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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБЛЕННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ В ГЕОЕКОНОМІЧНОМУ ВИМІРІ 

У статті розглянуто теоретичні засади формування національної логістичної системи. На основі узагаль-
нення зарубіжного досвіду визначено вплив логістики як окремого сектору економіки на економічне зростання, 
конкурентоздатність та ефективність системи господарювання в країні. З урахуванням системних зв’язків 
між суспільством, економікою, бізнесом та державою визначено основні макроекономічні фактори впливу на 
логістичну діяльність та ринок логістичних послуг, а також зворотній вплив інвестицій у розвиток логістичної 
інфраструктури на економічне зростання. Сформульовано концептуальні засади розроблення національної 
логістичної стратегії та  доведено, що правильна логістична стратегія з чітко визначеними цілями, завданнями 
і пріоритетами, адекватно забезпечена ресурсами та підтримана бізнесом може стати   потужним стиму-
лом економічних перетворень, сприяти підвищенню рівня конкурентоздатності та ефективності національної 
економіки,  покращенню якості життя населення України, а також залученню до глобальних мереж поставок. 

Ключові слова:  економічний розвиток, національна логістична система, логістична стратегія, логістичний 
потенціал, ринок логістичних послуг.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ В ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Григорак М.Ю. 

В статье рассмотрены теоретические принципы формирования национальной логистической системы. 
На основе обобщения зарубежного опыта определено влияние логистики как отдельного сектора экономики на 
экономический рост, конкурентоспособность и эффективность системы хозяйствования в стране. С учетом 
системных связей между обществом, экономикой, бизнесом и государством определены основные макроэконо-
мические факторы влияния на логистическую деятельность и рынок логистических услуг, а также обратное 
влияние инвестиций в развитие логистической инфраструктуры на экономический рост. Сформулированы кон-
цептуальные положения разработки национальной логистической стратегии, доказано, что правильная логи-
стическая стратегия с четко определенными целями, заданиями и приоритетами, адекватно обеспеченная 
ресурсами и поддержанная бизнесом, может стать мощным стимулом экономических преобразований, способ-
ствовать повышению уровня конкурентоспособности и эффективности национальной экономики, улучшению 
качества жизни населения Украины, а также вовлечению в  глобальные сети поставок.   

Ключевые слова:  экономическое развитие, национальная логистическая система, логистическая стратегия, 
логистический потенциал, рынок логистических услуг.

CONCEPTUAL PROVISIONS FOR THE MAKING  
OF THE NATIONAL LOGOSTIC STRATEGY IN GEO-ECONOMIC MEASUREMENT  

Grygorak M.

This article is sanctified to research of theoretical positions of forming of the national logistic system. On the basis of 
generalization of foreign experience drawn conclusion about influence of logistic as a separate sector of economy on the 
economy growing, competitiveness and efficiency of the management system in a country. Taking into account system con-
nections between society, economy, business and state the basic macroeconomic factors of influence are certain on logistic 
activity and logistic services market, and also reverse influence of investments in development of logistic infrastructure on 
the economy growing. here are conceptual positions of development of national logistic strategy set forth. It is well-proven 
that correct logistic strategy with clearly certain goals, tasks and priorities, adequately provided with resources and supported 
by business, can become the powerful stimulus of economic transformations, to assist the increase of competitiveness level 
and efficiency of national economy, improvement of life population quality in Ukraine, and also to engaging in the global 
suply chain networks.

Keywords: economic development, national logistics system, logistics strategy, logistical potential, logistics services 
market.

Постановка проблеми. В умовах пошуку опти-
мальних шляхів виходу економіки України з кризового 
стану, що загострюється військовими діями на сході 

країни, надзвичайно актуальним стає питання ефек-
тивного використання наявного ресурсного потенці-
алу, зокрема логістичного. Поставлені українським 
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урядом завдання економічного зростання вимагають не 
тільки збільшувати конкурентоспроможність вітчизня-
них товарів на міжнароднох ринках із погляду їх ціни й 
якості, а й забезпечити ефективну взаємодію вітчизня-
них підприємств із закордонними бізнес-партнерами в 
глобальних та регіональних ланцюгах поставок, ство-
рити умови безбар’єрного (безшовного) руху товарних 
потоків у мережі міжнародних логістичних коридорів, 
розвивати транскордонну співпрацю та шукати можли-
вості для отримання синергічного ефекту за рахунок 
збільшення доданої споживчої цінності і зменшення 
сукупних витрат учасників мережевої кооперації, 
глобального партнерства, геоекономічних союзів та 
альянсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід 
найбільш ефективних із погляду логістики країн світу, 
зокрема Німеччини, Франції, Нідерландів, а також 
тих, що динамічно розвиваються (Китаю, Малайзії, 
Обєднаних Арабських Еміратів, Індонезії, В’єтнаму 
та ін.),  свідчить, що запорукою їх успіху стала націо-
нальна логістична стратегія (national logistic strategy), 
яка визначала стратегічне бачення і ресурси для досяг-
нення цього бачення [1].  

Загалом існує консолідована точка зору багатьох 
учених, що процеси економічних змін стимулюються 
порівняно невеликою кількістю секторів, зокрема тран-
спортом та логістикою [2]. Хоча термін «логістичний 
сектор» має широке використання в науковій та бізнес-
літературі, логістику ще не визнали економічним секто-
ром у традиційному сенсі. Одним із перших дослідників 
макроекономічних впливів логістики є фінський учений 
і експерт Світового банку з проведення глобального рей-
тингу логістичної ефективності країн світу Л. Ойяла [3]. 
ц роботі [4] узагальнено результати комплексного дослі-
дження  впливу логістичної діяльності на економічне 
зростання у 34-х країнах ОЕСР та зроблено висновок 
про те, що логістична галузь забезпечує значний макро-
економічний внесок у національну економіку шляхом 
створення робочих місць, національного доходу, при-
току іноземних інвестицій та підвищення конкурен-
тоспроможності інших галузей. Вплив логістики на 
продуктивність та конкурентоздатність національної 
економіки досліджено в роботі [5]. Значну увагу розви-
тку логістичної індустрії як інструмента економічних 
змін приділяють у Китаї [6].  

Зростаючу роль логістики, пов’язаної з вантаж-
ними перевезеннями,  у контексті розвитку світової 
економіки відзначають експерти Європейського Союзу. 
Вони рекомендують уточнити логістичну політику ЄС 
та розробити нову стратегію з урахуванням виявлених 
проблемних зон логістичного сектору, зокрема зрос-
танням витрат, впливом негативних зовнішніх чинни-
ків та дефіцитом кваліфікованого персоналу [7].

Отже, загальні тенденції розвитку світової еко-
номіки та досвід провідних країн світу свідчать, що 
логістика стала важливим національним ресурсом, 
інструментом підвищення ефективності господарю-
вання в країні, а також окремою галуззю економіки, 
що має потужний експортний потенціал і, відповідно, 
потребує стратегічного планування 

Постановка завдання. Метою дослідження є роз-
роблення концептуальних засад формування націо-
нальної логістичної стратегії, орієнтованої на підви-
щення продуктивності та ефективності національної 

економіки, зростання конкурентоспроможності вітчиз-
няних товарів на міжнародних ринках та реалізацію 
транзитного потенціалу країни.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Постійний пошук нових нових ідей для підвищення 
конкурентоздатності на ринку товарів і послуг зумовив 
появу концепції ланцюгів доданої вартості/цінності і, 
відповідно, сприяв розвитку логістичних технологій 
під час організації товарного руху. Логістика займає 
провідне місце в життєдіяльності будь-якого економіч-
ного організму, оскільки її функціонування пов’язане 
з оптимізацією матеріальних, фінансових, інформа-
ційних та інших потоків у швидко змінних ринкових 
умовах. Формування глобальних мереж поставок дає 
змогу бізнес-партнерам реалізувати головні переду-
мови конкурентоздатності – гнучкість і надійність.  

 Стратегічний підхід до вирішення проблеми стій-
кого і збалансованого економічного розвитку  перед-
бачає гармонізацію інтересів і цілей усіх підсистем 
суспільства, таких як економіка, населелення (соціум), 
бізнес і держава, з наголосом на інтегральній ефектив-
ності цілісної конструкції [8, c. 39–40]. У представле-
ній на рис. 1 макромоделі економіка як підсистема має 
реагувати на запити соціума і відповідати потребам біз-
несу,  забезпечувати широку диверсифікацію робочих 
місць та продукції, що виробляється, забезпечувати 
поточну життєдіяльність людей, раціональне вико-
ристання ресурсів, соціальне та бізнес-партнерство й 
у цілому перспективний розвиток усієї конфігурації 
«держава – соціум – економіка – бізнес» у просторі і 
часі. Комплексність і складність економічних проце-
сів на макрорівні зумовлюють складність оцінювання 
результативності та ефективності системи господа-
рювання. Враховуючи довгострокову мету держави – 
підвищення рівня життя громадян, – конкурентоспро-
можність національної економіки може вимірюватися 
такими параметрами: 

– підвищення продуктивності як передумова стій-
кого зростання доходів населення; 

– цінова конкурентоспроможність як здатність 
країні вести конкурентну боротьбу на міжнародних 
ринках і створювати робочі місця; 

– інноваційна діяльність як можливість форму-
вання нових ідей і технологій для розвитку галузей із 
високою доданою цінністю; 

– інвестиційна привабливість, що дає змогу підви-
щувати якість транспортної інфраструктури, впрова-
джувати сучасні технології та реалізовувати глобальні 
і локальні проекти в різних галузях. 

Узагальнення наукових праць вітчизняних та зару-
біжних учених, а також емпіричні дані щодо стану 
та трендів ринку логістичних послуг дають змогу 
стверджувати, що логістика впливає на всі складники 
національної конкурентоспроможності. За рахунок 
упровадження ефективних логістичних технологій і 
логістичних рішень на різних рівнях управління логіс-
тичничними системами вдається зменшувати додану 
вартість товарів та послуг, збільшувати   с п о ж и в ч у 
цінність продукції за рахунок корисності місця і часу, а 
також забезпечувати стійке зростання та захист навко-
лишнього середовиза. З іншого боку, сутність та осо-
бливості логістичної діяльності в окремих країнах 
визначаються впливом макроекономічних факторів, 
що представлено на рис. 1.  
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Вказані фактори можуть підсилювати або ніве-
лювати ефективність функціонування логістичної 
системи країни. Стратегічні рішення щодо розвитку 
національної економіки мають бути спрямовані на 
отримання синергічних ефектів як результату інте-
грованої взаємодії суспільства, бізнесу і  державних 
інституцій шляхом синтезу соціально-економічних, 
організаційно-управлінських, техніко-технологічних, 
інформаційно-комунікаційних, екологічних факторів, 
що динамічно змінюються. 

Системний погляд на рух і використання обмеже-
них ресурсів через призму взаємопов’язаних мате-
ріальних, інформаційних, фінансових потоків, що 

активно взаємодіють із зовнішнім середовищем, дав 
змогу С.В. Смерічевській сформулювати сутність 
логістичного підходу в національній економіці як 
«складний багатовекторний системно-інноваційний 
процес переходу до стратегічного логістичного управ-
ління економічним розвитком країни, спрямований на 
трансформацію її економічної системи в національну 
логістичну систему, інтегровану в глобальну логіс-
тичну систему, і заснований на формуванні логістич-
ного стратегічного мислення на державному рівні та 
запровадженні в усі сфери діяльності на всіх рівнях 
управління інноваційними логістичними технологі-
ями» [9, с. 29].
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Рис. 1. Вплив соціально-економічної системи країни на розвиток логістики [7–9]
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Ми підтримуємо точку зору тих, хто вважає, що 
соціально орієнтована модель розвитку економіки – це 
модель, заснована на знаннях, інноваціях та логістиці. 
Вплив логістичного підходу на розвиток суспільства  від-
значають чимало дослідників, передусім за рахунок 
зменшення логістичних витрат, що створює нові мож-
ливості для розвитку соціальної сфери.  Інвестиції в 
логістичну інфраструктуру збільшують логістичні мож-
ливості, забезпечують підвищення ефективності, якості 
послуг і прискорення руху товарів, що в кінцевому 
підсумку підвищує конкурентоздатність. На рис. 2 схе-
матично представлено вплив логістичного сектору на 
економічне зростання країни. Залучення інвестицій для 
будівництва, реконструкції чи капітального ремонту 
транспортних терміналів, автомобільних та залізничних 
доріг, створення сервісних центрів та мультимодальних 
логістичних центрів, активне впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій (зокрема, сис-
тем моніторингу вантажопотоків та контролю над рухом 
транспортних засобів, електронного документообігу, 
«єдиного електронного вікна» для здійснення контроль-
них процедур на митницях і прикордонних переходах) 
у цілому збільшують продуктивність та ефективність 
усієї логістичної системи країни. 

Використовуючи глобальні дані про конкуренто-
спроможність національних економік Всесвітнього 

економічного форуму та логістичну ефективність Сві-
тового банку і провівши кластеризацію країн світу, 
автори довели, що в розвинутих країнах основними 
можливостями логістики для  створення конкурентних 
переваг є логістична компетентність та системи моні-
торингу для підтримки надійності поставок, а в краї-
нах, що розвиваються, – транспортна інфраструктура 
та митні процедури. 

Результати показали, що найбільш значимим фак-
тором для всіх країн із високим і низьким рівнями кон-
куренції є логістична інфраструктура, яка включає всі 
види транспорту та інформаційно-комуніцікаційні тех-
нології (ІКТ). При цьому вдосконалення транспортних 
потужностей має інноваційну цінність тільки за умови 
ІКТ, оскільки інформація має вирішальне значення 
в управлінні ланцюгами поставок. Для підвищення 
загальної комететентності в логістиці державний і 
приватний сектори мають розглядатися спільно на 
національному рівні: державні інститути створюють 
нормативно-правове забезпечення логістичної діяль-
ності і умови залучення інвестицій, а приватні компанії 
(постачальники логістичних послуг) покращують свої 
стратегії і створюють конкуретні переваги на глобаль-
них ринках. У результаті надання більш якісних послуг 
вони допомагають збільшити обсяги торгівлі і підви-
щити конкурентоспроможність країни. 
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Рис. 2. Влив розвитку логістичної інфраструктури на економічне зростання країни [4, c. 524]
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Таким чином, під час визначення стратегічних орі-
єнтирів розбудови національної економіки України 
необхідно враховувати зарубіжний досвід, висновки 
міжнародних експертів, а також стан та тенденції роз-
витку вітчизняного ринку логістичних послуг. 

Як відповідь на очікування бізнесу й усвідомлення 
значення логістики для економічного зростання дер-
жави стало створення при  Кабінеті Міністрів України у 
січні 2017 р. логістичного комітету, до складу якого уві-
йшли представники Світового банку, різних міністерств 
і відомств, громадських організацій і бізнес-структур. 
Основна мета створення нового дорадчого органу – при-
скорення реформ транспортної інфраструктури України, 
а також залучення до постійного діалогу представників 
бізнесу та експертної спільноти. Досягнення поставле-
ної мети може бути забезпечене різними шляхами: ради-
кальними змінами якості транспортної інфраструктури, 
створенням дійсно конкурентного середовища на всіх 
видах транспорту, впровадженням останніх досягнень 
науково-технічного прогресу та інноваційних техно-
логій мережевої взаємодії державних органів та біз-
несу, впровадженням світових стандартів логістичного 
обслуговування та управління ланцюгами поставок, під-
вищенням рівня національної транспортної та екологіч-
ної безпеки тощо.    

На нашу думку, для оптимізації використання обме-
жених фінансових ресурсів і найбільш повної реалі-
зації логістичного потенціалу необхідна національна 
логістична стратегія України (НЛС). Основною метою 
стратегії має бути створення такої логістичної галузі, 
яка могла би сприяти відновленню та зростанню еко-
номіки країни, а також, використовуючи вигідне гео-
графічне положення, стати центральним транзитним 
хабом між Європою та Азією. Поліпшення в логістич-
ному секторі автоматично призведе до покращення в 
інших секторах економіки: промисловості, сільському 
господарстві, торгівлі, туризмі.   

Під час розроблення НЛС мають бути враховані 
принципи пріоритетності, еластичності, пропорцій-
ності, спадковості, альтернативності, збалансованості, 
ефективності, ієрархічності, реальності, конкретності, 
формалізованості, інноваційності тощо. Ці принципи 
передбачають використання методів форсайт-про-
гнозування, програмно-цільового управління, дерева 
цілей, SWOT- та PESTLE-аналізу, імітаційного моде-
лювання та ін.

Процес формування НЛС стратегії передбачає пое-
тапне моделювання сценаріїв довгострокового розви-
тку логістичної системи у взаємозв’язку з факторами 
економічного розвитку країни та тенденціями ринку 
логістичних послуг. Основними складниками такої 
стратегії є місія та цілі логістичної діяльності, голо-
вні завдання та стратегічні альтернативи, очікувані 
результати і механізми реалізації, аналіз ефективності 
та фінансове забезпечення (рис. 3). 

Ураховуючи досвід інших країн, уважаємо, що 
логістична система України має забезпечувати функ-
ціонування інтегрованих та ефективних логістичних 
мереж (дистрибуційних, транспортних, інформа-
ційних та фінансових), що підтримують діяльність 
постачальників логістичних послуг та інших суб’єктів 
логістичної діяльності. Вона має бути обов’язково 
інтегрованою з глобальними логістичними мережами 
і створювати конкурентні переваги для постачання 

вітчизняних товарів на міжнародні ринки, оскільки 
конкуренція здійснюється не тільки між продуктами чи 
компаніями, а й між ланцюгами (мережами) поставок. 
Локально інтегрована та глобально пов’язана логіс-
тична система буде сприяти національному економіч-
ному суверенітету та безпеці, покращувати соціальний 
добробут та якість життя населення України. 

У представленій схемі структурних елементів НЛС 
ключовим моментом є те, що під час розроблення стра-
тегічного плану розвитку галузі необхідно врахову-
вати принципи адекватності (відповідність потребам 
середовища, ресурсам, цінностям і основній меті), 
реалістичності (забезпеченість ресурсами, відповід-
ність вимогам та інтересам постачальників логістич-
них послуг та їх клієнтів), прийнятності (відповідність 
суспільним потребам та очікуваним результатам, наяв-
ність синергічного ефекту, прийнятний рівень ризиків). 

Для того щоб НЛС була ефективною, вона має бути 
конкретизована і доповнена секторальними логістич-
ними стратегіями з урахуванням потреб та інтересів 
різних областей та суб’єктів логістичної діяльності, 
а також трансформована в систему програм, планів і 
проектів, які будуть синхронізовані з пріоритетами 
державної політики у сфері логістики. При цьому про-
грами і проекти розвитку різних видів транспорту і 
мультимодальних перевезень, модернізації об’єктів 
транспортної інфраструктури, впровадження інфор-
маційно-комунікаційних технологій, диверсифікації і 
кастомізації логістичних послуг мають розглядатися 
комплексно і скоординовано з погляду економічних, 
екологічних, соціальних та інституціональних чинни-
ків стійкого розвитку національної економіки (рис. 4).

Реалізація та моніторинг виконання логістичної 
стратегії здійснюються в межах повноважень Кабі-
нету Міністрів України, Міністерства інфраструктури, 
інших органів виконавчої влади за участю громад-
ських організацій та обєднань підприємців, міжнарод-
них організацій. Фінансово-інвестиційні механізми 
для реалізації проектів транспортно-логістичної інф-
раструктури мають передбачати виділення коштів на 
державну підтримку соціально значимих об’єктів і 
залучення ресурсів приватного сектору і міжнарод-
них інвестиційних фондів згідно з адекватним і про-
зорим планом розвитку галузі з чітким визначенням 
найбільш пріоритетних проектів. Має бути створено 
систему довгострокових контрактів на проектування, 
будівництво і подальше утримання об’єктів тран-
спортно-логістичної інфраструктури, а також інтегра-
цію до міжнародних траснпортно-логістичних мереж 
(розвиток транспортних і логістичних коридорів, клас-
терів, платформ, союзів і альянсів). 

Зауважимо, що в провідних країнах світу логіс-
тика є високотехнологічною галуззю, яка активно 
використовує найновіші досягнення науково-тех-
нічного прогресу: безпілотний транспорт, хмарні та 
smart-технології, системи накопичення, оброблення 
та передачі великих масивів даних, електронний доку-
ментообіг, електронну торгівлю тощо. За образним 
висловленням В. Купріяновського, логістика у циф-
ровій економіці стає свого роду «інтелектуальним 
клеєм», що забезпечує інтелектуальну мобільність як 
фізичних об’єктів, так і людей [15, с. 75]. Експерти 
галузі вважають, що ми стоїмо на порозі небачених 
раніше інфраструктурних проектів. Зокрема, цифрова 
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залізниця, яка активно вроваджується в США та ЄС, 
за рахунок інноваційних технологій може швидко, 
надійно й екологічно доставляти товари і людей, при 
цьому збільшуючи на 50% пропускну здатність наяв-
них і нових колій і як мінімум удвічі дешевше. Циф-
рові ланцюги поставок дають змогу на практиці реалі-
зувати принципи клієнторієнтованості і забезпечувати 
виробництва товарів та їх швидку доставку на вимогу 
споживача. Саме тому НЛС має бути інноваційно спря-
мованою стратегією, яка створить принципово нові 
можливості для виявлення конкурентоспроможних 
вітчизняних виробництв і їх включення в міжнародний 
поділ праці, а також дасть змогу стимулювати розмі-
щення на нашій території виробництва европейських, 
китайських, японських, американських та інших ком-
панії для подальшого розподілення цих товарів в інші 
країни світу.  

Інноваційний розвиток логістичної індустрії актуа-
лізує важливість професійної підготовки кадрів і ство-
рення проінноваційної системи навчання, підвищення 
кваліфікації та перепідготовки персоналу. Така система 
має підкріплюватися більш глибокими партнерськими 
зв’язками і співпрацею між урядом, промисловістю і 

постачальниками послуг. Створення національного 
стандарту компетенцій логістичного персоналу  та 
бази знань із логістики, що відповідає потребам біз-
несу, сприятиме підвищенню загального рівня якості 
логістичних послуг, зростанню ринкової частки комп-
лексних логістичних операторів типу 3PL-5PL, актив-
ному використанню концепції управління ланцюгами 
поставок у діяльності вітчизниних підприємств. 

Висновки з проведеного дослідження. Узагаль-
нення міжнародного досвіду, теоретичних розробок 
зарубіжних та вітчизняних учених дало змогу підтвер-
дити вплив логістичної галузі на економічний розви-
ток країни і розробити концептуальні положення наці-
ональної стратегії. Доведено, що правильна логістична 
стратегія з чітко визначеними цілями, завданнями і 
пріоритетами, адекватно забезпечена ресурсами та 
підтримана бізнесом, структурно довершена з погляду 
етапності та ієрархічної узгодженості із сектораль-
ними, локальними та регіональними стратегіями еко-
номічного розвитку, інституційно забезпечена і контр-
ольована за чітко визначеними критеріями успішності 
та ефективності під час реалазіації програмних та 
проектних заходів буде сприяти економічному зрос-
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Рис. 3. Структурна схема цілей, пріоритетних напрямів та завдань  
Національної логістичної стратегії 
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танню,  підвищенню рівня конкурентоздатності та 
ефективності національної економіки і покращенню 
якості життя населення України. Все сказане дасть 
змогу реалізувати стратегічну позицію України в кон-
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Рис. 4. Піраміда стратегічного планування розвитку національної логістичної системи

тексті геоекономічного розвитку – стати логістичним 
хабом між Європою та Азією, а також увійти до 2030 р. 
в ТОП-20 країн світу за рейтингом логістичної ефек-
тивності. 
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