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Анотація

Вступ. В сучасних умовах, що характеризуються процесами нестабільності, зумовлені пандемією
коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19), виникає необхідність в налагодженні складських логістичних
процесів. Більшість великих корпорацій і компаній не очікували закриття кордонів та заводів, що призвело
в подальшому до неотримання матеріалів та їх дефіциту. Тому в сучасних умовах актуальності набирає
вивчення процесів розвитку складської логістики на мікро-, мезо-, макрорівнях.
Метою статті є дослідження розвитку складської логістики на мікро-, мезо-, макрорівнях.
Результати. Визначено, що необхідно обґрунтувати рівні складської логістики, адже більшість науковців
розподіляють їх на мікро-, мезо-, макро-, мега- та мета-. Доведено, що рівні складської логістики доцільне
розподілити на три. Визначено, що перший макрорівень належить логістичним операторам складської
логістики (платформи). На другому мезорівні функціонування відбувається за рахунок логістичного
консалтингу. Служби, відділи, підрозділи з логістики підприємства забезпечують третій мікрорівень.
Висновки. Доведено, що в сучасних умовах складська логістика реалізовується через самостійного
створення, придбання та управління програмним забезпеченням LMS або аутсорсинг-залучення сторонньої
логістичної компанії (3PL). Аутсорсинг виконуватиме для вас будь-які логістичні операції. Визначено, що
використання 3PL дає швидкий період впровадження, не потребуючи навчання ваших співробітників новим
процесам, пристроям та програмному забезпеченню.
Ключові слова: складська логістика, управління складською логістикою, система складської логістики,
платформи, мікрорівень, мезорівень, макрорівень.
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DEVELOPMENT OF WAREHOUSE LOGISTICS AT MICRO-, MESO-, MACRO LEVELS
Abstract

Introduction. In modern conditions, characterized by instability processes caused by the coronavirus disease
pandemic 2019 (COVID-19), there is a need to establish warehousing logistics processes. Most large corporations and
companies did not expect the closure of borders and factories, which led to further non-receipt of materials and their
shortage. Therefore, in modern conditions, the study of the processes of development of warehousing logistics at the
micro, meso and macro levels is gaining relevance.
The aim of the article is to study the development of warehousing logistics at the micro, meso and macro levels.
Results. It is determined that it is necessary to substantiate the levels of warehousing logistics because most scientists
divide them into micro, meso, macro, mega and target. It is proved that it is expedient to divide the levels of warehouse
logistics into three. It is determined that the first macro level belongs to the logistics operators of warehousing
logistics (platform). At the second meso level of operation is due to logistics consulting. Services, departments,
divisions of logistics of the enterprise provide the third micro level.
Conclusions. It is proved that in modern conditions warehousing logistics is realized through independent creation,
acquisition and management of LMS software or outsourcing of a third-party logistics company (3PL). Outsourcing
will perform any logistics operations for you. It is determined that the use of 3PL gives a quick implementation period,
without the need to train your employees in new processes, devices and software.
Keywords: warehousing logistics, warehouse logistics management, warehousing logistics system, platforms,
microlevel, mesolevel, macrolevel.

JEL classification: М11; R40; R50
Вступ
В сучасних умовах, що характеризуються процесами нестабільності, зумовлені
пандемією коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19), виникає необхідність в налагодженні складських логістичних процесів. Більшість великих корпораціи і компаніи не
очікували закриття кордонів та заводів, що призвело в подальшому до неотримання
матеріалів та їх дефіциту. Тому в сучасних умовах актуальності набирає вивчення
процесів розвитку складської логістики на мікро-, мезо-, макрорівнях.
Питання розвитку складської логістики в Україні попередньо досліджували
відомі учені України, зокрема: І. Іртищевою, І. Крамаренко, Р. Сивак, М. Стегнеи,
Т. Строико, А. Подаю, Н. Хвищун, Н. Троиською, та ін. В сучасних умовах глобалізації та
цифровізації постає питання щодо поглиблення вивчення розвитку складської
логістики на мікро-, мезо-, макрорівнях.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження розвитку складської логістики на мікро-, мезо-,
макрорівнях.
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Виклад основного матеріалу
Троиська Н. С зазначає, що «Диференціація логістичних рівнів забезпечує істотне
розширення сфери логістичних досліджень у напрямі створення умов синхронізації
логістичних потоків та координації впливу синергетичних категоріи. Аналіз логістичних рівнів матеріально-інформаціиних зв’язків показує, що творення економічного
простору починається від інформаціиного потоку. Територіальні рівні логістики
взаємодіють у єдиному інформаціиному просторі еволюціиних перетворень. Еволюцію
інформації як поняття, що відбиває відносини, під час яких вона виникає, забезпечує
інтеграція логістичних функціи з економічними діями на різних логістичних рівнях, від
підприємства, регіону країни до Всесвітньої мережі передачі інформації» [1].
У Хвищун Н.В. «Критичнии аналіз наукових підходів дозволив виявити
неоднозначність в розумінні логістичної системі, що пояснюється, певним чином,
неоднозначністю розуміння логістики; водночас існують суперечності щодо поділу
логістичних систем за ознакою їх ієрархічного рівня. Зважаючи, що неодноразово
зазначається, що логістичні системи є необхідним елементом розширеного відтворення
регіону; їх головною особливістю є направленість на наибільш повне задоволення
сукупного попиту споживачів як на регіональному, так і на загальнодержавному рівнях.
Тому формування регіональних логістичних систем дозволить в сучасних умовах
віднаити наибільш продуктивні варіанти та форми організації регіональних ринків що
вимагає проведення досліджень щодо класифікації та структуризації даних систем» [2].
Отже, на нашу думку, необхідно обґрунтувати рівні складської логістики адже
більшість науковців розподіляють їх на мікро, мезо, макро, мега та мета. Вважаємо за
доцільне розподілити на три рівні (рис. 1). Першии макро рівень належить логістичним
операторам складської логістики (платформи). На другому мезо рівні функціонування
відбувається за рахунок логістичного консалтингу. Служби, відділи, підрозділи з
логістики підприємства забезпечують третіи мікро рівень.
Макро рівень
Мезо рівень
Мікро рівень

Логістичні оператори складської логістики (платформи)
Логістичнии консалтинг
Служби, відділи, підрозділи підприємства

Рис. 1. Рівні складської логістики
Джерело: згруповано автором
Сивак Р. Б. та Пода А. С. вважають, що «Глобальна виробнича кооперація, стрімкии розвиток глобальних торговельних відносин та пов’язані із ними виклики сталого
поступу світового господарства потребують прискореного розвитку логістичного
забезпечення глобальних ланцюгів поставок, зокрема – вдосконалення глобальної
логістичної інфраструктури у частині створення мережі глобальних логістичних
центрів. Сучасне глобалізоване світове господарство висуває до таких центрів низку
вимог, які зумовлюють оновлення їхньої концептуальної сутності – становлення
логістичних інтеграторів в управлінні глобальними матеріальними потоками на засадах
сталого розвитку, у першу чергу – через упорядкування глобальних ланцюгів поставок і
зменшення глобальних трансакціиних витрат» [3, с. 27].
«На Logistics Summer Camp 2020 платформа зібрала велику кількість позитивних
відгуків користувачів. За підсумками голосування учасників заходу, WareTeka посіла
перше місце в номінації «Наибільш інноваціинии продукт». Представники ринку
зазначили, що сервіс може вирішити їхні головні проблеми: пошук та вибір складів,
логістичних проваидерів. WareTeka – це єдина в Україні спеціалізована платформа для
пошуку, оренди та купівлі складської нерухомості. Також на саиті зібрана актуальна
інформація щодо компаніи, що заимаються послугами в сфері логістики – це 3PL,
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Напрями розвитку сфери
складської логістики

брокери, фулфілмент оператори тощо. Платформа пропонує систему фільтрів, що
полегшують пошук потрібного складу в залежності від обраних критеріїв. WareTeka
об'єднує представників малого та середнього бізнесу, логістичних проваидерів,
власників складських приміщень» [4].
«Пандемія коронавірусу зіграла злии жарт із відточеною системою. Закриття
кордонів і фабрик призвело до дефіциту матеріалів. Як наслідок, постачання готових
продуктів скоротилися, а ціни на них зросли. Навіть такі компанії, як Apple і Ford
постраждали від відсутності запасів. Як зазначає виданням The Guardian, у світі
спостерігається дефіцит напівпровідників. Так, Apple була змушена скасувати випуск
iPhone 12, а Ford заявила, що може втратити до $2 млрд прибутку. Згідно з дослідженням
Shopify, через різкии стрибок у розвитку сегмента електронної комерції, попит на великі
центри виконання замовлень серед онлаин-ритеилерів зріс на 51%. Щоб налагодити
свої складські мережі, компанії співпрацюють з 3PL-операторами. У звіті вказується, що
завдяки такіи тенденції ринок контрактної логістики зросте практично вдвічі и сягне
$408 млрд вже в першіи половині цього десятиліття» [5].
Отже, визначаючи необхідність у розширенні створення складів постає нагальна
необхідність у обґрунтуванні напрямів розвитку складської логістики (рис. 2).
Ініціювання державних програм підтримки для зниження фінансових
витрат створення складів
Зниження накладних витрат за рахунок масштабу
Зниження витрат на енергоспоживання шляхом поліпшення ізоляції, мінімізації часу
відкриття двереи, збільшення частки нічної активності для використання більш низької
температури навколишнього середовища
Збільшення частки автоматизації та посилення моніторингу по всьому логістичному
ланцюгу

Рис. 2. Напрями розвитку сфери складської логістики в Україні
Джерело: згруповано авторами
Серед головних напрямів розвитку сфери складської логістики в Україні
необхідно визначити: створення державних та регіональних програм зі створення та
функціонування складської логістики; обґрунтування зменшення накладних витрат,
витрат на енергоспоживання та збільшення частки автоматизації та цифровізації по
всьому логістичному ланцюгу.
Устенко М. О. та Івашкевич В.С. також вважають, що «До пріоритетних напрямків
розвитку вітчизняної транспортної логістики відносяться наступні: прискорении
розвиток транспортної інфраструктури; створення відповідно до міжнародних
стандартів національної мережі міжнародних транспортних коридорів; інтегрування в
транспортні системи Європи и Азії, Балтіиського и Чорноморського регіонів» [6].
Також, прискорення розвитку складської логістики може бути забезпечена за
рахунок:
✓ розширення та модернізація матеріально-технічної бази складів;
✓ максимальна автоматизація;
✓ якісне поліпшення складської інфраструктури України;
✓ розширення внутрішнього ринку складських логістичних послуг;
✓ підвищення ефективності складських послуг;
✓ розбудови складської логістичної і митної інфраструктури;
✓ вдосконалення митно-тарифної та інвестиціиної політики щодо розвитку
складської логістики;
✓ розробки і реалізації спільних міждержавних програм розвитку складської
логістики;
✓ погодженої взаємодії всіх учасників ланцюгів постачань вантажів.
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Ю. В. Загородня вважає, що «Сучасна ситуація на ринку логістичної нерухомості
характеризується наявністю дефіциту складських комплексів, особливо складських
приміщень класу « А», що призводить до збільшення орендної плати, як наслідок
підвищення кінцевої ціни продукції, що впливає на купівельну спроможність населення. Позитивним моментом є збільшення проектів будівництва складських комплексів з високим рівнем якості. Прослідковується тенденція здешевлення ділянок під
логістичні комплекси. Спостерігається еволюція складських об’єктів в логістичнии хаб,
що являється більш розвинутим та професіиним продуктом логістичного ринку» [7].
Здіиснюючи дослідження визнано, що в сучасних умовах розвиток складської
логістики не можливии без оцифрування. Воно часто зводиться до двох підходів:
автоматизації та використання даних. Система управління логістикою (або LMS) може
приносити цінність шляхом автоматизації процесів та використання даних для
прииняття обґрунтованих рішень. Крім того, інтегрування з компаніями 3PL при
передачі логістичних операціи на аутсорсинг.
Фактично цифровізація складської логістики в сучасних умовах відбувається
шляхом:
1. Самостіиного створення, придбання та управління програмним забезпеченням
LMS.
2. Аутсорсинг-залучення сторонньої логістичної компанії (3PL), яка
виконуватиме для вас будь-які логістичні операції. Використання 3PL дає швидкии
період впровадження, не потребуючи навчання ваших співробітників новим процесам,
пристроям та програмному забезпеченню.
Нажаль, «В Україні послуги аутсорсингу розвиваються не так активно як за
кордоном, що пояснюється цілою низкою причин, наипоширенішими серед яких є:
– недотримання приинятих зобов’язань щодо рівня обслуговування;
– відсутність управлінського персоналу стратегічного бачення;
– складність у досягненні зниження витрат;
– зростання цін після встановлення співпраці;
– зниження можливості впливу та контролю над функціями, переданими
послугонадавачу;
– відсутність консультативних можливостеи, які спираються на знання, тощо.
Проте в подібних логістичних послугах зацікавлені підприємства Києва, Одеси, Дніпра,
Харкова, Львова та вітчизняні морські порти» [8].
Отже, незважаючи на популярність логістичного аутсорингу, в Україні він не
досить активно розвивається, що характеризується рядом причин, серед них: низька
кількість спеціалістів із складської логістики, недотримання зобов’язань
обслуговування; дороговартістні послуги.
Для оптимізації та зменшення витрат на послуги складської логістики
пропонуємо максимальну автоматизацію логістичного ланцюга. Автоматизація
логістичного ланцюга відбувається за допомогою використання системи управління
логістикою (LMS).
Система управління логістикою в рамках логістичних процесів зображено на
рис. 3.
Як бачимо з рисунку, система управління складською логістикою в рамках логістичних процесів (LMS) має процеснии підхід, що дозволяє клієнту отримати якісні
послуги. За допомогою системи управління складською логістикою відбувається отримання замовлення від клієнта, формується система управління запасами, здіиснюється
управління складом, планування транспорту та система управління транспортом.
Отже, в сучасних умовах глобалізації логістичних процесів актуальності набуває
їх оцифрування та аутсорсинг. Впровадження на підприємствах складської логістики
дозволить збільшити сегмент на ринку та завоювати нових клієнтів.
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Рис. 3. Система управління складською логістикою в рамках логістичних процесів
(LMS)
Джерело: згруповано автором
Висновки та перспективи подальших розвідок
Визначено, що необхідно обґрунтувати рівні складської логістики адже більшість
науковців розподіляють їх на мікро-, мезо-, макро-, мега- та мета-. Доведено, що рівні
складської логістики доцільне розподілити на три. Визначено, що першии макрорівень
належить логістичним операторам складської логістики (платформи). На другому
мезорівні функціонування відбувається за рахунок логістичного консалтингу. Служби,
відділи, підрозділи з логістики підприємства забезпечують третіи мікро рівень.
Обґрунтовано, що головними напрямами розвитку у сфері складської логістики в
Україні необхідно визначити: створення державних та регіональних програм зі
створення та функціонування складської логістики; розширення матеріально-технічної
бази для здіиснення послуг зі складської логістики, особливо складських приміщень
класу «А»; обґрунтування зменшення накладних витрат, витрат на енергоспоживання
та збільшення частки автоматизації та цифровізації по всьому логістичному ланцюгу.
Доведено, що в сучасних умовах складська логістика реалізовується через
самостіиного створення, придбання та управління програмним забезпеченням LMS або
аутсорсинг-залучення сторонньої логістичної компанії (3PL). Аутсорсинг виконуватиме
для вас будь-які логістичні операції. Визначено, що використання 3PL дає швидкии
період впровадження, не потребуючи навчання ваших співробітників новим процесам,
пристроям та програмному забезпеченню.
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