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Довгі логістичні ланцюги наразі переважають у світі - і не тільки в 
структурі виробництва та постачання промислових товарів, де місце 
видобування сировини може знаходитись за тисячі кілометрів від 
місця виробництва, а вироблені товари розбігаються по світу для 
споживання. 

Це також типова проблема у постачанні, 
наприклад, електрики або у виробництві та 
споживанні харчових продуктів, де це стосується 
не тільки товарів з високим ступенем переробки 
(наприклад, консервованих овочів чи м’яса), але й 
простих продуктів, скажімо, зерна. Стала типовою 
схема, де їжа (наприклад, зерно) вирощується в 
одному місці, потім після збору перевозиться в 
інше місце для зберігання, з якого вивозиться у 
третє місце для переробки (наприклад, у борошно), 
а потім їде знов на багато кілометрів для продажу 
або на хлібокомбінат для випікання хліба, який 
знову їде в іншу місцину для продажу. Таким 
чином, їжа наразі досить нечасто споживається 

там, де була вирощена, і потрапляє до споживача 
тільки після довгої подорожі. 

Така система є дуже чутливою до можливих 
перешкод у ланцюгах постачання на великі відстані 
та до умов зберігання у транзитних пунктах (хабах): 
до надійності постачання електрики та можливості 
підтримання необхідних умов зберігання, доступу 
до палива для перевезень, можливості фізичного 
пошкодження шляхів або неможливості доступу 
через бойові дії, соціальні заворушення тощо. До 
того ж такі довгі ланцюги постачання здорожують 
продукцію, підвищують її енергоємність та 
вуглецевий відбиток. 
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Українці були свідками того, як у перші два-три 
тижні широкомасштабного вторгнення Росії багато 
продуктів просто зникли з полиць магазинів – саме 
через порушення цих логістичних ланцюгів. Так, 
наприклад, не вистачало борошна та дріжджів для 
продажу – через порушення ланцюгів постачання 
постала проблема нестачі хліба для населення. 
Стародавня традиційна схема, коли хліб випікали 
вдома або купляли у місцевого маленького 
виробника, у нас була витіснена схемою, де хліб 
випікали на великих хлібокомбінатах та розвозили 
для продажу на великі відстані, обумовлені 
здебільшого навіть не кілометражем, а терміном 
придатності самого продукту, бо він швидко 
псується! Ця схема сильно зменшила локальну 
потребу у борошні, яке псується нешвидко і може 
зберігатися довго, – його просто завозили в 
магазини в дуже невеликій кількості через брак 
попиту, а більшу частину зберігали на елеваторах чи 
великих міжрегіональних складах. Через порушення 
логістичних ланцюгів та припинення функціонування 
одразу декількох великих виробників хліба виникла 
необхідність випікати його на місцях, щоб нагодувати 
людей. Такі технологічні можливості на місцях 
були, а от запаси борошна та дріжджів – ні. Тож 
виник суттєвий дефіцит саме дріжджів та борошна, 
спричинений не їх недостатнім запасами або 
виробництвом, а саме їх концентрацією в віддалених 
від споживачів місцях, до деяких з них доступ було 
відрізано через бойові дії.

Ситуація з постачанням борошна й інших продуктів 
харчування та першої необхідності значно  
погіршилася, коли було зруйновано кілька великих 
логістичних хабів з накопиченими запасами  харчових 
продуктів. На Київщині у квітні було повністю 
або частково зруйновано кілька таких хабів під 
Броварами, у Ворзелі, Бучі, Стоянці,  Милій, Копилові, 
Бузовій, Петрушках та ін., що швидко стало відчутним 
у супермаркетах Києва. Деякі мережі супермаркетів 
навіть були вимушені зачинити частину магазинів 
через брак продукції для торгівлі (як це зробили 
«Сільпо» та АТБ). Тобто, накопичення товарів 
у хабах має великі ризики як для забезпечення 
населення необхідними товарами, так і для фізичного 
виживання бізнесу, - через руйнацію хабів та втрату 
продукції компанія Fozzy Group, наприклад, втратила 
понад 2,4 млрд гривень. 

А для багатьох виробників через порушення 
логістичних ланцюгів та руйнування логістичних хабів 
великих мереж супермаркетів постала проблема 
неможливості збуту продукції довгостроковим 
бізнес-партнерам. Багато господарств були змушені 
просто роздавати свою продукцію населенню, 
адже не могли забезпечити навіть зберігання через 
накопичення великої кількості продукції, перебої 
в енергопостачанні і неможливість відправки 
замовникам. Так, коли на Херсонщині на початку 
березня було відключено енергопостачання, а 
працівники найбільшої а Європі Чорнобаївської 
птахофабрики фізично не мали можливості дістатися 
туди, щоб нагодувати та напоїти птахів, загинули 
більше 4 млн курей, а яйця та залишок курей просто 
роздали місцевому населенню. 

Також тоді, у березні, в сільських чатах з'явилися 
повідомлення про продаж сирого молока з бідонів у 
тару покупця. Тому що через порушення логістичних 
ланцюгів ферми не мали куди подіти готову 
продукцію, адже оптові покупці не могли купувати 
й вивозити молоко. Добре, що вони здогадалися 
продавати продукцію локально для місцевого 
населення, що не потребувало довгих перевезень. 
Також через доступ до локальної продукції та 
маленьких виробників сільські крамнички у той час 
мали краще забезпечення.

Ще один приклад великих ризиків бізнесу через 
порушення довгих логістичних ланцюгів -  довгі 
ланцюги постачання у тваринництві, де Україна є 
одним з найбільших світових постачальників кормів 
для тваринництва. Наразі у великих тваринницьких 
комплексах (особливо в Європі), до яких через війну 
припинилося надходження кормів з України, постали 
суттєві загрози нестачі кормів та підвищення цін на них 
на світовому ринку. Через це в ЄС навіть були вимушені 
послабити екологічні вимоги до імпорту кормів з інших 
країн, а це може позначитися на якості вироблених 
згодом продуктів харчування. 

Є й інші приклади. Так, про проблему з довгими 
ланцюгами у постачанні палива наразі взагалі 
розповідати не треба – уся країна стоїть у чергах та 
питає один одного, де купити бензин. Дефіцит палива 
та його подорожчання призводить до підвищення 
операційних витрат та перебоїв у постачанні. 

Проблему порушення довгих ланцюгів постачання 
електрики пережили на власному досвіді люди під 
час окупації та бойових дії. Зазвичай постачання 
електрики - це дуже довгий ланцюг від виробника через 
лінії електропередачі (ЛЕП) до споживача, знов таки 
часто за багато кілометрів. Під час бойових дій через 
пошкодження ЛЕП та неможливість їх полагодження 
електрика пропадає дуже часто та надовго, а разом 
з нею і вода та газ через неможливість забезпечити 
живлення обладнання для водо та газо-постачання. 
В окупації електрика взагалі пропадала без надії на 
швидке відновлення, й люди використовували спочатку 
бензинові або дизельні генератори для забезпечення 
своїх базових потреб, проте через брак доступу до 
палива, недовго (згадайте ситуацію зі знеструмленою 
ЧАЕС, де паливо навіть крали в окупантів, щоб 
підтримати роботу дизель-генераторів). Багато людей 
під час окупації півночі Київської області вижили 
завдяки маленьким приватним (даховим) сонячним 
панелям, що надавали можливість зарядити телефони 
та качати воду зі свердловин. 

Тобто, досвід роботи під час війни показав, що довгі 
логістичні ланцюги несуть значні фінансові (бізнесу) та 
фізичні (і бізнесу, і населенню) ризики. Отже, перехід за 
можливості на локальні системи постачання (принаймні, 
в якості резервних) є питанням необхідності задля 
виживання бізнесу для населення. А для харчових 
систем це необхідно ще й для забезпечення якісного 
харчування населення та продовольчої безпеки загалом.  

Такий перехід може бути цікавим викликом для бізнесу. 
До речі, деякий досвід у використанні локальних систем 
забезпечення в країні вже є. Окрім традиційних ланцюгів 
у маленьких населених пунктах (традиційні ринки, 
наприклад, є майже у кожному великому селі), є приклад 
локальних бізнесів з прямими поставками споживачам. 
Наприклад, кооператив «Родинний Добробут» постачає 
напряму продуктові кошики. І навіть у великих мереж 
– та ж Fozzy Grouр у мережі «Сільпо» має проект 
з підтримки локальних малих виробників «Лавка 
Традицій». Було б цікаво дізнатися про їх досвід, оскільки 
харчові системи, де використовуються місцеві ресурси 
для виробництва (а саме виробництво забезпечує 
харчову безпеку на місцевому рівні) є менш чутливими 
до коливань цін на енергоносії та до перешкод у 
харчових ланцюгах в інших місцях.
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