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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена аналізу сучасних особливостей 
глобального логістичного ринку та факторів, що зумовлюють його 
трансформацію. На основі виявленої специфіки узагальнено ос-
новні тенденції його розвитку. Також виокремлено специфіку су-
часного стану розвитку вітчизняного логістичного ринку та його 
трансформаційні тренди. 
KЛЮЧОВІ СЛОВА: глобальний логістичний ринок, тренди розвитку.  
 
ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the global logistics 
market modern features and the factors that determine its transformation. 
Today, the trends of global logistics development are closely interrelated 
with the specifics of the commodity and services markets transformation. 
In connection with the growth of trade, the volumes of international freight 
traffic increase annually because of trade growth and due to volumes 
increase of inland transportation of semi-finished goods, spare parts and 
components for transnational corporations. One of the most important 
tendencies of the modern international logistics is the steady growth of 
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cargo transportation in containers volumes. It is expected that till 2023 the 
total cost of the global logistics market will increase, which will caused the 
trade growth in developing countries and the development of global 
logistics infrastructure combined with the improvement of information 
technology and transport: the development of new routes, automated 
handling equipment and trailers, last mile cargo delivery, GPS tracking 
software, warehouse and vehicle management software, various 
technologies and new logistics management. 
The types of international cargo transportation in different regions and 
countries are different. In industrial countries, the transport system, as 
a rule, is represented by all transport modes. The key players in the 
world logistics market are mostly American companies (5 of 10 
companies-leaders) — 3PL operators. 
According to the World Bank’s logistics performance index, 2018 
country leaders include Japan, Denmark and Finland, displacing 
Luxembourg, Hong Kong and the United States, the improvements are 
in border control and customs clearance processes, the quality of 
trade and transport infrastructure, logistics services; organization of 
competitive prices deliveries; routes and tracking of goods; ensuring 
timeliness of shipment. 
According to this rating, in 2018 Ukraine ranked 66th among 160 
countries for logistic efficiency, gaining 2.83 points and rising by 14 
positions in comparison with the previous year. Ukraine’s share in the 
global logistics market does not exceed one per cent. 
Among the types of cargoes transport in Ukraine, the railways are still 
the most involved — more than 50% (54% of the rail cargoes tonnage 
in 2017 — iron and manganese ore, coal and building materials). 
In general, the logistics market in Ukraine is gradually recovering. 
However, there is a need for further improvement and development of 
logistic, first of all, transport and warehouse infrastructure, and 
improvement of the quality of services. 
Considering the modern features of the global logistics market and due 
to the main tendencies in recent years, the main logistic trends that 
experts have identified are: the implementation of the blockchain 
technology in the transport and logistics industry will increase the 
efficiency and transparency of supply chains in general in the next few 
years; the use of digital technologies in logistics will significantly reduce 
the cost of purchasing and supply chains, as well as enable logistics 
providers to optimize solutions for improving the safety and efficiency of 
transportation; the efficient delivery of the last mile will result in 
qualitative transformations of the global logistics market; Analytics 
databases and BigData in logistics will allow logistics process 
participants to make decisions about supply and demand forecasts, 
inventory management, route optimization and efficient vehicle 
management; logistics safety becomes the highest priority; robotics in 
logistics processes will allow retailers, third-party logistics companies 
and e-commerce companies to improve all their processes. 
KEY WORDS: global logistics, development trends. 

 
Вступ. Сучасні тренди розвитку глобальної логістики тісно 

взаємопов’язані зі специфікою трансформації товарних ринків та 
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ринків послуг. Зростання обсягів світової торгівлі, бажання по-
купців швидко отримувати замовлення та проводити розрахунки, 
розвиток технологій та штучного інтелекту зумовлюють транс-
формації глобального логістичного ринку. Саме тому метою да-
ної статті є на основі аналізу тенденцій розвитку глобального 
логістичного ринку визначити його сучасні тренди та ключові 
фактори, що призводять до таких трансформацій.  

Результати. В сучасній міжнародній торгівлі країнами-
лідерами за обсягами експорту є Китай, США, Німеччина, Японія 
та Нідерланди, імпорту, відповідно, — США, Китай, Німеччина, 
Японія і Франція. У зв’язку із зростанням торгівлі щорічно збіль-
шуються обсяги перевезень вантажів у міжнародному сполученні, 
темпи приросту яких перевищують темпи приросту світової торгі-
влі за рахунок збільшення обсягів внутрішньовиробничих переве-
зень напівфабрикатів, запасних частин і комплектуючих трансна-
ціональних корпорацій, частка яких становить близько 30% від 
усіх перевезених міжнародних вантажів. Так, за попередніми оцін-
ками експертів, у 2018 році світові обсяги перевезень становити-
муть 65,1 млрд тон (або 10067 млрд дол. США), що на 1,06 % бі-
льше, ніж в попередньому. Кожен наступний рік експерти 
прогнозують зростання на 4-4,1 млрд тон. (або 700 млрд дол.). [1] 

Однією з найважливіших тенденцій сучасної міжнародної ло-
гістики є постійне зростання обсягів перевезень вантажів у кон-
тейнерах. Так, обсяги глобальної контейнерної торгівлі за останні 
два десятиліття зросли більше, ніж обсяги міжнародної торгівлі в 
цілому. Очікується, що до 2023 року загальна вартість світового 
ринку логістики складатиме 15,5 трлн доларів США, що, в першу 
чергу, буде зумовлено зростанням світової торгівлі в країнах, що 
розвиваються, та розвитком глобальної логістичної інфраструк-
тури в поєднанні з удосконаленням інформаційних технологій та 
транспорту, а саме: розробки нових маршрутів, автоматизованого 
вантажно-розвантажувального обладнання та причепів, дронної 
доставки останньої милі, GPS супроводження вантажів, програм-
ного забезпечення для управління складом та транспортом, різ-
номанітних технологій, які допомагають компаніям більш ефек-
тивно управляти логістичними процесами та операціями. [1]  

Співвідношення видів міжнародних вантажоперевезень в регі-
онах і окремих країнах різна. В індустріальних країнах транспор-
тна система, як правило, представлена всіма видами транспорту. 
Особливо розвиненою є транспортна інфраструктура в Японії, 
США, Німеччині, Франції, Великобританії та інших країнах Єв-
ропи. На їх частку припадає до 85% світового вантажообігу. У 
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західноєвропейських країнах за обсягами вантажоперевезень лі-
дирує автомобільний транспорт (40%), на другому місці- залізни-
чний (25%), решта припадає на морський та внутрішній водний 
види транспорту. 

У Північній Америці автомобільні та залізничні перевезення 
практично рівні за обсягами. У країнах СНД і Східної Європи пе-
реважає залізничний транспорт, проте зростає популярність ав-
томобільного. Міжнародні вантажоперевезення морем активно 
використовують переважно «морські» держави: Греція, Великоб-
ританія, Фінляндія, Норвегія, Японія. Напрями-лідери за обсяга-
ми перевезень морських контейнерних перевезень сьогодні — це 
Європа — Північна Америка, Азія — Європа, Азія — Північна 
Америка. Основними товарами, що перевозяться сьогодні, є сира 
нафта, вугілля, руда. Щодо авіаперевезень, то тут експерти тра-
диційно виділяють три регіони за інтенсивністю використання 
авіатранспорту: Західна Європа, Далекий Схід і США — на них 
припадає 2/3 світового вантажообігу повітрям. Ще один великий 
регіон розташований в Азії — це КНР, Сінгапур, Таїланд, Японія 
(1/5 обсягів авіаперевезень). [2]  

Варто відзначити, що ключовими гравцями на світовому рин-
ку логістичних послуг є в основному американські компанії (5 з 
10 компаній-лідерів) — 3PL оператори (таблиця 1).  

Таблиця 1 
ТОП-10 ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ СВІТУ У 2017 РОЦІ (3PL ОПЕРАТОРИ) 

Позиція 
2017 року Компанія Країна-

походження

Прибуток 
2016,  

млн дол. 

Прибуток 
2017,  

млн дол. 

Зміна 
2017/2016 

1 DHL Logistics Німеччина 29 162 30 775 5,5% 

2 Kuehne & Nagel Швейцарія 20 283 22 572 11,3% 

3 DB Schenker Logistics Німеччина 16 028 17 783 10,9% 

4 C.H. Robinson Worldwide США 11 705 13 503 15,4% 

5 DSV Данія 10 063 11 355 12,8% 

6 XPO Logistics США 9 408 10 352 10% 

7 UPS Supply Chain Solutions США 6 793 7 981 17,5% 

8 CEVA Logistics Нідерланди 6 646 6 994 5,2% 

9 Expeditors International США 6 097 6 920 13,5% 

10 J.B. Hunt США 6 181 6 828 10,5% 

Джерело: [3] 
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Саме ці компанії здійснюють найбільшу кількість перевезень 
вантажів в різні країни, надаючи високоякісні супутні послуги. 

За індексом логістичної ефективності Світового банку до лі-
дерів 2018 року увійшли Японія, Данія та Фінляндія, змістивши 
Люксембург, Гонконг та США (таблиця 2), що свідчить про пок-
ращення процесів прикордонного контролю та митного оформ-
лення, якості торгової та транспортної інфраструктури, логістич-
них послуг; організації поставок за конкурентоспроможними 
цінами; маршрутів і відстеження вантажів; забезпечення своєчас-
ності відвантаження тощо. 

 
Таблиця 2 

РЕЙТИНГ КРАЇН ЗА ІНДЕКСОМ ЛОГІСТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
(ЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ) 

 2014 2016 2018 

1 Німеччина 4,12 Німеччина 4,23 Німеччина 4,20 

2 Нідерланди 4,05 Люксембург 4,22 Швеція 4,05 

3 Бельгія 4,04 Швеція 4,20 Бельгія 4,04 

4 Великобританія 4,01 Нідерланди 4,19 Австрія 4,03 

5 Сингапур 4,00 Сингапур 4,14 Японія 4,03 

6 Швеція 3,96 Бельгія 4,11 Нідерланди 4,02 

7 Норвегія 3,96 Австрія 4,10 Сингапур 4,00 

8 Люксембург 3,95 Великобританія 4,07 Данія 3,99 

9 США 3,92 Гонгконг, Китай 4,07 Великобританія 3,99 

10 Японія 3,91 США 3,99 Фінляндія 3,97 

Джерело: [4, 5, 6] 
 
Згідно даних цього рейтингу [6] у 2018 році Україна посіла 66-

те місце зі 160 країн за логістичною ефективністю, набравши 2,83 
бали і піднялася на 14 позицій в порівнянні з попереднім роком. 
Всього рейтинг включає п’ять напрямків, за якими проведені до-
слідження. Найнижчі бали Україна має у розділах «інфраструк-
тура» та «митні процедури»; найвищі — у розділах «відстеження 
вантажів» — 3,11 бали та «своєчасність доставки» — 3,42 бали 
(таблиця 3). 
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Таблиця 3 
ДИНАМІКА ІНДЕКСУ ЛОГІСТИЧНОЇ  

ЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНИ У 2007–2018 РР. [7] 
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2007 73 2,55 2,22 2,35 2,53 2,41 2,53 3,31 

2010 102 2,57 2,02 2,44 2,79 2,59 2,49 3,06 

2012 66 2,85 2,41 2,69 2,72 2,85 3,15 3,31 

2014 61 2,98 2,69 2,65 2,95 2,84 3,20 3,51 

2016 80 2,74 2,30 2,49 2,59 2,55 2,96 3,51 

2018 69 2,83 2,49 2,22 2,83 2,84 3,11 3,42 

 
Крім того, слід зазначити, що частка України на світовому ло-

гістичному ринку не перевищує одного відсотка (рис.1). 

 

Рис. 1. Частка України на світовому ринку логістики  
у 2015 та 2016 роках (у кількісному вираженні) [8] 
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Серед видів транспорту, що використовуються для перевезень 
вантажів в Україні, найбільш задіяним все ще залишається заліз-
ничний — більше 50% обсягів перевезень (54% тоннажу залізни-
чних вантажів у 2017 році становили залізна і марганцева руди, 
кам’яне вугілля і будматеріали [1]) (рис.2). 

 

Рис. 2. Структура вантажних перевезень  
в розрізі видів транспорту в Україні у 2017 році [8] 

 
На другому місці перевезення автомобільним транспортом, 

оскільки перевізники швидше адаптувалися до нових умов роз-
витку логістики в Україні. Основними негативними факторами, 
що впливають на розвиток автомобілеперевезень — це стан доріг 
і певні обмеження руху великогабаритного транспорту.  

Щодо використання потенціалу водного транспорту, то сьогод-
ні він майже не використовується і забезпечує всього 1% вантажо-
обігу в Україні. Проте, за попередніми розрахунками, лише тільки 
по Дніпру можна перевозити до 60 млн тонн вантажів щорічно. 
Основними обмежуючими факторами для розвитку річкових пе-
ревезень є обміління річок, нестача транспортних засобів та сут-
тєві виплати за користування водною інфраструктурою. [1, 9] 

В цілому, ринок логістичних послуг в Україні поступово від-
новлюється. В той же час, за результатами першого кварталу 
2018 року вантажообіг в Україні на 3,8% зменшився порівняно з 
аналогічним періодом минулого року (рис.3), що свідчить про 
необхідність подальшого вдосконалення та розвитку логістичної, 
в т.ч. першу чергу, транспортної та складської інфраструктури, та 
підвищення якості послуг. [9] 
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Рис. 3. Динаміка обсягів вантажоперевезень  
в Україні у 2015 — 1 кв. 2018 роках [8] 

 
Зважаючи на сучасні тенденції розвитку глобального логісти-

чного ринку, можна виокремити основні фактори, які впливають 
на його трансформацію [10]: 

- перенесення виробничих потужностей в країни, які розташо-
вані географічно ближче до країни замовника, що дозволяє ско-
ротити витрати не тільки на виробництво продукції, а й на саму 
логістику; 

- недостатня завантаженість морських суден в сегменті кон-
тейнерних перевезень, що зумовлює придбання великих вантаж-
них суден судноплавними компаніями з метою скорочення зага-
льних витрат; 

- великі обсяги інвестицій в сферу логістичних ІТ технологій, 
що дозволяє скоротити витрати на оплату праці, оптимізувати 
процеси завантаження і транспортування, відслідковувати ванта-
жі та раціоналізувати інші операції; 

- підвищення екологічної свідомості суспільства зумовлює 
вибір компаній на користь екологічно чистої логістики; 

- зростання обсягів електронної комерції, що суттєво впливає 
на ланцюг поставок та фулфілмент в цілому. «Електронна комер-
ція формує абсолютно новий тип логістичного ланцюга, тому 
транспортним компаніям доведеться оптимізувати свою логісти-
ку відповідно до потреб сучасного ринку» [10]; 



 278

- потенційні можливості економічного зростання нових регіо-
нів, що активізує необхідність вирішення таких проблем, як не-
розвиненість інфраструктури і транспортних комунікацій, пога-
ний стан доріг тощо. 

Висновки. Зважаючи на сучасні особливості глобального ло-
гістичного ринку та враховуючи основні тенденції його розвитку 
в останні роки, можемо узагальнити потенційні логістичні трен-
ди, визначені експертами [11]: 

- технологія Blockchain дозволяє різним зацікавленим сторо-
нам логістичної галузі створювати прозорі та ефективні системи 
для реєстрації транзакцій, відстеження активів та управління всі-
ма документами, що беруть участь у логістичних процесах. Реа-
лізація технології блокчейн у транспортній та логістичній проми-
словості підвищить ефективність та прозорість ланцюгів 
постачання в цілому в найближчі декілька років. 

- підвищення цифрової грамотності та поінформованості 
споживачів про використання різних онлайнових платформ для 
прийняття індивідуальних рішень щодо покупки призвело до то-
го, що цифралізація логістичної галузі стала ключовою тенденці-
єю розвитку. В подальшому очікується, що використання цифро-
вих технологій в логістиці призведе до суттєвого зниження 
витрат на закупівлю та ланцюги постачання, а також дасть мож-
ливість логістичним провайдерам оптимізувати рішення для під-
вищення безпеки та ефективності перевезень. 

- збільшення кількості 3PL-операторів та активний розвиток 
5PL-операторів прискорить трансформацію глобального логісти-
чного ринку до 2022 року.  

- наполегливі зусилля логістичних компаній щодо забезпе-
чення ефективної поставки останньої милі — це ще одна тенден-
ція глобального логістичного ринку, яка зумовить його якісні 
трансформації. Інтеграція безпілотників та інтелектуальних оку-
лярів у логістичну індустрію покращила гнучкість та швидкість 
доставки, що, у свою чергу, вплине на розвиток доставки остан-
ньої милі. Самокеровані автомобілі, автономні транспортні засо-
би та вантажні автомобілі зможуть зберегти високу надійність і 
швидкість доставки як у містах, так і в сільській місцевості.  

- використання баз даних Analytics і BigData в логістиці до-
зволить учасникам логістичних процесів приймати обґрунтовані 
рішення щодо прогнозу пропозиції і попиту, управління запаса-
ми, оптимізації маршрутів та ефективного управління транспор-
том. Крім того, Інтернет речей (IoT) активно розвивається на 
логістичному ринку, що дозволить уникати затримок при транс-
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портуванні, помилок операторів, неякісного моніторингу ванта-
жу, IT-збоїв та крадіжок.  

- безпека логістики стає найвищим пріоритетом. Захист при-
ватних даних клієнтів та кібербезпека — основні складові безпе-
чної логістики.  

- еластична логістика — очікується, що з’явиться найновіша 
концептуальна ідея в галузі логістики та ланцюгів постачань. Це 
стосується гнучкості розширення та скорочення можливостей для 
узгодження з вимогами в межах ланцюга постачання протягом 
певного періоду часу. Еластична логістика зможе допомогти 
компаніям покращити співпрацю зі споживачами, забезпечуючи 
оперативність та масштабованість, додаючи в режимі реального 
часу видимість та об’єднуючи всі бізнес-процеси. 

- активне залучення робототехніки в логістичні процеси до-
зволить роздрібним торговцям, стороннім логістичним компані-
ям і компаніям електронної комерції використовувати роботів 
для покращення всіх процесів тощо.  

 

Список літератури: 
 

1. Апалькова В. Анализ рынка логистических услуг Украины. 
Тренды, сложности и возможности [Електронний ресурс] / В. Апалько-
ва//– Режим доступу: https://trademaster.ua/articles/312595 

2. Международные перевозки: вчера, сегодня, завтра АО ИД [Елек-
тронний ресурс] / «Комсомольская правда» — Режим доступу: 
https://www.kp.ru/guide/mezhdunarodnye-gruzoperevozki.html 

3. ТОП-50 3PL-операторов 2017 года [Електронний ресурс]– Режим 
доступу: https://logist.today/2018/04/18/top-50-3pl-operatorov-2017-goda-
vyruchka-kompanij-vyrosla-na-10-3/ 

4. Global Rankings 2014 [Електронний ресурс] / The World Bank 
Group– Режим доступу: https://lpi.worldbank.org/international/global/2014 

5. Global Rankings 2016 [Електронний ресурс] / The World Bank 
Group– Режим доступу: https://lpi.worldbank.org/international/global/2016 

6. Global Rankings 2018 [Електронний ресурс] / The World Bank 
Group– Режим доступу: https://lpi.worldbank.org/international/global/2018 

7. Country Score Card: Ukraine 2016 [Електронний ресурс] / The 
World Bank — Режим доступу: https://lpi.worldbank.org/international/ 
scorecard/radar/8/C/UKR/2016/C/UKR/2014/C/UKR/2012/C/UKR/2010/ 
C/UKR/2007#chartarea 

8. Было бы что возить: обзор рынка логистики Украины [Електрон-
ний ресурс] / Pro-Consulting – Режим доступу: https://pro-consulting. 
ua/pressroom/bylo-by-chto-vozit-obzor-rynka-logistiki-ukrainy 



 280

9. Анализ рынка логистики Украины. 2018 год [Електронний ре-
сурс] / Pro-Consulting — Режим доступу до ресурсу: https://pro-
consulting.ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-logistiki-ukrainy-2018-god 

10. Современные глобальные тенденции развития транспортной 
логістики — [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://logist.fm/ 
publications/sovremennye-globalnye-tendencii-razvitiya-transportnoy-
logistiki 

11. Top 10 Logistics Trends Transforming the Global Logistics Market 
from 2018 to 2022 [Електронний ресурс]/ Infiniti Research Limited – Ре-
жим доступу: https://www.technavio.com/blog/top-10-logistics-trends 

 
References: 

 
1. Apalkova V. Analiz ryinka logisticheskih uslug Ukrainyi. Trendyi, 

slozhnosti i vozmozhnosti [Elektronniy resurs]/ V. Apalkova//– Rezhim 
dostupu: https://trademaster.ua/articles/312595 [In Russian] 

2. Mezhdunarodnyie perevozki: vchera, segodnya, zavtra AO ID 
[Elektronniy resurs]/ «Komsomolskaya pravda»- Rezhim dostupu: 
https://www.kp.ru/guide/mezhdunarodnye-gruzoperevozki.html [In Russian] 

3. TOP-50 3PL-operatorov 2017 goda [Elektronniy resurs]– Rezhim 
dostupu: https://logist.today/2018/04/18/top-50-3pl-operatorov-2017-goda-
vyruchka-kompanij-vyrosla-na-10-3/ [In Russian] 

4. Global Rankings 2014 [Elektronniy resurs] / The World Bank Group– 
Rezhim dostupu: https://lpi.worldbank.org/international/global/2014 

5. Global Rankings 2016 [Elektronniy resurs] / The World Bank Group– 
Rezhim dostupu: https://lpi.worldbank.org/international/global/2016 

6. Global Rankings 2018 [Elektronniy resurs] / The World Bank Group– 
Rezhim dostupu: https://lpi.worldbank.org/international/global/2018 

7. Country Score Card: Ukraine 2016 [Elektronniy resurs] / The World 
Bank — Rezhim dostupu: https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/ 
radar/8/C/UKR/2016/C/UKR/2014/C/UKR/2012/C/UKR/2010/C/UKR/2007
#chartarea 

8. Byilo byi chto vozit: obzor ryinka logistiki Ukrainyi [Elektronniy 
resurs] / Pro-Consulting // – Rezhim dostupu: https://pro-consulting.ua/ 
pressroom/bylo-by-chto-vozit-obzor-rynka-logistiki-ukrainy [In Russian] 

9. Analiz ryinka logistiki Ukrainyi. 2018 god [Elektronniy resurs]/ Pro-
Consulting — Rezhim dostupu do resursu: https://pro-consulting.ua/ 
issledovanie-rynka/analiz-rynka-logistiki-ukrainy-2018-god 

10. Sovremennyie globalnyie tendentsii razvitiya transportnoy logIstiki - 
[Elektronniy resurs] – Rezhim dostupu: https://logist.fm/publications/ 
sovremennye-globalnye-tendencii-razvitiya-transportnoy-logistiki [In Russian] 

11. Top 10 Logistics Trends Transforming the Global Logistics Market 
from 2018 to 2022 [Elektronniy resurs]/ Infiniti Research Limited– Rezhim 
dostupu: https://www.technavio.com/blog/top-10-logistics-trends 

 


