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Specific features 
of regional logistics potential consideration 

in the process of the enterprise distribution system development

Abstract 
Introduction. Nowadays, it is important for any region to define its place among other regions and to position itself if it wants 
to provide sustainable and long-term development. Therefore, in the context of the changing external environment, regions 
have to maintain their own competitiveness. One of the most important factors which determines competitiveness is the level 
of the region’s logistics potential. This is due to the fact that sufficient and good logistics contributes to the region’s integration 
into the global supply chain. Also, a study of the region’s logistics potential allows not only to determine the direction of its 
further development, but also can help managers to make decisions in terms of the development of the enterprise distribution 
system. 
The purpose of the article is to determine the development of the enterprise distribution system as part of the enterprise’s supply 
chain based on its regional logistics potential. 
Results. Using the Logistics Performance Index (LPI), the authors have analysed the logistics potential of Ukraine. It was 
defined that Ukraine was ranked 61st among 160 countries in the 2014 survey, which was the best result among the post-Soviet 
countries. Nevertheless,  Ukraine is among the countries with a value of LPI below the average. Thus, it is necessary to improve 
the efficiency of customs and border management, the quality of trade and transport infrastructure and the professionalism and 
quality of logistics services. The authors have formulated the essence of logistics potential. It is suggested to identify elements 
of the regional logistics potential, such as transport potential, storage potential, transit potential, human resources potential, 
customers and sales potential, marketing and services potential, advantages of the economic and geographic position, as well 
as the dimensional potential. Based on the proposed structure of the regional logistics, the logistics potential of Sumy region 
of Ukraine has been evaluated. The procedure for the development of the enterprise’s distribution system was proposed based 
on the regional logistics potential. 
Conclusions. In the modern conditions, it is important for regions to form additional competitive advantages. Today it becomes 
clear that regional logistics potential can be one of such advantages. A sufficient level of regional logistics potential allows not only 
developing thecompetitive advantage region’s competitive status in the future, but also helps enterprises to develop distribution 
systems that fully meet the requirements of the region.
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Особливості врахування логістичного потенціалу регіону в процесі розроблення системи 
розподілу на підприємстві
Анотація. У статті визначено сутність поняття «логістичний потенціал регіону» та запропоновано його структуру. 
За допомогою Індексу ефективності логістики (Logistics Performance Index, LPI) проаналізовано рівень логістичного 
потенціалу України порівняно з іншими країнами світу. На основі запропонованої структури логістичного потенціалу 
оцінено логістичний потенціал Сумської області. Визначено порядок розроблення системи розподілу на підприємстві з 
урахуванням логістичного потенціалу регіону. 
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1. Постановка проблеми
Умови сьогодення визначають, що для стабільного та 

тривалого розвитку регіонам важливо чітко визначати 
своє місце серед інших регіонів та чітко позиціонувати се-
бе. Тому в умовах змінного зовнішнього середовища одним 
із головних завдань регіонів є забезпечення та підтриман-
ня власної конкурентоспроможності, що вимагає від них 
постійного аналізу стану діяльності. Одним із важливих 
факторів конкурентоспроможності визначається рівень 
логістичного забезпечення регіону. Це пов’язано з тим, що 
саме достатнє та якісне логістичне забезпечення  сприяє 
інтеграції регіону в глобальний ланцюг поставок, що, у 
свою чергу, допомагає формуванню єдиного логістичного 
простору, який сприяє його економічному зростанню.

Відповідно до зазначеного питання дослідження логіс-
тичного потенціалу регіону набувають усе більшої актуаль-
ності. Оскільки дослідження логістичного потенціалу регіо-
ну дозволить не тільки визначити напрямки його подальшо-
го розвитку, а також може стати орієнтиром для керівників 
підприємств при прийнятті ними рішення щодо розроблення 
системи розподілу в межах досліджуваного регіону.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Розвитку теорії та практики дослідження логістично-

го потенціалу регіону присвячені праці таких учених, як: 
С. Барановскі  (Baranowski et al, 2015) [1]; А. А. Зураімі, 
М. Р. Яакоб, М. Д. Ібрагім (Zuraimi, Yaacob, Ibrahim, 2013) 
[2]; М. Кадлубек (Kadlubek, 2011) [3]; І. Новотиньска, 
С. Кут (Nowotynska, Kut, 2014) [4]; Я. Шолтисек (Szoltysek, 
2011) [5]; О. С. Гулягіна [6]; Л. Л. Ковальська, Б. Р. Савка 
[7]; А. Н. Рахмангулов, О. А. Копилова [8]; А. О. Родим-
ченко [9]; О. Н. Рожко [10]; Б. Сиздикбаєва, Ж. Раімбе-
ков, Б. Жуматаєва  [11]; О. А. Фрейдман [12–13].

Окрім того, важливість визначення логістичного потен-
ціалу регіону визнано на міжнародному рівні. Зокрема, дос-
лідженням логістичного потенціалу регіонів зай маються 
  такі міжнародні організації, як Англійська асоціація вантаж-
ного транспорту (FTA) [14], Група Світового банку (відділ 
з міжнародної торгівлі) [15], Всесвітній Економічний Форум 
(World Economic Forum) [16].

Останнім часом особливу цікавість викликає Індекс 
ефективності логістики (Logistics Performance Index, LPI) 
[15], який розраховується відділом Групи Світового банку 
з міжнародної торгівлі кожні 2 роки, починаючи з 2007 ро-
ку. Цей індекс слугує орієнтиром при визначенні подаль-
ших напрямів економічного розвитку багатьох країн світу 
загалом та сприяє побудові надійного ланцюга поставок 
на рівні окремих підприємств, зокрема. Наприклад, в Ін-
донезії індекс офіційно використовується для оцінювання 
результатів діяльності міністерства торгівлі. Організація 
Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 
(АТЕС) використовує індекс LPI для вимірювання впли-
ву, що чиниться ініціативою по розвитку взаємозв’язків у 
ланцюгу поставок. Європейська комісія використала цей 
індекс при формуванні європейської системи оцінювання 
ефективності транспорту, а також для проведення у 2013 
році оцінювання Митного союзу ЄС [17].

Також питання визначення логістичного потенціалу 
стає все більш актуальним серед багатьох країн світу. Так, 
наприклад, в 2013 р. Групою Світового банку для уряду 
Греції був розроблений звіт, що містив результати аналі-
зу її бізнес-середовища та логістичного потенціалу [18]. 
А при розробленні проекту щодо посилення інвестицій-
ної приваб ливості Болгарії окремо було оцінено логістич-
ний потенціал цієї країни [19]. Окрім того, Національним ін-
ститутом стратегічних досліджень були визначені шляхи 
розвитку мультимодальних (комбінованих) перевезень в 
Україні як складової логістичного потенціалу країни [20].

Незважаючи на достатню розробленість цієї темати-
ки, урахування стану та перспектив розвитку логістично-
го потенціалу регіону при формуванні системи розподілу 
окремого підприємства як складової ланцюга його поста-
вок залишається відкритим та вимагає більш детального 
розгляду.

3. Метою статті є формування порядку розроблення 
системи розподілу як складової ланцюга поставок під п-
риємства на основі попереднього дослідження логістич-
ного потенціалу регіону.

4. Основні результати дослідження
Якщо раніше поняття логістичного потенціалу терито-

рії прирівнювалося до величини вантажів, що перевозять-
ся і перероблюються, то зараз воно набуло ширшого змісту 
й охоплює як кількісну, так і якісну сторони здійснюваних у 
регіоні логістичних процесів. Автори визначають логістич-
ний потенціал регіону як сукупність існуючих та потенцій-
но можливих елементів і факторів логістичної інфраструк-
тури, що беруть участь при формуванні та розподілі мате-
ріальних та відповідних супроводжуючих потоків. При цьо-
му формування та використання такого потенціалу покли-
кане забезпечувати своєчасне та ефективне переміщення 
логістичних ресурсів із мінімальними витратами.

Міжнародні організації розробляють власні методики 
оцінювання логістичного потенціалу регіонів, що дозво-
ляють охопити якнайширший спектр показників. Так, роз-
рахунок Індексу ефективності логістики (далі – LPI) здійс-
нюється на основі таких показників (кожен із досліджу-
ваних показників оцінюється за шкалою від 1 до 5, де 5 є 
найвищим значенням) [15]: 1) оцінка прикордонного кон-
т ролю («митниця»); 2) оцінка інфраструктури («інфра-
структура»); 3) оцінка міжнародних перевезень («пере-
везення»); 4) оцінка логістичної компетентності («компе-
тентність»); 5) оцінка відстеження і доставки («відстежен-
ня»); 6) оцінка своєчасності доставки («своєчасність»)

Значення LPI у 2012 та 2014 роках для деяких країн 
світу представлено в таблиці 1.

Так, у 2014 р. до п’ятірки країн із найвищим рівнем LPI 
ввійшли Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Велика Британія 
та Сінгапур. Україна покращила свої позиції порівняно з 
2010 р., піднявшись зі 66 на 61 місце. Крім того, в 2014 р. 
Україна має найкраще значення індексу серед пострадян-
ських країн.

Значення індексу ефективності логістики для України 
в розрізі показників подано на рис. 1.
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Аннотация. В статье определена сущность понятия «логистический потенциал региона» и предложена его структура. С 
помощью Индекса эффективности логистики (Logistics Performance Index, LPI) проанализирован уровень логистического 
потенциала Украины сравнительно с другими странами мира. На основе предложенной структуры логистического 
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Рис. 1: Значення LPI для України в розрізі окремих 
показників в 2010, 2012 та 2014 рр.

Джерело: Побудовано авторами на основі [15; 21]

Fig. 1: Logistics Performance Index of Ukraine 
in 2010, 2012 and 2014

Source: Compiled by the authors based on [15; 21]

Табл. 1: Оцінка LPI країн світу у 2012 та 2014 рр.

Tab. 1: Evaluation of Logistics Performance Index of the countries in 2012 and 2014

Джерело: Складено авторами на основі [15; 21]  /  Source: Compiled by the authors based on [15; 21]

Таким чином, за результатами дос -
ліджень Україна належить до країн зі 
значенням Індексу ефективності ло-
гістики нижче серед нього. Так, важли-
вим індикатором, що має високу ваго-
мість при розрахунку LPI, є ефектив-
ність прикордонного контролю. Нез-
ва жаючи на поступове зростання цьо-
го показника для України (до 2,69 в 
2014 р.), його значення залишається 
незначним порівняно з країнами, що 
мають високий LPI (наприклад, у Ні-
меччині показник «митниця» дорів-
нює 4,10).

Іншим показником, за яким Украї-
на має низькі позиції, є якість інфра-
структури. У країнах з високим рівнем 
індексу цей показник у 2014 р. досяг-
нув 4,32, тоді як в Україні він дорів-
нював 2,65. Окрім того, в Україні є по-
треба адаптувати логістичні послуги 
до світових стандартів, що дозволить 
сформувати ефективний ланцюг по-
ставок на рівні країни.

Враховуючи міжнародний досвід 
[15] та на основі підходу, запропоно-
ваного О. А. Фрейдман [12], авторами 

удосконалено структуру логістичного потенціалу (табл. 2), 
що впливає на обґрунтованість рішення при формуванні 
системи розподілу підприємства в межах аналізованого 
регіону.

Таким чином, дослідження логістичного потенціалу ре-
гіону на основі вдосконаленої структури дозволить ство-
рити умови для підвищення якості логістичного сервісу і 
побудови ефективного та надійного ланцюга поставок в 
регіоні.

Окремі показники кількісної оцінки логістичного по-
тенціалу регіону на прикладі Сумської області наведено 
в таблиці 3.

Таким чином, аналіз логістичного потенціалу території 
показує, що територія м. Суми та Сумської області не пов-
ною мірою освоєна щодо створення та розміщення тран-
спортно-логістичних центрів. Причина цього бачиться як в 
проблемі інвестування, так і в проблемі географічних чин-
ників.

З точки зору підвищення ефективності потоко-
вих процесів, необхідно збільшувати мобільність пере-
везення, а це означає, що необхідно розвивати число 
мультимодальних маршрутів. Створення транспортно- 

Табл. 2: Структура логістичного потенціалу регіону

Tab. 2: The structure of the region’s logistics potential

Джерело: Складено авторами з урахуванням [12]

Source: Compiled by the authors based on [12]
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логістичного  центру за трьома ви-
дами транспорту (повітряний, ав-
томобільний і залізничний) сприя-
тиме збільшенню швидкості пос-
тавок.

Аналіз показує, що для Сум-
ської області характерні два нап-
рямки в позиціонуванні: як тран-
зитної території, а також як тери-
торії-імпортера продукції.

Позиціонування Сумщини як 
транзитної території обумовлено 
особливостями розвитку її тран-
спортної інфраструктури, а саме 
роллю залізниці в загальному об-
сязі вантажних перевезень (біль-
ше 80% перевезень здійснюється 
залізничним транспортом). У той 
же час Суми, будучи великим об-
ласним центром, має потужний 
потенціал у сфері розподілу ім-
портованих товарів, що ввозять-
ся як із регіонів, так і з-за кордо-
ну. Споживання цих товарів, як 
показує аналіз, щорічно зростає, 
що вимагає фінансування розвит-
ку автодорожньої мережі та залу-
чення повітряного сполучення по 
території області та збільшення 
швидкості доставки товарів.

Однак в аналізованому регіо-
ні простежується нерівномірність 
розміщення розподільних центрів 
і складів, що негативно впливає 
на розподільчий процес. Окрім то-
го, структура складського госпо-
дарства свідчить про недостатній 
рівень розвитку системи (низька 
частка складів класу «А»).

Асиметрія в розміщенні склад-
ських площ обумовлена як істо-
ричними тенденціями забудови 
території, так і динамікою цін (ви-
трат) на оренду й купівлю склад-
ських приміщень. Виходячи з си-
туації, що склалася, при збільшен-
ні в майбутньому обсягів вантажо-
обігу та числа напрямків вантажо-
потоків області через територію 
міста необхідно створювати ме-
режі розподільчих центрів висо-
кого класу, оснащених сучасними 
інформаційними технологіями, що 
дозволить збільшити швидкість 
обробки інформації та знизити ви-
трати на зберігання продукції.

Ринок логістичних операторів 
міста Суми та області має дворів-
неву структуру, а саме:
• з одного боку, ринок представле-

ний компаніями загальнодержав-
ного рівня, які здійснюють тран-
зитні перевезення і націлені на 
виконання функцій 3PL-провай-
дерів, що відслідковують ланцюг 
поставок матеріальних ресурсів; 

• з іншого боку, на ринку присутні 
транспортні й складські опера-
тори, що беруть участь в облас-
ному та міському розподільчому 
процесі. 

Кількість посередників, що 
здійснюють логістичні операції, що-
року зростає. Це позитивно впли-
ває на розвиток конкурентного 

Табл. 2: Кількісні показники оцінки логістичного потенціалу регіону в 2014 р. 
(на прикладі Сумської області)

Tab. 2: Quantitative indicators for region’s logistics potential assessing in 2014 
(case: Sumy region of Ukraine)

Примітка: *– інформація конфіденційна відповідно до Закону України 
«Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-XII [22]
Джерело: Складено авторами на основі [23]

Source: Compiled by the authors based on [23]
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Рис. 2: Схема розроблення системи розподілу на підприємстві з урахуванням логістичного потенціалу регіону 
Джерело: Власна розробка авторів

Fig. 2: Procedure of the development of enterprise distribution system in terms of regional logistics potential
Source: Developed by the authors

ринку та сприяє підвищенню якості послуг. Однак роз’єд-
наність дій операторів гальмує реалізацію регіональних 
програм із будівництва та розвитку транспортно-склад-
ських комплексів. Відповідно ускладняється процес вход-
ження регіону до глобального ланцюга поставок.

Важливою складовою будь-якого ланцюга поставок є 
система розподілу продукції. Адже залежно від того, на-
скільки раціонально та обґрунтовано побудована система 
розподілу як на регіональному рівні, так і на рівні окремого 
підприємства, залежить здатність швидко та з мінімаль-
ними витратами переміщати будь-які товари до будь-якого 
місця призначення.

Оскільки формування ланцюга поставок у межах ре-
гіону стає можливим на основі об’єднання ланцюгів по-
ставок окремих підприємств, що діють у межах цього ре-
гіону, то особливої актуальності набуває питання розро-
блення ефективних систем розподілу на цих підприєм-
ствах. Саме врахування логістичного потенціалу регіону 
в процесі розроблення системи розподілу на підприєм-
стві дозволить йому в подальшому успішно інтегруватися 
в регіональних ланцюгах поставок.

Узагальнену схему розроблення системи розподілу 
продукції підприємства в межах окремо взятого регіону 
з урахуванням рівня його логістичного потенціалу пода-
но на рисунку 2.

Таким чином, визначення логістичного потенціалу ре-
гіону в процесі розроблення системи розподілу на під-
приємстві сприятиме побудові підприємством ефективної 
системи розподілу продукції у межах досліджуваного ре-
гіону, що в подальшому може позитивно вплинути на фор-
мування регіонального ланцюга поставок.

5. Висновки
У сучасних умовах, коли конкуренція між окремими 

регіонами поступово зростає, загострюється необхідність 
формування їх додаткових конкурентних переваг із ме-
тою забезпечення стійкості положення регіонів та визна-
чення подальших напрямків їхнього розвитку. На сьогод-
ні стає зрозумілим, що однією з таких переваг може бути 
рівень логістичного забезпечення регіону, тобто його ло-
гістичний потенціал. Достатній рівень логістичного потен-
ціалу дозволить регіону посилити власний імідж, що доз-
волить у майбутньому розвивати конкурентний статус.

Розроблення системи розподілу на підприємствах з 
урахуванням логістичного потенціалу регіону допоможе 
підприємству розробити систему розподілу, що повністю 
відповідатиме вимогам регіону та його особливостям. Це, 
у свою чергу, сприятиме успіху діяльності підприємства.

Подальші дослідження будуть спрямовані на форму-
вання відповідального ланцюга поставок у межах Сум-
ської області.
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