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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено основні проблеми формування та 

розвитку транспортнологістичної системи, охарактеризова-
но перспективні напрями реалізації транзитного потенціалу, 
з’ясовані рівні логістичної взаємодії в транспортних системах 
в умовах глобалізації.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы основные проблемы форми-

рования и развития транспортнологистической системы, 
охарактеризованы перспективные направления реализации 
транзитного потенциала, выяснены уровни логистического 
взаимодействия в транспортных системах в условиях глоба-
лизации.

Ключевые слова: государственное управление, транзит-
ная политика, транспорт, логистика, инвестиции, механизмы.

АNNOTATION
In the article are examined main problems of formation and 

development of transport and logistics system, characterized 
perspective directions of realization of transit potential, expressed 
levels of logistics interaction in transport systems under conditions 
of globalization.

Keywords: state administration, transit policy, transport, 
logistics, investments, mechanisms.

Постановка проблеми. Глобалізація ринків 
сировинних матеріалів та ринків збуту готової 
продукції визначають характер та обсяги ван-
тажопотоків, які реалізуються при синхронізо-
ваній роботі різних видів транспорту, а також 
просторову концентрацію транспортно-склад-
ських комплексів, зорієнтованих на мініміза-
цію витрат, пов’язаних із транспортуванням 
та зберіганням матеріальних ресурсів. Існуюча 
світова практика ведення бізнесу характеризу-
ється високим рівнем інтеграції та організації 
бізнес-процесів, пов’язаних з обслуговуванням 
вантажного потоку, між усіма ланками тран-
спортно-логістичного ланцюга.

Як свідчить світовий досвід, найбільш ефек-
тивний напрям розвитку транспортного сектору 
України може бути реалізований шляхом фор-
мування транспортно-логістичної системи (ТЛС) 
країни, яка забезпечує взаємодію всіх учасників 
транспортно-розподільчого процесу в організа-
ційно-економічному, технічному, технологіч-
ному та інформаційному аспектах під час руху 
вантажних потоків, а також дає змогу зайняти 
конкурентоспроможні позиції на міжнародних 
ринках транспортно-логістичних послуг. Все 

це зумовлює актуальність проблеми реалізації 
транзитного потенціалу України, а також визна-
чення нових методів його реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні проблеми формування транспортно-
логістичних систем глибоко проаналізовані 
багатьма зарубіжними вченими, серед яких 
Д. Бауерсокс, Д. Клосс, Д. Ламберт, С. Ленглі, 
К. Мельцер, І. Шнайдер та ін. Концептуальні 
засади функціонування й розвитку транспорт-
них та логістичних систем, транспортних, ін-
термодальних коридорів та інфраструктури, а 
також розвиток транзитного потенціалу краї-
ни досліджують М. Данько [8], В. Зубенко [8], 
Т. Маселко [3], А. Новікова [4], С. Панченко 
[8], К. Савченко [8], Т. Сирийчик [6], С. Співа-
ковський [7], О. Суворова [8], І. Токмакова [8], 
С. Шевченко [3] та інші. 

Та все ж залишаються малодослідженими 
питання методологічного порядку, відповідно 
до якого простежувався б зв’язок і залежність 
реалізації потужного транзитного потенціалу 
України від транспортно-логістичної системи з 
її традиційним укладом.

Проведений аналіз наукової літератури свід-
чить про достатньо вагоме теоретичне обґрун-
тування проблеми функціонування та розвитку 
транспортно-логістичної системи. Однак пи-
тання реалізації транзитного потенціалу через 
різні системи залишається актуальним, серед 
науковців досі не вироблено стабільно єдиного 
підходу щодо транзиту за різними напрямами 
(наземний, водний, підземний, повітряний).

Постанова завдання. Дослідження законо-
мірностей та особливостей розвитку транспорт-
но-логістичної системи в існуючому правовому 
полі та вироблення пропозицій щодо удоскона-
лення транзитної політики України в сучасних 
умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна активно включається у світові суспіль-
но-економічні процеси: приєдналася до Світової 
організації торгівлі, стратегічною метою визна-
но отримання асоційованого членства у Євро-
пейському Союзі (ЄС). 

Транспорт, як інфраструктурна галузь, має 
розвиватися випереджальними темпами з ме-
тою сприяння швидкому економічному та со-
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ціальному розвитку країни та її участі в між-
народному поділі праці.

Враховуючи зростаючі товаропотоки на на-
пряму ЄС – Україна, а також той факт, що укра-
їнський ринок транспортно-логістичних послуг 
перебуває на стадії становлення, а логістична 
складова ТЛС тільки формується, виникає не-
обхідність виявлення механізмів європейської 
транспортно-логістичної інтеграції (ТЛІ) та 
функціонування інтегрованої пан’європейської 
ТЛС, наукового обґрунтування й розробки 
шляхів інтеграції в неї України та розбудови, 
з урахуванням досвіду країн ЄС, ефективної 
національної ТЛС. Це сприятиме реалізації зо-
внішньоторговельних зв’язків України, її те-
риторіальному розвитку, залученню транзиту 
та збільшенню обсягів валютних надходжень, 
оптимізації товаропотоків, інтенсифікації гос-
подарських зв’язків з ЄС. 

Сучасні наукові дослідження ТЛС торкають-
ся передусім економічних аспектів, водночас 
незаперечною є потреба геопросторової оцінки 
розвитку інтегрованої ТЛС європейського регі-
ону та України зокрема в зв’язку з їх природ-
ними, соціально-економічними, екологічними 
особливостями. Це вимагає розробки теорети-
ко-методологічних засад суспільно-географіч-
ного вивчення зазначеної проблематики та про-
ведення на цій основі прикладних досліджень. 
Вступ України до міжнародних транспортних 
організацій і структур, ратифікація низки між-
народних угод, конвенцій та інших докумен-
тів з питань організації транспортних систем 
і перевезень стали першими кроками, з яких 
почалася інтеграція українського транспорт-
но-дорожнього комплексу в Європейську тран-
спортну систему.

Зростання транзитного потенціалу країни 
безпосередньо залежить від тенденцій розвитку 
її макроекономічних показників, а також сту-
пеня відповідності вітчизняного транспортного 
комплексу вимогам світової транспортної сис-
теми. 

Відомо, що на сучасному етапі європейська 
інтеграція є одним з основних пріоритетів укра-
їнської державної політики. Проте транспортна 
система країни все ще не відповідає стандартам 
і вимогам Європейського Союзу й відзначається 
суттєвим відставанням щодо інфраструктури, 
обладнання й норм [6]. Варто підкреслити, що 
інтеграційні процеси транспортного комплек-
су України не мають обмежуватися лише його 
адаптацією до вимог та стандартів ЄС, а також 
вимагають застосування методичних підходів 
до організації управління розвитком транспорт-
них систем, що ґрунтуються на концептуаль-
них засадах логістики. 

На сьогодні логістика як один з ефектив-
них інструментів планування організації та 
управління процесами руху матеріального та 
супутніх йому потоків спрямована на отриман-
ня максимального прибутку всіма учасниками 
конкретного транспортно-розподільчого проце-

су шляхом оптимізації їх логістичних витрат у 
певному просторі та часі. При цьому координа-
цію технологічної, технічної та організаційно-
економічної взаємодії між усіма функціональ-
ними ланками забезпечує відповідна логістична 
система. Згідно з досвідом розвинутих країн 
використання логістичних систем дає змогу 
зменшити загальні логістичні витрати майже 
на 12-35%, транспортні витрати на 7-20%, ви-
трати на навантажувально-розвантажувальні 
роботи та збереження матеріального потоку на 
15-30%, а також прискорити швидкість обігу 
матеріальних ресурсів на 20-40% та скоротити 
їх запаси на 50-200%. 

Усе це свідчить про те, що одним із важливих 
факторів економічного зростання є формування 
інтегрованих транспортно-логістичних систем, 
що охоплюють окремі країни та регіони. 

Транспортно-логістична система – це інте-
грована сукупність суб’єктів транспортно-ло-
гістичної діяльності та об’єктів транспортно-ло-
гістичної інфраструктури, що взаємодіють між 
собою з метою оптимізації руху вантажопотоків 
«від дверей до дверей» за мінімальних витрат 
на максимально вигідних умовах. 

Необхідно додати, що транспортно-логістич-
на система, як і будь-яка інша система, скла-
дається з конкретних підсистем та елементів, 
до яких залежно від функціональної фази ло-
гістичного обслуговування вантажного потоку 
в процесі руху доцільно віднести такі підсис-
теми, як: транспортно-постачальницька, тран-
спортно-складська, транспортно-логістичного 
обслуговування та управління, інтегрованої ін-
формації та транспортно-логістичних рішень, 
а також транспортно-збутова. Територіальні 
особливості транспортно-логістичної системи 
як складної динамічної системи зумовлюють 
необхідність застосування системного підходу 
[2; 3; 5].

Використання системного підходу дає змогу 
сформувати нову специфіку організаційно-еко-
номічної та техніко-технологічної взаємодії ла-
нок транспортної системи згідно з інтегральною 
концепцією розвитку держави з урахуванням 
потреб сучасного економічного середовища.

Важливе значення для визначення найе-
фективніших шляхів формування та розвитку 
транспортно-логістичної системи України має 
проведення аналізу окремих макроекономічних 
показників (ВВП, структура експорту та імпор-
ту товарів та ін.) та статистичних даних діяль-
ності транспортного сектору країни. 

Cтруктура транспортно-логістичної систе-
ми України, на наш погляд, має складатися з 
п’яти рівнів логістичної взаємодії:

• взаємодія об’єктів транспортно-логістич-
ної інфраструктури (термінальні та вантажні 
комплекси, складські господарства, підприєм-
ства різних видів транспорту та транспортно-
логістичного сервісу тощо); 

• транспортно-логістичні центри місцевого, 
регіонального та міжнародного призначення; 
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• регіональні транспортно-логістичні системи;
• транспортно-логістичні кластери; 
• інтегрована транспортно-логістична сис-

тема України (підсистема економічної системи 
країни та міжнародних транспортно-логістич-
них систем). 

Розглянемо більш детально кожний із вище-
наведених рівнів транспортно-логістичної систе-
ми України окремо. Отже, перший рівень тран-
спортно-логістичної системи характеризується 
низьким ступенем взаємодії об’єктів логістич-
ної інфраструктури (ЛІ). Основною метою, що 
реалізується на цьому рівні, є координація, а 
також синхронізація процесів транспортно-ло-
гістичного обслуговування вантажного потоку 
«від дверей до дверей» за оптимальних витрат 
та відповідного рівня логістичного сервісу. За-
уважимо, що на сьогодні стан розвитку об’єктів 
транспортно-логістичної інфраструктури краї-
ни не задовольняє потребам національної еко-
номіки. 

На другому рівні формуються транспортно-
логістичні центри локального, регіонального та 
міжнародного значення, а також інформацій-
но-аналітичні центри. Основними завданнями 
функціонування ТЛЦ є забезпечення надання 
транспортно-логістичних послуг за мінімаль-
них витрат на логістичне обслуговування та 
логістичну інфраструктуру шляхом кооперації 
транспортно-логістичних компаній, що надають 
спеціалізований комплекс логістичних послуг. 
Варто додати, що ТЛЦ утворюють транспортно-
логістичні вузли – центри зростання національ-
ної та регіональної економіки. 

Наявність розвинутої логістичної інфра-
структури та професійних ТЛЦ також дає змогу 
організувати оптимальні схеми доставки ванта-
жу за інтермодальними та мультимодальними 
технологіями. Третій рівень являє собою регіо-
нальні транспортно-логістичні системи (РТЛС), 
які спрямовані на оптимізацію руху вантажно-
го потоку в межах певного регіону. Звідси ви-
ходить, що основним обмеженням цього рівня 
інтеграції є його територіальна належність. 
РТЛС сприяють взаємодії суб’єктів транспорт-
но-логістичної діяльності при обслуговуванні 
вантажного потоку на території конкретного 
регіону, використовуючи його специфіку та по-
тенційні можливості. РТЛС є підсистемою регі-
ональної економічної системи та транспортно-
логістичного кластера. 

Транспортно-логістичні кластери (ТЛК) фор-
муються на четвертому рівні й, на відміну від 
РТЛС, мають головне обмеження не за терито-
ріальними ознаками, а по наближенню знахо-
дження учасників транспортно-розподільчого 
процесу до міжнародних транспортних кори-
дорів. ТЛК спрямовані на оптимізацію руху 
вантажного потоку в міжнародних ланцюгах 
постачання. ТЛК концентрує в собі транспорт-
но-логістичну інфраструктуру прикордонних 
територій та певних регіонів, транспортно-
логістичні компанії, виробничі підприємства 

тощо. Концепція створення ТЛК має базувати-
ся на нормативно-правовому регулюванні, орга-
нізаційному, фінансовому, технічному, а також 
інформаційному забезпеченні діяльності тран-
спортно-логістичних підприємств. 

На остатньому, п’ятому, рівні формується ін-
тегрована транспортно-логістична система Укра-
їни (ІТЛСУ), основною метою якої є координація 
організаційно-економічної, технічної та техноло-
гічної взаємодії суб’єктів ринку транспортно-ло-
гістичних послуг й об’єктів транспортно-логіс-
тичної інфраструктури країни для забезпечення 
оптимального руху вантажного потоку «від две-
рей до дверей»; підвищення ефективності еко-
номічної системи держави та зайняття конку-
рентоспроможних позицій на світовому ринку 
транспортно-логістичних послуг.

На створення ефективної ІТЛСУ як підсис-
теми економічної системи країни та складової 
частини міжнародних транспортно-логістичних 
систем безпосередньо впливають: міжнародне 
та національне регулювання перевезення ван-
тажів, фінансова система країни (транспортної 
галузі), ринкова інфраструктура, природно-ре-
сурсний потенціал країни (транспортної галу-
зі), ринок споживачів транспортно-логістичних 
послуг.

Враховуючи, що робота транспорту – це фак-
тор попиту основних вантажоутворюючих га-
лузей суспільного виробництва, то обсяги про-
дукції промисловості, сільського господарства, 
торгівлі, а також експортно імпортних опера-
цій і транзитних перевезень територією Укра-
їни визначають, в основному, завантаженість 
транспортних комунікацій і розміри вантажної 
роботи транспорту.

Держава, розробляючи та реалізовуючи зако-
ни й правила щодо зовнішньої торгівлі й пере-
везень з позиції національних інтересів, також 
отримує вигоду від ефективного управління 
транспортними процесами, оскільки воно дає 
змогу впорядкувати й зробити більш сучасними 
адміністративні процедури й правила достав-
ки товарів, стимулювати розвиток зовнішньої 
торгівлі, транзитних перевезень, активізувати 
інноваційні процеси на транспорті й розвивати 
діяльність транспортного комплексу країни.

Результати дослідження ринку міжнародних 
перевезень вантажів показали, що найбільш 
високою формою організації перевезень, яка 
задовольняє вимоги споживачів, є інтегральні 
технології. Вони дозволяють організаторам пе-
ревезень використати переваги кожного виду 
транспорту й запропонувати споживачам обслу-
говування високого рівня якості й прийнятні 
ціни. 

Інтеграція виробництва й транспорту при-
зводить до високої взаємної залежності вироб-
ничо-транспортного процесу. З одного боку, 
вона сприяє гармонізації виробничих зв’язків і 
розвитку економіки, з другого боку, інтеграція 
висуває особливі вимоги до транспортних про-
цесів створення єдиних для країн ЄС стандар-
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тів і правил регулювання ринку транспортних 
послуг, уніфікації вимог до документів, тран-
спортних засобів і правил їх експлуатації [3].

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дене дослідження дає підстави констатувати, що 
оптимальним напрямом розвитку транспортної 
галузі України є формування багатопрофіль-
ної та багатофункціональної інтегрованої тран-
спортно-логістичної системи країни. 

ТЛСУ є засобом інтеграції вітчизняного тран-
спортного комплексу в міжнародні транспорт-
но-логістичні системи шляхом забезпечення 
їх ефективної взаємодії; задовольняє потреби 
споживачів транспортно-логістичних послуг за 
рахунок гармонізації їх інтересів з інтересами 
всіх учасників транспортно-розподільчого про-
цесу; сприяє реалізації ефективної транспорт-
ної політики на основі раціонального розподілу 
інвестиційних коштів держави та приватного 
сектору; створює гнучку тарифну політику на 
різних видах транспорту з метою збільшення 
транзитних вантажних потоків через територію 
України на основі формування оптимальних 
схем доставки вантажу. 

Також можна зробити висновок, що посту-
пова цілеспрямована інтеграція транспортного 
комплексу України до загальноєвропейської та 
світової транспортної системи шляхом розви-
тку МТК може забезпечити не лише додатко-
ві надходження до бюджету, а й стимулювати 
інвестиційну активність, залучення іноземного 
капіталу, вдосконалення технологій транспор-
тування, транспортної інфраструктури країни 
в цілому та економічний розвиток регіонів. 
Нинішні умови транспортування вимагають 
об’єднання промислових, торгівельних, тран-
спортно-експедиторських компаній, обслугову-
ючих інфраструктуру ринку, в інтегровані ло-
гістичні системи (ланцюги). 

Адже саме вони здатні швидше, своєчасно й 
з мінімальними витратами здійснювати постав-
ку продукції споживачам. Перспективи подаль-
ших досліджень – вивчення закономірностей та 

особливостей використання транзитних коридо-
рів з метою оптимізації структури економіки та 
економічного зростання в Україні в цілому.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Державний комітет статистики. – Режим доступу:  

http://www.ukrstat.gov.ua. 
2. Іртищева І.О. Стратегічні орієнтири розвитку логістичної 

інфраструктури в морегосподарському комплексі України / 
І.О. Іртищева, Т.В. Стройко // Збірник наукових праць НУК. – 
Миколаїв: НУК, 2014. – № 1(451). – С. 1216.

3. Кородюк И.С. Региональные транспортнологистические 
системы: проблемы формирования и развития: моно-
графия / И.С. Кородюк, Т.А. Прокофьева, В И. Сергеев. –  
Иркутск: Издво БГУЭП, 2012. – 328 с.

4. Маселко Т.Є. Проблеми управління транспортнологістич-
ними системами України та перспективи розвитку в контек-
сті європейської інтеграції / Т.Є. Маселко, С.Г. Шевченко. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/
nvnltu/17_2/301_Maselko_17_2.pdf. 

5. Новікова А.М. Україна в системі міжнародних транспортних 
коридорів / А.М. Новікова. – К.: НІПМБ, 2011. – 494 с.

6. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: учебник / В.И. Сергеев. – 
М.: ИНФРАМ., 2012. Д – 608 с. 

7. Сирийчик Т. Транспортна політика України та її наближення 
до норм Європейського Союзу / Т. Сирийчик та ін.; за ред. Мар-
чіна Свєнчіцкі. – К.: Аналіт.дорадч. центр Блакитної стріч-
ки, 2013. – 102 с. – Режим доступу: http://www.undp.org.ua/ 
files/en_76033Transport_System_Reform_Jun2010.pdf. 

8. Співаковський С. Позиції України на міжнародному ринку 
транспортноекспедиційних послуг / С. Співаковський // Еко-
номіка України. – 2010. – № 1. – С. 7578.

9. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної 
транспортної системи України: тези доповідей за матеріалами 
сьомої наук.практ. міжнар. конф. (30 травня4 червня 2011 р., 
смт. Коктебель). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
portal/Natural/Vetp/2011_34/11dtdzep.Pdf. 

10. Транспортная логистика / под общ. ред. Л.Б. Миротина. – 
М.: Экзамен, 2013. – 512 с.

11. Шеверев А. Держкомстат оприлюднив дані по ВВП України 
за 2012 р. (Журн. «Ділова Україна») / А. Шеверев. – Режим 
доступу: http://project.ukrinform.ua/news/17416. 




