbaycan 

Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. Baki: Nurlan. 2009.  

727 s. 

139. Eifert B., Gelb A., Ramachandran V. Business Environment and Comparative 

Advantage in Africa: Evidence from the Investment Climate Data. 2005. 30 р. URL:  

http://siteresources.worldbank.org/EXTAFRSUMAFTPS/Resources/rped126.pdf. 

(дата звернення:10.09. 2017).  

140. Ernst D., Kim L. Global Production Networks, Knowledge Diffusion, and Local 

Capability Formation // Research Policy.  Vol. 31. 2002. рp.1417–1429. 

https://www.twirpx.com/file/831199/


196 
 

 
 

141. Feenstra R. Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global 

Economy Rochester. NY: Social Science Research Network. 1998. 37p. URL: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.39.7178&rep=rep1&type=p

df. (дата звернення: 25.09.2016). 

142. Fine C. Clockspeed: Winning Industry Control in the Age of Temporary 

Advantage. Clockspeed. Basic Books, 1998.  292 p.  

143. Fuller J., O’Connor J., Rawlinson R. Tailored logistics: the next advantage // 

Harvard Business Review. Vol 71,  Issue 3.   1993. pp.  87–98. 

144. Fung Group.  URL: https://www.funggroup.com/eng/about/ (дата звернення: 

22.10.2016). 

145. Future Fragmentation: Processes Effectively Engaging with the Ascendency of 

Global Value Chains / Ed. by J. Keane and R. Baimbill–Johnson. Commonwealth 

Secretariat. London. 2017. 211 p. 

146. Gereffi G.  The Organization of Buyer–Driven Global Commodity Chains: How 

US Retailers Shape Overseas Production networks // in in G. Gereffi and M. 

Korzeniewicz (eds) Commodity Chains and Global Capitalism Commodity Chains and 

Global Capitalism. Westport, CT: Praeger. 1994. pp. 95–122. 

147. Gereffi G. A Commodity Chains Framework for Analyzing Global Industries. 

Duke University. 1999. 9 p. URL: http://eco.ieu.edu.tr/wp–

content/Gereffi_CommodityChains99.pdf. (дата звернення: 12.12.2016). 

148.  Gereffi G. Global Value Chains in a Post–Washington Consensus World // 

Review of International Political Economy. Vol. 21, Issue 1. 2014. рр. 9–37. 

149. Gereffi G. International trade and industrial upgrading in the apparel commodity 

chain // Journal of International Economics. Vol. 48, Issue 1. 1999.  pp. 37–70. 

150. Gereffi G., Fernandez–Stark K. Global Value Chain Analysis: A Primer. Durham, 

Duke University, 2016.  34 р. URL: 

https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/12488. (дата звернення: 

21.05.2017). 

151. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. The Governance of global value chains // 

Review of International Political Economy. Vol. 12, Issue 1.  2005. pp. 78–104. 

http://eco.ieu.edu.tr/wp-content/Gereffi_CommodityChains99.pdf
http://eco.ieu.edu.tr/wp-content/Gereffi_CommodityChains99.pdf


197 
 

 
 

152. Gibbon P. The African Growth and Opportunity Act and the Global Commodity 

Chain for Clothing // World Development. Vol. 31. Issue 11. 2003. pp.1809–1827. 

153.  Gibbon P. Upgrading Primary Production: A Global Commodity Chain 

Approach // World Development. Vol. 29, Issue 2. 2001. pp. 345–363. 

154. Gilley K. Making more by doing less: an analysis of outsourcing and its effects 

on firm performance // Journal of Management. Vol. 26,  Issue 4. 2000. pp.763–790. 

155. Global 3PL and outsourcing logistics strategy. URL: https://mercurygate.com. 

(дата звернення: 10.06.2017). 

156. Global and Regional Infrastructure, Logistics Costs, and Third–Party Logistics 

Market Trends and Analysis.  URL: https://www.3plogistics.com/product/global–

regional–infrastructure–logistics–costs–third–party–logistics–market–trends–analysis/ 

(дата звернення:15.01.2018). 

157. Global Logistics and Supply Chain Management / Mangan J., Lalwani C., 

Butcher T., Javadpour R.  London: Wiley. 2nd Ed. 2011. 446 p. 

158. Global Logistics Costs and Third–Party Logistics Revenues. 2017. URL: http:// 

http://www.3plogistics.com/3pl–market–info–resources/3pl–market/ 

information/global–3pl–market–size–estimates.  (дата звернення:23.01.2018). 

159. Global Logistics Markets. 2014. URL: 

https://www.rolandberger.com/en/Publications/pub_global_logistics_markets.html 

(дата звернення: 23.06.2017). 

160.  Global Production Networks and the Analysis of Economic Development / 

Henderson J., Dicken P., Hess M., Coe N.,  Yeung H.  // Review of International 

Political Economy.  Vol. 9, Issue 3. 2002. pp. 436–64.  

161. Global state of logistic outsourcing study reveals evolving role of shippers and 

logistic providers. 2017. URL: 

https://www.penskelogistics.com/newsroom/2016_09_26_pl_penske_sponsors_3pl_st

udy.html. (дата звернення: 10.03.2017). 

162. Global Transformations: Politics, Economics and Culture / Held D., McGrew A., 

Goldblattand D., Perraton  J.   Stanford: Stanford University Press, 1999. 540 p. 

http://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-market-information/
http://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-market-information/
http://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-market-information/
https://www.penskelogistics.com/newsroom/2016_09_26_pl_penske_sponsors_3pl_study.html
https://www.penskelogistics.com/newsroom/2016_09_26_pl_penske_sponsors_3pl_study.html


198 
 

 
 

163. Global value chains in a changing world / Ed. by D. Elms  and P. Low. Geneva : 

WTO Secretariat. 2013.  436 p.  

164. Globalizing regional development: a global production networks perspective. / 

Coe N., Hess M., Yeung H.,  Henderson D. // Transactions of the Institute of British 

geographers. Vol. 29, Issie 4. 2004. рр. 468–484.  

165. Goetz A., Rodrigue J.–P. Transport terminals: new perspectives // Journal of 

Transport Geography. Vol.7, 1999.  pp. 237–240.  

166. Gonzalez J., Guasch J.. Serebrisky T. Latin America: Addressing High Logistics 

Costs and Poor Infrastructure for Merchandise Transportation and Trade Facilitation. 

The World Bank, 2007. 38 р. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Serebrisky/publication/242113897_Latin

_America_Addressing_High_Logistics_Costs_and_Poor_Infrastructure_for_Merchan

dise_Transportation_and_Trade_Facilitation/links/02e7e530151bface31000000/Latin–

America–Addressing–High–Logistics–Costs–and–Poor–Infrastructure–for–

Merchandise–Transportation–and–Trade–Facilitation.pdf. (дата звернення: 

23.12.2016). 

167. Grossman G., Rossi–Hansberg E. Task trade between similar countries // 

Econometrica.    Vol. 80, Issue 2.  2012. рp. 593 – 629. 

168. Grossman G., Rossi–Hansberg E. Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring 

// American Economic Review. Vol.  98,  Issue 5. 2008.  pp. 1978–97. 

169. Hacızadə E.M.  Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi. Baki:Elm. 2011.  

128 s.   

170. Hall P., Hesse M., Rodrigue J.–P. Reexploring the interface between economic 

and transport geography // Environment and Planning A. Vol. 38. 2006. pp. 1401–1408.  

171. Halldorsson A., Skjott–Larsen T. Developing logistics competencies through 

third party logistics relationships // International Journal of Operations & Production 

Management. Vol. 24, Issue 2. 2004. pp.192–206. 

172. Harrigan K. Vertical Integration and corporate strategy // The Academy of 

Management Journal. Vol. 28, Issue 2. 1985. рр. 397—425. 

https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Serebrisky/publication/242113897_Latin_America_Addressing_High_Logistics_Costs_and_Poor_Infrastructure_for_Merchandise_Transportation_and_Trade_Facilitation/links/02e7e530151bface31000000/Latin-America-Addressing-High-Logistics-Costs-and-Poor-Infrastructure-for-Merchandise-Transportation-and-Trade-Facilitation.pdf.
https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Serebrisky/publication/242113897_Latin_America_Addressing_High_Logistics_Costs_and_Poor_Infrastructure_for_Merchandise_Transportation_and_Trade_Facilitation/links/02e7e530151bface31000000/Latin-America-Addressing-High-Logistics-Costs-and-Poor-Infrastructure-for-Merchandise-Transportation-and-Trade-Facilitation.pdf.
https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Serebrisky/publication/242113897_Latin_America_Addressing_High_Logistics_Costs_and_Poor_Infrastructure_for_Merchandise_Transportation_and_Trade_Facilitation/links/02e7e530151bface31000000/Latin-America-Addressing-High-Logistics-Costs-and-Poor-Infrastructure-for-Merchandise-Transportation-and-Trade-Facilitation.pdf.
https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Serebrisky/publication/242113897_Latin_America_Addressing_High_Logistics_Costs_and_Poor_Infrastructure_for_Merchandise_Transportation_and_Trade_Facilitation/links/02e7e530151bface31000000/Latin-America-Addressing-High-Logistics-Costs-and-Poor-Infrastructure-for-Merchandise-Transportation-and-Trade-Facilitation.pdf.
https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Serebrisky/publication/242113897_Latin_America_Addressing_High_Logistics_Costs_and_Poor_Infrastructure_for_Merchandise_Transportation_and_Trade_Facilitation/links/02e7e530151bface31000000/Latin-America-Addressing-High-Logistics-Costs-and-Poor-Infrastructure-for-Merchandise-Transportation-and-Trade-Facilitation.pdf.


199 
 

 
 

173. Həsənov Ə. M. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: 

Azərbaycanın enerji siyasəti [Mətn]: monoqrafiya /Ə.M.Həsənov; elmi red. 

E.Əhmədov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad. Bakı: Zərdabi 

LTD, 2016.  295 s. 

174. Həsənov R. İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika. Bakı: İqtisad Universiteti, 

2009. 282 s. 

175. Hess M., Yeung H. Whither global production networks in economic geography? 

Past, present, and future // Environment and Planning A. Vol. 38, Issue 7. 2006. рр.1193 

–1204. 

176. Hesse M., Rodrigue J.–P.  Globalized Trade and Logistics: North American 

Perspectives // in Globalized Freight Transport: Intermodality, E–Commerce, Logistics 

and Sustainability. Ed. by T. Leinbach and C. Capineri. Cheltenham: Edward Elgar., 

2007.  103–125 р. 

177. Hesse M., Rodrigue J–P. The transport geography of logistics and freight 

distribution // Journal of Transport Geography. Vol. 12. 2004.  pp. 171–184. 

178. Həzərxanov Ə., Sergeyev V., Nəcəfov E. Logistika terminlərinin izahlı lüğəti.  

Bakı: Çaşıoğlu. 2015. 488 s. 

179. Hiratsuka D. Production Network in the Asia–Pacific Region: Facts and Policy 

Implications. IDE Discussion Paper #315.  Wakaba, 2011.  p. 27. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/6431214.pdf.  (дата звернення:10.02. 2017). 

180. Hoekman  B.. Shepherd B. Services Productivity, Trade Policy, and 

Manufacturing Exports // Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research Paper  

RSCAS. 2015. 18 p. URL: htpp:// 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/34305/RSCAS_WP_%202015_07.pdf?seq

uence=1 (дата звернення: 02.02.2017). 

181. Hoekman B., Mattoo. A. Services Trade and Growth. Policy Research Working 

Paper No. 4461, World Bank, Washington, 2008. 35p. URL: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/117601468178449072/pdf/wps4461.pdf. 

(дата звернення:24.12. 2016). 

https://core.ac.uk/download/pdf/6431214.pdf


200 
 

 
 

182. Hoetker G. How Much You Know Versus How Well I Know You: Selecting a 

Supplier for a Technologically Innovative Component // Strategic Management Journal. 

Vol. 26.  2005. pp. 75–97.  

183. Hong L. Lee. Container Shippingаeight Rates May Improve in 2016 // Bimco.  

Seatrade Maritime News, March 16. 2016. URL: http://www..seatrade–

maritime.com/news/americas/container–shipping–freight–rates–may–improve–in–

2016–bimco.html. (дата звернення: 03.04.2017). 

184. Hudson R. Conceptualizing economies and their geographies: spaces, flows and 

circuits // Progress in Human Geography. Vol. 28, Issue 4.  2004. рр. 447–471. 

185. Hummels D., Ishii J., Yi K.–M. The nature and growth of vertical specialization 

in world trade // Journal of International Economics. Vol. 54. Issue 1. 2001. pp. 75–96. 

186. Humphrey J., Schmitz H. Developing Country Firms in the World Economy: 

Governance and Upgrading in Global Value Chains. IDS–INEF Report No. 61. 2002. 

35 p. URL: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.557.1063&rep=rep1&type=

pdf. (дата звернення: 03.11.2016). 

187. Humphrey J., Schmitz H. How Does Insertion in Global Value Chains Affect 

Upgrading in Industrial Clusters // Regional Studies. Vol. 36, Issue 9. 2002. рр. 1017–

1027. 

188.  İbrahimov İ.H.    Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti: dərs vəsaiti.. 

Bakı Biznes Un-ti. 2017. 254 s. 

189. İmanov T. Logistikanın əsasları. İstehsal və mübadilə sferasında material 

axınlarının logistik idarəedilməs. Baki: Təhsil, 2005. 670 s. 

190. İmanov T. Logistikanın əsasları. Bakı: Təhsil, 2005. 474 s.     

191. Internationinal Transport Forum.  URL:  https://www.itf–oecd.org. (дата 

звернення:14.01.2018). 

192.  Jacobides M., Winter S. The Co–Evolution of Capabilities and Transaction 

Costs: Explaining the Institutional Structure of Production // Strategic Management 

Journal. Vol. 26. 2005. pp. 395 – 414.  

http://www..seatrade-m/
http://www..seatrade-m/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.557.1063&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.557.1063&rep=rep1&type=pdf


201 
 

 
 

193. Jarillo J. C. On strategic networks // Strategic Management Journal. Vol. 9, Issue 

1. 1988. pp. 31–41.  

194. Jones R., Kierzkowski H. The role of services in production and international 

trade // in The Political Economy of International Trade: essays in Honor of Robert E 

Baldwin. Ed. Jones R.and Krueger A.  Blackwell, 1990. рр. 31–48.  

195. Joskow P. Vertical Integration // in Handbook of New Institutional Economics. 

edited by C. Menard and M. Shirley. New York: Springer. 2003. рр. 319–348. 

196. Jünemann К., Daum M. Materialfluß und Logistik. Springer–Verlag, Berlin. 

1989.  764 p. 

197. Kaplinsky R. Spreading the Gains from Globalization: What Can Be Learned 

from Value–Chain Analysis? // Problems of Economic Transition. Vol. 47, Issue 2. 

2004. pp. 74–115.  

198. Kərimov C.  H.   Beynəlxalq iqtisadi  münasibətlərin  tənzimlənməsi. Beynəlxalq 

iqtisadi təşkilatlar. Azərb. Dövlət İqtisad  Universiteti.   Bakı. 2012. 387 s. 

199. Kimura F.,  Ando M. Two–dimensional Fragmentation in East Asia: Conceptual 

Framework and Empirics // International Review of Economics and Finance. 2005. 

Vol.14, Issue 3. 2005. pр.   317–348. 

200. Koçetov E. Q.  Geoiqtisadiyyat: dünya iqtisadi məkanının mənimsənilməsi: 

"dünya iqtisadiyyatı" kursu üzrə ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: İqtisad Universitet., 

2015. 436 s. 

201. Koomen K. Government Relations IBM Australia and New Zealand / in Dialogue 

on Business Innovation in Response to the Financial Crisis.  Annual Conference of 

China Association of Trade in Services (CATIS), Beijing, 2009.  

202. Korinek J., Sourdin P. To What Extent Are High–Quality Logistics Services 

Trade Facilitating? OECD Trade Policy Papers. 2011. 41 р.  URL: http://www.oecd–

ilibrary.org/docserver/download/5kggdthrj1zn–

en.pdf?expires=1516058529&id=id&accname=guest&checksum=0B8F883CC756AB

B2BC5670401B8E62B7 (дата звернення: 22.03.2017). 

203. Krugman P. Growing World Trade: Causes and Consequences //  Brookings 

Papers on Economic Activity. Vol. 1.  1995. рр. 327–377. 



202 
 

 
 

204. Labour in Global Value Chains in Asia /Ed. by Nathan D., Tewari M., Sarkar S. 

Cambridge University Press. 2016. 544 p. 

205. Lafontaine F. Vertical Integration and firm boundaries: the evidence // Journal of 

Economic Literature. Vol. 45, Issue 3. 2007. рр. 629–685. 

206. Lakshmi A. BIMCO: Dry Bulk Recovery Will Be a Multi Year Effort. Maritime 

Reporter and Marine News, May 4, 2016. 

URL:http://www.marinelink.com/news/multiyear–recovery–bimco409137.aspx. (дата 

звернення: 19.05.2017 ). 

207. Lambourdière E., Savage C. Global Supply Chain Management and Logistics 

Partnerships: A LSP’s Downstream Program Perspective // Journal Logistique & 

Management. Vol.21, Issue  4. 2013.  pp. 21–32. 

208. Langley J.  2013 Third–party logistics survey. The State of Logistics Outsourcing. 

Capgemini Consulting, Atlanta, GA. 2013. 39 р. URL: 

https://www.capgemini.com/wp–content/uploads/2017/07/2013_Third–

Party_Logistics_Study.pdf. (дата звернення: 21.02.2017). 

209. Langley J. 2010 Third–party logistics survey. The State of Logistics Outsourcing 

Capgemini Consulting, Atlanta, GA. 2010. 50 р. URL: 

http://www.apol.pt/images/stories/apol/2010_Capgemini.pdf. (дата звернення: 

21.02.2017). 

210. Langlois R. N. Firms, Markets and Economic Change: A Dynamic Theory of 

Business Institutions. Firms, Markets and Economic Change. London: Routledge, 2002. 

198 p. 

211. Lee C., Wilhelm W.  On the role of comparative advantage, competitive 

advantage, and competitiveness in the strategic planning of international enterprises // 

International Journal of Production Economics. Vol  124, Issue 1. 2010. pp. 225–240. 

212. Lieb R. The use of third party logistics services by large American manufacturers 

// Journal of  Business Logistics, Vol. 13, Issue 2. 1992. pp. 29–42.  

213.  Lieb R., Bentz B.  The use of third–party logistics services by large 

manufacturers: the 2004 survey // Transport Journal. Vol. 44, Issue 2.  2005. рр. 5–15. 



203 
 

 
 

214. Lieb R., Millen R., L.van Wassenhove. Third–party logistics services: a 

comparison of experienced American and European manufacturers // International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 23, Issue 6.  1993. pp. 

35–44. 

215. Liu J. The global innovation networks and global production networks of firms : 

conceptualization and implication // African Journal of Science, Technology, 

Innovation and Development. Vol. 9,  Number 3. 2017, p. 229 – 240. 

216. Logistic Services: An Overview of the Global Market and Potential Effects of 

Removing Trade Impediments in Logistic Services: An Overview of the Global Market 

and Potential Effects of  Removing Trade Impediments. U.S. International Trade 

Commission. Washington, DC 20436. May 2005.  154 p.  

217. Logistics outsourcing has become the general trend of economic globalization. 

URL:http://resources.alibaba.com/topic/800029260/Logistics_outsourcing_has_becom

e_the_general_trend_of_economic_globalization.htm. (дата звернення: 22.03. 2016). 

218. López B., M.Saénz. What is the Role of Logistics and Transportation Companies 

in Building Resilience? //  Supply Chain Management Review.  July 27, 2017. URL: 

http://www.scmr.com/article/what_is_the_of_role_of_logistics_and_transportation_co

mpanies_in_building_r (дата звернення:10 09.2017). 

219. Mahutga M. Global Models of Networked  Organization, the Positional Power of 

Nations and Economic Development // Review of International Political Economy. 

Vol.21, Issue 1. 2014.  рр. 157–194. 

220. Maurer A., Tschang F. An Exploratory Framework for Measuring Services 

Value–added. 2011. 35 p. URL: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.257.6903&rep=rep1&type=

pdf. ( дата звернення: 15.01.2017). 

221. McCalla  R., Slack B., Comtois C. Dealing with globalisation at the regional and 

local level: the case of contemporary containerization // The Canadian Geographer / Le 

Géographe canadien.  Vol.48, Issue 4. 2004. рр. 473–487. 

222. McKinsey. When Offshore Manufacturing doesn't Make Sense // The McKinsey 

Quarterly.  Vol. 4, Issue 1. 2004. pp.124–127. URL: 



204 
 

 
 

http://www.metalseal.com/images/pdfs/G_When_offshoring_doesnt_make_sense.pdf.                 

(дата звернення:19.09. 2017). 

223. Measuring the income to intangibles in goods production: a global value chain 

approach  / Chen V., Gouma R., Los B., Timmer M.P. WIPO Economic Research 

Working Paper No. 36. 2017. 73 p. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_36.pdf. 

224. Meixell J., Gargeya V. Global supply chain design: a literature review and 

critique // Logistics and Transportation Review. Vol 41, Issue 6. 2005.  pp.    531–555. 

225. Melitz M. The Impact of Trade on Intra–Industry Reallocations and Aggregate 

Industry Productivity // Econometrica. Vol. 71, Issue 6.   2003.  p.  1695–725. 

226. Məmmədov İ. Qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətləri. Bakı: Apastroff. 2012. 

523  s. 

227. Məmmədov M.    Azərbaycan dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində. Bakı: Vektor 

BNE. 2016. 403 s. 

228. Min S., Kleeber J. The role of logistics in the supply chain / in Supply Chain 

Management. Sage Publications, Thousand Oaks, 2001.  pp. 237–288. 

229. Min. H. Examining logistics outsourcing practices in the United States: from the 

perspectives of third–party logistics service users // Logistics Research. Vol.6, Issue 4, 

2013. pp. 133–144. 

230. Miroudot S., Cadestin С.  Services in Global Value Chains: From Inputs to 

Value–Creating Activities. OECD Trade Policy Paper No 197. OECD, Paris. 2017. 58 

p. URL: https://www.oecd–ilibrary.org/docserver/465f0d8b–

en.pdf?expires=1538422792&id=id&accname=guest&checksum=D83E7F742A7BBF

B4BB766ED07FBC5BE4                 (дата звернення: 27.12.2017). 

231. Morrison A., Pietrobelli C.,  Rabellotti R. Global Value Chains and Technological 

Capabilities: A Framework to Study Industrial Innovation in Developing Countries // 

Oxford Development Studies. Vol. 36, Issue 1.  2008. pp. 39–58. 

232. Neilson J., Pritchard B., Yeung H. Global value chains and global production 

networks in the changing international political economy: An introduction // Review of 

International Political Economy .Vol. 21,  Issue 1. 2014. P. 1–8. 



205 
 

 
 

233. Nelson R., Winter S. An evolutionary theory of economic change. The Belknap 

Press of Harvard University Press. 1982. 437  р. 

234. OECD, WTO, UNCTAD. Implications of Global Value Chains for Trade, 

Investment, Development and Jobs. Document prepared for the G–20 Leaders Summit. 

StPetersburg, September, 2013. 29 p. URL: 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_oecd_wto_2013d1_en.pdf. (дата 

звернення: 14.12.2016). 

235. OECD. Interconnected Economies : Benefiting from Global Value Chains / [ed. 

by A. Wyckoff, K. Ash, M. Durand]. – Paris : OECD, 2013. – 270 p. 

236. OECD. Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains. Paris: 

OECD. 2013.  54 р. URL: https://www.oecd.org/sti/ind/interconnected-economies-

GVCs-synthesis.pdf. (дата звернення: 14.12.2016). 

237. OECD. To What Extent Are High–Quality Logistics Services Trade Facilitating? 

Trade Policy Working Paper 108, OECD. 2011, 41 р.  URL: 

http://www5.zzu.edu.cn/__local/C/A6/EE/82BDA9A10C8CF1B129B8F3D505F_689

C8412_A6A03.pdf. (дата звернення:114.12.2016). 

238. OECD. Trade Facilitation and the Global Economy. URL: 

http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm. (дата звернення: 14.02.2018). 

239. OECD. What can the TiVA database tellus? URL: 

www.oecd.org/sti/ind/whatcantivadatabasetellus.htm (дата звернення: 14.12.2016). 

240. Ojala L., Kitain A., J.Von Weizsäcker. Tajikistan Trade Diagnostic Study. The 

World Bank. 2005. 89 p. URL: 

http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Pubs/TajikTradeSt

udy.pdf. (дата звернення: 04.03.2017). 

241. Olivier D., Slack B. Rethinking the Port // Environment and Planning A.  Vol. 38, 

Issue 8. 2006.  pp. 1409 –1427.  

242. Parrilli M., Nadvi K., Yeung H. Local and regional development in global value 

chains, production networks and innovation networks: A comparative review and the 

challenges for future research //European Planning Studies. Vol. 21, 2013.  рр. 967–88. 

https://www.oecd.org/sti/ind/interconnected-economies-GVCs-synthesis.pdf
https://www.oecd.org/sti/ind/interconnected-economies-GVCs-synthesis.pdf
http://www5.zzu.edu.cn/__local/C/A6/EE/82BDA9A10C8CF1B129B8F3D505F_689C8412_A6A03.pdf
http://www5.zzu.edu.cn/__local/C/A6/EE/82BDA9A10C8CF1B129B8F3D505F_689C8412_A6A03.pdf
http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm
http://www.oecd.org/sti/ind/whatcantivadatabasetellus.htm
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Pubs/TajikTradeStudy.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Pubs/TajikTradeStudy.pdf


206 
 

 
 

243. Pasadilla G. Production Fragmentation and Trade Policies: Some Global Trends. 

presentation to APEC Senior Officials Policy Dialogue, Adelaide, 27 April. 2007.  

244. Pathway to value creation. A perspective on how transportation and logistics 

businesses can increase their economic profit / Haussmann L., Nangia I., Netzer T., 

Rehm W., Rothkopf M.  2015.   46 p. URL: 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and

%20logistics/our%20insights/creating%20value%20in%20transportation%20and%20l

ogistics/pathway%20to%20value%20creation.ashx. (дата звернення:10.02. 2017). 

245. Penrose E. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Oxford University 

Press. 2009. р. 466. 

246. Ponte  S., Sturgeon T. Explaining Governance in Global Value Chains: A 

Modular Theory–Building Effort // Review of International Political Economy. Vol. 21, 

Issue 1. 2014. рp. 195–223. 

247. Porter M. Competitive Advantage of Nations: Creating and Sustaining Superior 

Performance. New York: Simon and Schuster.  2011. 896 p.  

248. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors.  New York: Simon and Schuster. 2008.  442 p.  

249. Porter М. Wettbewerbsvorteile: Spitzenleistungen erreichen und behaupten., 

Frankfurt: Campus Verlag. 2014.  688 p. 

250.  Powell W. Neither market nor hierarchy: network forms of organisation / in 

Markets, Hierarchies and Networks: The Coordination of Social Life. Eds. by  G. 

Thompson [et al.]. Sage Publications. 1991. pp. 265–276.   

251. Qafarov Ş.  Rzayev R.Z. Qlobal mühitdə biznes. Bakı: İqtisad Universiteti. 2017.  

263 s. 

252. Qəribov A.       Beynəlxalq ticarət əməliyyatları. Bakı: Bakı Biznes Universiteti. 

2017.  255  s. 

253. Qurbanov T. Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı: tarixi aspektlər və inkişaf meyilləri 

Bakı: Avropa. 2015.  196  s. 



207 
 

 
 

254. Rabach E., Kim E. Where is the Chain in Commodity Chains? The Service Sector 

Nexus / in Gereffi G. and Korzeniewicz M. (eds.) Commodity Chains and Global 

Capitalism. New York: Greenwood Press. 1994. p. 123–141. 

255.  Raikes P., Jensen M., Ponte S. Global commodity chain analysis and the French 

Filiere approach: comparison and critique // Economy and Society. Vol. 29, Issue 3. 

2000.  pp. 390–417.  

256. Richards G., Grinsted S. The logistics and supply chain toolkit: Over 100 Tools 

and Guides for Supply Chain, Transport, Warehousing and Inventory Management. 

Second edition. London: Kogan Page. 2016. 400 p.  

257. Riedl J., Farag H., Kprenkiewich D. Transportation and Logistics in a Changing 

World.  URL: http:// http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Transportation-and-

Logistics-in-a-Changing-World-Oct-2016_tcm9-123008.pdf. (дата 

звернення:05.02.2017). 

258. Robinson A., Bookbinder J.  NAFTA supply chains: facilities location and 

logistics // International Transportation in Operational Research, Vol. 14, Issue 2. 2007.  

pp. 179–199. 

259. Rodrigue J.–P. and Hesse M. Globalised trade and logistics: North American 

perspectives / in Leinbach T.  et Capineri C. (eds) Globalised Logistics Transport: 

Intermodality, E–Commerce, Logistics and Sustainability. Edward Elgar, Cheltenham, 

UK. 2007. pp.103–134. 

260. Rodrigue J.–P. and Hesse M. The transport geography of logistics and freight 

distribution // The Journal of Transport Geography. Vol.7.  2004. pp. 171–184. 

261. Rodrigue J.–P. Transportation and Globalization / in R. Robertson and J. A. 

Scholte  (eds.) Encyclopedia of Globalization. London: Routledge. 2007. URL: 

https://pdfs.semanticscholar.org/5446/b2ddd85d34456d4c4a7abab0d738762b8740.pdf  

(дата звернення:15.02.2016). 

262. Rodrigue J–P. The Role of Transport and Communication Infrastructure in 

Realising Development Outcomes / in J. Grugel and D. Hammett (eds) The Palgrave 

Handbook of International Development. London: Palgrave Macmillan, 2016. pp. 595–

614. 

https://pdfs.semanticscholar.org/5446/b2ddd85d34456d4c4a7abab0d738762b8740.pdf


208 
 

 
 

263. Rodrigue J–P. Transportation and the geographical and functional integration of 

global production networks //  Growth and Change. Vol. 37, Issue  4. 2006. pp. 510–

525. 

264. Rodrigue, J–P. The Geography of Global Supply Chains: Evidence from Third 

Party Logistics // Journal of Supply Chain Management. Vol. 48, Issue 3. 2012. pp. 

15–23. 

265. Sanders N., Locke A. Making sense of outsourcing // Supply Chain 

Managmement Review.  Vol. 9, Issue 2. 2005.  pp.38–45.  

266. Schmidt G., Wilhelm W. Strategic, tactical and operational decisions in multi–

national logistics networks: a review and discussion of modeling issues // International 

Journal of Production Research. Vol.38, Issue 7. 2000.  pp.  1501–1523. 

267. Schoenberger E.  The management of time and space / in Clark G., Feldman M. 

et Gertler M. (eds),  The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford: Oxford 

University Press. 2000.    pp. 317–332.  

268. Services Reform and Manufacturing Performance: Evidence from India / Jens A.,  

Javorcik B., Lipscomb M.,  Mattoo A.  // The Economic Journal. Vol. 126, Issue 590,   

2016. pp.  1–39. 

269. Sheffi Y. Third party logistics: present and future prospects // Journal of  Business 

Logistics. Vol 11, Issue 2. 1990. pр.27–39. 

270. Shepherd B. Logistics Costs and Competitiveness: Measurement and Trade 

Policy Applications. Transport Research Support Working Paper, World Bank. 2011. 

40 р. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26724. (дата 

звернення: 04.02.2016). 

271. Sink H., Langley C., Gibson B.  Buyer observations of the US third party logistics 

market // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 

Vol.26, Issue 3.  1996. pp. 38–46. 

272. Skjott–Larsen T. Third–party logistics—from an interorganisational point of 

view // International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 30, 

Issue 2. 2000. pp.  112–127. 

https://people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/downloads/Geography_Global_Supply_Chains_JPR.pdf
https://people.hofstra.edu/jean-paul_rodrigue/downloads/Geography_Global_Supply_Chains_JPR.pdf


209 
 

 
 

273. Slack B, Frémont A. Transformation of Port Terminal Operations: From the Local 

to the Global // Transport Reviews, Vol. 25, Issue 1.  2005. pp.  117–130. 

274. Sohal A., Millen R, Moss S. A comparison of the use of third–party logistics 

services by Australian firms between 1995 and 1999 // International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management. Vol.32, Issue 1.  2002. pр.  59–68. 

275. Stalk G.,  Hout T. Competing against time: how time–based competition is 

reshaping global markets. New York:  Free Press. 1990. 285 р. 

276. Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan URL: 

https://www.stat.gov.az/source/transport/?lang=en#1. (дата звернення 12.12.2017). 

277. Stephenson S., Brockman J–D. The Services Trade Dimension of Global Value 

Chains: Policy Implications for Commonwealth Developing Countries and Small States.  

International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Switzerland, 

2014.  74 р. URL: http://www.oecd–ilibrary.org/commonwealth/trade/the–services–

trade–dimension–of–global–value–chains_5js7vpzc060x–en/ (дата звернення: 

06.09.2016). 

278. Strategy of Development of Transport Sector in the Republic of Azerbaijan URL: 

http://www.carecprogram.org/uploads/docs/AZE–Transport–Strategy–en.pdf. (дата 

звернення: 12.12.2017). 

279. Sturgeon T. How Do We Define Value Chains and Production Networks // 

Institute of Development Studies Bulletin. Vol. 32, Issue 3.  2001. рр. 9–18. 

280. Sturgeon. T. Measuring Global Value Chains: New Approaches. Рresentation at 

the Global Forum on Trade Statistics: "Measuring Global Trade – do we have the right 

numbers?", WTO, Geneva, 2011. URL. 

https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2014/mexico/documents/general/Global%20F

orum%20on%20Trade%20Statistics%20–%20Report.pdf. (дата звернення: 

05.11.2016). 

281. Sweeny E. Purchasing Logistics Services: Guidelines on Selecting and Managing 

the Right 3PL // the Journal of the National Institute for Transport and Logistics. Vol. 

6, No. 5, p. 34, October 2003. 

http://www.carecprogram.org/uploads/docs/AZE-Transport-Strategy-en.pdf


210 
 

 
 

282. The  Central Bank of the Republic of Azerbaijan. Annual Report 2016. URL: 

https://en.cbar.az/pages/publications–researches/annual–reports/pdf. (дата звернення: 

12.12.2017) 

283. The Council of Supply Chain Management Professionals. URL: 

http://www.cscmp.org.  (дата звернення: 26.02.2016). 

284. The importance of embodied services in trade and paths to increased trade  /   

International Trade Strategies Global . Melbourne. 2010. 112 p. URL: 

https://static1.squarespace.com/static/562c7435e4b01a45f69f18f9/t/5725c5610442629

21a1eaa55/1462093163554/Study+on+The+importance+of+Embodied+Services+in+

Trade%2C+for+the+Department+of+Foreign+Affairs+and+Trade+%28DFAT%29+%

282010%29.pdf. (дата звернення:19.01.2017). 

285. The New Oxford Handbook of  Economic Geography / Ed. by  G. Clark, M. 

Feldman, M. Gertler, D. Wójcik. Oxford University Press. 2018. 976 p. 

286. The Outsourcing Institute. Top Ten Reasons Companies Outsource.  

http://www.outsourcing.com/content.asp?page=01b/articles/intelligence/oi_top_ten_su

rvey.html.  (дата звернення: 09.12.2017). 

287. The State Customs Committee of Azerbaijan Republic. URL: 

http://customs.gov.az/en/faydali/gomruk–statistikasi/statistics–bulletin/. (дата 

звернення: 10.12.2017). 

288. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. URL: 

https://www.azstat.org/MESearch/search?departament=9&lang=en; (дата звернення: 

12.12.2017). 

289. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. URL: 

https://www.stat.gov.az/source/transport/?lang=en#1. (дата звернення: 12.12.2017). 

290. The value of value chains: spreading the gains from globalization / Gereffi G.. 

Kaplinsky R. (eds). Special issue of the IDS Bulletin, Vol. 32, No. 3. Brighton: 

University of Sussex. 2001.  143 р. 

291. Third–Party Logistics Study 2016. The State of Logistics Outsourcing. URI: 

https://www.kornferry.com/media/sidebar_downloads/2016_3PL_Study.pdf. (дата 

звернення: 11.07.2017). 

https://en.cbar.az/pages/publications-researches/annual-reports/pdf
http://www.cscmp.org/
https://static1.squarespace.com/static/562c7435e4b01a45f69f18f9/t/5725c561044262921a1eaa55/1462093163554/Study+on+The+importance+of+Embodied+Services+in+Trade%2C+for+the+Department+of+Foreign+Affairs+and+Trade+%28DFAT%29+%282010%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/562c7435e4b01a45f69f18f9/t/5725c561044262921a1eaa55/1462093163554/Study+on+The+importance+of+Embodied+Services+in+Trade%2C+for+the+Department+of+Foreign+Affairs+and+Trade+%28DFAT%29+%282010%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/562c7435e4b01a45f69f18f9/t/5725c561044262921a1eaa55/1462093163554/Study+on+The+importance+of+Embodied+Services+in+Trade%2C+for+the+Department+of+Foreign+Affairs+and+Trade+%28DFAT%29+%282010%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/562c7435e4b01a45f69f18f9/t/5725c561044262921a1eaa55/1462093163554/Study+on+The+importance+of+Embodied+Services+in+Trade%2C+for+the+Department+of+Foreign+Affairs+and+Trade+%28DFAT%29+%282010%29.pdf
https://www.azstat.org/MESearch/search?departament=9&lang=en
https://www.kornferry.com/media/sidebar_downloads/2016_3PL_Study.pdf


211 
 

 
 

292. Thompson G. Markets, Hierarchies and Networks: The Coordination of Social 

Life. Markets, Hierarchies and Networks. SAGE, 1991. 316 p.  

293. Thorelli H. Networks: Between markets and hierarchies // Strategic Management 

Journal. Vol. 7. Networks. no. 1, 1986.  pp. 37–51. 

294. Tirole J.  The Theory of Industrial Organization. Cambridge. MA: MIT Press, 

1989. 479 р. 

295. TRACECA Transport and Trade Atlas. NEA.  2009. 80 р. URL: https://wagener–

herbst.com/wp–content/uploads/sites/10/2017/07/TRACECA_Atlas.pdf. (дата 

звернення: 22.12.2017). 

296. TRACECA. URL: http://www.traceca-org.org/ru/strany/azerbaidzhan/statistika/ 

297. Trade Costs in the Developing World: 1995–2010 / Arvis J., Duval Y., Shepherd 

B.,  Utoktham C. Policy Research Working Paper 6309, World Bank. 2013. 37 р.  URL: 

http://elibrary.worldbank.org/docserver/download/6309.pdf?expires=1362524462&id

=id&accname=guest&checksum=BA24508BAB2A0FF543AEE4C9BA3F90B9. (дата 

звернення: 10.09.2016). 

298. Transparency Market Research. URL:www.transparencymarketresearch.com 

(дата звернення: 28.09.2017). 

299. Transport Intelligence. URL:http://www.ti–insight.com/ (дата звернення: 

28.09.2017). 

300. Transport of Azerbaijan.  The State Statistical Committee of the Republic of 

Azerbaijan. — URL: https://www.stat.gov.az/source/transport/?lang=en#1 (дата 

звернення: 12.12.2017). 

301. TrendEconomy. URL: 

http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/wb/wbd/wdi?ref_area=AZE&series=BX_KLT

_DINV_CD_WD. (дата звернення: 18.01.2018). 

302. UNCTAD. E–logistics: Delivering the Goods in E–commerce / in E–Commerce 

and Development Report. N.Y. 2001. URL:  

http://unctad.org/en/Docs/ecdr2001overview_en.pdf (дата звернення: 02.02.2017). 

https://wagener-herbst.com/wp-content/uploads/sites/10/2017/07/TRACECA_Atlas.pdf
https://wagener-herbst.com/wp-content/uploads/sites/10/2017/07/TRACECA_Atlas.pdf


212 
 

 
 

303. UNCTAD. Review of Maritime Transport 2015. UNCTAD, Geneva. 108 p. URL: 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf. (дата звернення: 

05.02.2017). 

304.  UNCTAD. World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment 

and Trade for Development, New York: United Nations. 2013. 236 p. URL:  

http://unctad.org/e дата звернення: 15.02.2017). 

305. UNCTAD. World investment report 2017. Investment and the digital economy. 

New York: United Nations. 237 p. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf. (дата звернення: 

18.02.2018). 

306. UNESCAP, KOREAN MARITIME Institute. Logistics Sector Developments: 

Planning Models for Enterprises and Logistics Clusters. UN Publication, 2008, 147 p. 

URL: https://ru.scribd.com/document/44481284. (дата звернення: 19.05.2017). 

307. UPS. To Acquire Ireland–Based Nightline Logistics Group. URL: 

https://pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=Pres

sReleases&id=1493744137151–530. (дата звернення: 22.04.2017). 

308. UPS. UPS Growth Accelerates In 2017. URL: 

https://pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=Pres

sReleases&id=1517416244188–323. (дата звернення: 22.04.2017). 

309. Vəliyev D., Əsədov A. «Beynəlxalq iqtisadiyyat». Dərslik. Bakı: «Avropa» 

nəşriyyatı. 2012. 337 s. 

310. Wallerstein I. The Modern World–System. Vol. I: Capitalist Agriculture and the 

Origins of the European World–Economy in the Sixteenth Century. University of 

California Press. 2011.  440 p. 

311. Wenzel R. Distributionslogistik /  in R Koether (ed.), Taschenbuch der Logistik. 

München.: Carl Hanser Verlag. 2011. pp. 441–460. 

312. Williamson O. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. 

New York: Free Press, 1975.   286 p.  

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf
https://pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=PressReleases&id=1493744137151-530
https://pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=PressReleases&id=1493744137151-530


213 
 

 
 

313. Williamson O. Markets, hierarchies, and the modern corporation: An unfolding 

perspective // Journal of Economic Behavior & Organization. Markets, hierarchies, and 

the modern corporation. Vol. 17. Issue  3. 1992. pp. 335–352. 

314. Williamson O. The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational 

contracting. New York: Free Press. 1985. 450 p. 

315. Williamson O. The Vertical Integration of Production: Market Failure 

Considerations // American Economic Review. Vol. 61.  1971.  рр. 112–123. 

316. Womack J., Jones D. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your 

Corporation.  New York: Simon and Schuster. 2010.  402 р. 

317. Wong C., Karia N. Explaining the competitive advantage of logistics service 

providers: a resource–based view approach // International Journal of Production 

Economics. Vol. 128. 2010.  pp. 51–67. 

318. World Bank Group. URL: https://www.worldbank.org 

319. World Bank, WTO, OECD. Global Value Chain Development Report 2017. 

Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development.2017. 189 p. 

URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gvcs_report_2017.pdf. (дата 

звернення: 13.01.2018.) 

320. World Bank.  URUGUAY, Comercio y Logistica: Una Oportunidad, Informe 

2010.  119 p. URL: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/923401468272770160/pdf/Logisticadelaso

jaFINAL–r.pdf.  (дата звернення: 05.04.2017). 

321. World Bank. Connecting to Compete 2016: Trade Logistics in the Global 

Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators. 62 p.  URL: https://wb–

lpi–media.s3.amazonaws.com/LPI_Report_2016.pdf. (дата звернення: 05.04.2017). 

322. World Bank. Doing business 2017: equal opportunity for all. URL: 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual–

Reports/English/DB17–Report.pdf. (дата звернення: 17.02.2018). 

323. World bank. Logistics Performance Index. Country Score Card: Azerbaijan 2016 

URL:  

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gvcs_report_2017.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/923401468272770160/pdf/LogisticadelasojaFINAL-r.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/923401468272770160/pdf/LogisticadelasojaFINAL-r.pdf
https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI_Report_2016.pdf
https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI_Report_2016.pdf


214 
 

 
 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/line/254/C/AZE/2016/C/AZE/2014/C

/AZE/2012/C/AZE/2010/C/AZE/2007#chartarea (дата звернення:10. 10.2017). 

324. World Bank. World Development Indicators.  URL: 

https://data.worldbank.org/data–catalog/world–development–indicators.  (дата 

звернення: 12.12.2017). 

325. World Trade in Services: Evidence from A New Dataset  /  Loungani P.,   

Mishra S., Papageorgiou C.,  Ke W.  IMF Working Papers WP/17/77. 2017.    43 p.  

URL: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2017/wp1777.ashx. (дата 

звернення: 12.12. 2017). 

326. World Trade Organisation. URL:  

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/tradeserv_stat_e.htm  (дата звернення: 

05.05.2017). 

327. World Trade Statistical Review 2016. URL: 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts16_toc_e.htm. (дата 

звернення: 05.05.2017). 

328. WTO. Council for Trade in Services. Special Session. Communication 

TN/S/W/20, 25 June 2004 (04–2758) URL: http://jmcti.org/2000round/build–in–

agenda/service/tn_s_w_020.pdf. (дата звернення: 28.02.2016). 

329. Xəlilov A. İ. Firma iqtisadiyyatı və sahibkarlıq: tikinti biznesində. Bakı: MBM, 

2014. 311 s. 

330.  Yeung H. Regional Development and the Competitive Dynamics of Global 

Production Networks: An East Asian Perspective // Regional Studies. Vol. 43, Issue 3. 

2009.  pp. 325–51. 

331. Yusen  Logistics extends business in Central Eastern Europe with acquisition of 

Tibbett Logistics. URL: https://www.yusen–logistics.com/en/resources/press–and–

media/20457.   (дата звернення: 18.12.2017). 

332. Zentes J., Swoboda B., Morschett D. Internationales 

Wertschöpfungsmanagement.  München. 2004. 1143 p. 

 

https://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
https://www.yusen-logistics.com/en/resources/press-and-media/20457
https://www.yusen-logistics.com/en/resources/press-and-media/20457


215 
 

 
 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Заблоцька Р.О., Мамедов К.А. Сприяння ефективних логістичних послуг в 

міжнародній торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин. К.: КНУ ім. 

Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2017. Вип. 131. С. 121−130. 

2. Мамедов К.А. Интерактивность глобальных производственных систем и 

логистических услуг // Економічний форум. Луцьк: Луцький Національний 

технічний університет, 2018. Вип. 2. С. 64−72. 

3. Мамедов К.А. Развитие логистического аутсорсинга в условиях 

международной фрагментации производства // Економіка і організація 

управління. Вінниця: Донецький національний університет ім. Василя Стуса, 

2018. Вип. 1 (29). С. 86−96. 

Статті в електронних наукових фахових виданнях України: 

4. Мамедов К.А. Азербайджан в системе международных логистических 

коридоров // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». 2017. № 10. URL: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/178.  

Статті в іноземних виданнях: 

5. Мамедов К.А. Комплексное регулирование в сфере логистических услуг // 

Наука и жизнь. Баку: Азербайджанская академия наук, 2017. № 4. С. 89−92.  

Тези доповідей на наукових конференціях: 

6. Мамедов К.А. Логистические кластеры: глобальная 

конкурентоспособность и региональный экономический рост // Мега-тренди 

світового розвитку та економічні перспективи України: матер. міжнар. конф. (м. 

Київ, 30 червня 2016 р.). Київ: ІМВ. 2016. С. 130–134. 

7. Мамедов К.А. Національне регулювання логістичних послуг // 

Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та 



216 
 

 
 

інформаційній сферах: матер. міжнар. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2016 р.). Київ: 

ІМВ. С. 146–149.  

8. Мамедов К.А. Інструменти регулювання міжнародної торгівлі 

логістичними послугами // Шевченківська весна: матер. міжнар. наук.-практ. 

конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 30 березня 2017 р.). Київ: 

ІМВ. 2017.  Ч.І. С. 126−129.  

9. Мамедов К.А. Вплив глобальних виробничих мереж створення доданої 

вартості на продуктивну спроможність національних економік // Продуктивна 

спроможність націй: приклад України: матер. міжнар. наук. конф. (м. Київ, 29 

червня 2017 р.). Київ: ІМВ. 2017. С. 162−163.  

10. Мамедов К.А. Глобальні ланцюги доданої вартості на ринку логістичних 

послуг // Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві: 

матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 жовтня 2017 р.). Міжнародні 

відносини. Серія «Економічні науки» (Спеціальний випуск). 2017. № 11. URL: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/185.  
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Додаток Б 

Участь Азербайджану в глобальних ланцюгах  

створення вартості за галузями 

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, хімічна 

промисловість і 

видобування 

неметалевих корисних 

копалин 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 [75] 
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Додаток В 

Участь транспортних послуг у міжнародних ланцюгах  

створення вартості Азербайджану 

Галузь 

Імпорт 

транспортни

х послуг 

галуззю 

Азербайджан

у (Ti), 

млн дол. 

Експорт 

Азербайджа

ном 

продукції 

галузі (E) , 

млн дол. 

Ti/E 

% 

Експорт 

транспор

тних 

послуг 

Азербайд

жаном 

для 

галузі в 

інших 

країнах 

(Te) , 

млн дол. 

Імпорт 

Азербай

джаном 

продукц

ії галузі 

з інших 

країн (I)  

млн дол Te/I % 
Сільське 
господарство 1.0 435.3 0.2 16.9 92.4 18.3 
Рибальство 0.6 1.9 28.8 1.2 6.6 17.5 
Видобувна 
промисловість 1.4 2425.9 0.1 6.6 236.3 2.8 
Харчова 
промисловість 1.6 190.9 0.8 19.1 170.5 11.2 
Легка промисловість 0.8 75.3 1.1 6.8 52.8 12.9 
Деревообробна 
промисловість 2.7 23.5 11.3 8.8 225.1 3.9 

Нафтова, хімічна 
промисловість і 
видобування 
неметалевих 
корисних копалин 2.7 993.9 0.3 41.0 633.7 6.5 
Металургія 1.8 345.0 0.5 22.2 345.7 6.4 
Виробництво 
електротехніки та 
машин  3.7 258.7 1.4 19.1 914.0 2.1 
Транспортне 
машинобудування 1.0 34.6 3.0 7.6 73.6 10.4 
Інші галузі обробної 
промисловості 0.9 14.5 5.9 3.8 46.9 8.0 
Перероблення 
відходів 0.4 21.1 2.1 1.2 11.3 10.4 
Постачання 
електрики, газу і води 0.9 18.2 4.7 6.3 8.8 71.5 
Будівництво 2.5 95.5 2.6 30.6 4.4 703.9 
Ремонт і 
обслуговування 0.6 22.2 2.7 6.2 5.3 116.9 
Оптова торгівля 11.0 246.9 4.4 37.7 91.9 41.0 
Роздрібна торгівля 2.6 154.0 1.7 36.1 54.4 66.4 
Готелі та ресторани 3.6 126.9 2.8 6.2 11.4 54.9 
Транспортні послуги 118.7 623.7 19.0 199.7 369.7 54.0 
Пошта і 
телекомунікації 15.8 141.1 11.2 7.2 61.3 11.8 
Фінансове 
посередництво і 
ділові послуги 25.9 76.4 33.8 39.0 338.0 11.5 
Державне управління 154.8 50.7 305.1 39.0 3.6 1072.1 
Освіта, охорона 
здоров’я та інші 
послуги 15.0 148.0 10.1 15.4 50.5 30.5 

Джерело: розрахунки автора за даними  Eora MRIO Database [75]  
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Додаток Г 

Показники експорту і вантажообігу Азербайджану 

Рік 

Експорт, млн дол. Вантажообіг, млн тонно-км 

Мінеральног

о палива і 

продукції 

його 

дистиляції 
Інший  Заліжничний 

транспорт 

Морський 

транспорт 

Авіа-

транспорт 

Авто-

транспорт 

Трубопрові

дний 

транспорт 

1995 372 265 2 490 4 325 57 1 849 1 013 

1996 419 212 2 847 3 911 56 1 493 1 153 

1997 480 301 3 570 5 008 39 1 501 1 214 

1998 418 188 4 755 4 447 153 1 756 2 135 

1999 730 199 5 115 4 744 112 3 258 5 194 

2000 1485 260 5 838 5 192 102 3 802 5 557 

2001 2114 201 6 230 5 744 76 5 110 6 872 

2002 1927 240 7 037 6 077 84 5 827 7 207 

2003 2228 363 7 788 6 555 204 6 543 7 202 

2004 2972 643 7 610 6 771 315 7 278 7 432 

2005 3337 1010 9 688 7 521 310 7 870 8 176 

2006 5390 982 11 149 8 043 291 8 568 21 317 

2007 4931 1127 10 457 5 989 204 9 492 52 695 

2008 46363 1393 10 125 6 076 129 10 317 63 101 

2009 13639 1062 7 680 6 173 110 11 021 76 710 

2010 20110 1250 8 331 4 859 139 11 728 76 390 

2011 25089 1482 7 918 5 186 224 12 776 69 018 

2012 22259 1649 8 279 5 062 357 13 744 66 427 

2013 22230 1746 8 018 4 632 443 14 575 67 278 

2014 20177 1651 7 431 4 124 481 14 989 70 606 

2015 11187 1542 6 269 2 937 582 16 038 71 020 

2016 7956 1187 5 250 3 002 683 16 486 69 351 

Джерело: адаптовано автором за даними  [288, 289] 
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Додаток Д 

Показники динаміки вантажообігу та економічного зростання в 

Азербайджані, %  

Рік ВВП на 

душу 

населення 

Залізничний 

транспорт 

Морський 

транспорт 

Авіа-

транспорт 

Авто-

транспорт 

Трубопровідний 

транспорт 

1992 -23,8 -53,9 9,8 -19,4 -30,8 -47,4 

1993 -24,3 -46,9 -20,9 -13,8 -35,4 -27,2 

1994 -20,8 -54,9 8,6 100,0 -24,0 -14,0 

1995 -12,8 -26,6 -8,6 14,0 -27,3 -9,6 

1996 0,3 14,3 -9,6 -1,8 -19,3 13,8 

1997 4,8 25,4 28,0 -30,4 0,5 5,3 

1998 9,0 33,2 -11,2 292,3 17,0 75,9 

1999 6,5 7,6 6,7 -26,8 85,5 143,3 

2000 10,2 14,1 9,4 -8,9 16,7 7,0 

2001 9,1 6,7 10,6 -25,5 34,4 23,7 

2002 9,8 13,0 5,8 10,5 14,0 4,9 

2003 10,4 10,7 7,9 142,9 12,3 -0,1 

2004 9,2 -2,3 3,3 54,4 11,2 3,2 

2005 25,1 27,3 11,1 -1,6 8,1 10,0 

2006 33,0 15,1 6,9 -6,1 8,9 160,7 

2007 23,6 -6,2 -25,5 -29,9 10,8 147,2 

2008 8,5 -3,2 1,5 -36,8 8,7 19,7 

2009 7,2 -24,1 1,6 -14,7 6,8 21,6 

2010 3,6 8,5 -21,3 26,4 6,4 -0,4 

2011 -1,2 -5,0 6,7 61,2 8,9 -9,7 

2012 0,9 4,6 -2,4 59,4 7,6 -3,8 

2013 4,4 -3,2 -8,5 24,1 6,0 1,3 

2014 0,7 -7,3 -11,0 8,6 2,8 4,9 

2015 -0,1 -15,6 -28,8 21,0 7,0 0,6 

2016 -4,2 -16,3 2,2 17,4 2,8 -2,4 

Джерело: адаптовано автором за даними  [289, 324]   
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Додаток Ж 

Топ-20 логістичних компаній в 2016 р. (за обсягами доставлених 

вантажів морем і авіатранспортом) 

Місце  Компанія Валовий 

доход 

(млн дол.) 

Обсяг морських 

перевезень, ТЕО 

Обсяг морських 

перевезень, 

метричні, т 

1. DHL Supply Chain &Global 

Forwarding 

26105 3059000 2081000 

2. Kuehne + NagelInc. 20294 4053000 1304000 

3. DB Schenker USA 16764 2006000 1179000 

4. DSV 10073 1305594 574644 

5. Sinotrans 7046 2950800 532400 

6. Panalpina 5276 1488500 921400 

7. Nippon Express 16976 550000 705478 

8. Expeditors 6098 1044116 875914 

9. UPS Supply Chain 

Solutions 

6793 600000 935300 

10. Ceva Logistics 6646 681600 421800 

11. Bollore Logistics 4670 856000 569000 

12. Hellman Worldwide 

Logistics 

3443 902260 576225 

13. Kintetsu World Express 4373 556640 495947 

14. Yusen Logistics 4169 633056 332389 

15. DACHSER 6320 481400 272100 

16. C.H. Pobinson 13144 485000 115000 

17. Agility 3576 513500 372700 

18. Hitachi Transport System 6273 430000 230000 

19. Toll Group 5822 542000 114000 

20. Damco 2500 659000 190000 

Джерело: адаптовано автором за даними  [299] 

 

 


