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ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ  
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Розглядаються напрями формування транспортно-логістичних систем в умовах реформування залізнич-
ної галузі України, враховуючи досвід роботи логістичних структур автомобільного транспорту, потреби 
регіональних органів місцевого самоврядування, особливості транскордонного співробітництва, технології 
просування вантажів на основі змішаного підходу та концепцій створення логістичних кластерів. Пропону-
ється формування логістичних систем перевезення використовуючи технологічні та конкурентні складові, 
провівши класифікацію посередників, і на основі цих вищезгаданих факторів зменшення транспортної скла-
дової, що сприятиме зацікавленості власників вантажів у перевезеннях та виборі виду транспорту. 
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Постановка проблеми 

Транспортна система України на сьогодні-
шній день функціонує в умовах різноманітних 
форм власності. Лише залізнична галузь якось 
осторонь залишилась від цих процесів, тому з 
реформуванням залізниць розпочнеться зміна 
концепції діяльності інших видів транспорту. 

В умовах планової економіки єдина транс-
портна система держави забезпечувала постій-
но зростаючі потреби у перевезеннях вантажів 
та пасажирів, що створювалось завдяки єдиній 
системі управління галуззю, адже ця система 
мала низку переваг: можливість комплексного 
розвитку транспорту як на державному, так і на 
регіональному рівнях; забезпечення логісти-
чних підходів до управління вантажопотоками; 
організацію взаємодії різних видів транспорту 
(інтермодальні перевезення). 

Проте форми взаємодії транспортних орга-
нізацій із суб’єктами планової економіки суттє-
во відрізняються від сучасних, що диктує ри-
нок. В даний час споживачем транспортних по-
слуг є не держава, а власники вантажів, які зо-
рієнтовані на вибір виду транспорту і умов пе-
ревезень. В умовах конкуренції в цій сфері 
найбільшу перевагу має той вид транспорту і 
той перевізник, що пропонує комплекс послуг з 
доставки вантажів «від дверей до дверей». І 
точно в зазначений термін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

На сьогоднішній день проблеми логістично-
го підходу до організації перевезень в Україні 
висвітлено у роботах Є. В. Крикавського,  
І. М. Аксьоиова, Т. В. Бутько, В. Л. Диканя,  
М. В. Макаренка, Ю. М. Цветова, Ю. С. Бара-
ша, О. Г. Дейнеки, Н. І. Чухрай та ін. 

Опрацювання робіт згаданих вище вітчиз-
няних вчених з використанням зарубіжного до-

свіду дає змогу всесторонньо підійти до поста-
вленого наукового завдання та подати своє ба-
чення щодо цієї проблеми. 

Виклад основного матеріалу 

Реформування залізничного транспорту по-
ставило цілу низку питань щодо його подаль-
шого функціонування в конкурентному середо-
вищі з іншими видами транспорту (автомобіль-
ний, морський). Слід враховувати і те, що 
Україна та її транспортна система знаходиться 
в мережі транспортних коридорів, де є певні 
проблеми в тому, що залізничні транспортні 
кампанії ЄС пропонують альтернативні марш-
рути перевезень. 

На сьогоднішній день є дуже багато пропо-
зицій з боку органів місцевого самоврядування 
про створення різних логістичних центрів, так, 
з реформою митної служби Закарпаття пропо-
нують перетворити на потужний логістичний 
центр де за процесом перетину кордону можна 
буде стежити в режимі ОНЛАЙН. Це сприяти-
ме тому, що Закарпаття, яке межує одразу з  
4-ма Європейськими країнами, зможе стати ве-
ликим логістичним центром Європи. На думку 
авторів робота логістичного центру повинна 
будуватися на таких основних принципах: 
• пропозиція максимально повного переліку 

транспортних і супутніх послуг;  
• організація комплексного транспортного 

обслуговування на основі єдиного договору 
на комплексне обслуговування і єдине за-
мовлення на всі послуги;  

• максимальна стандартизація та уніфікація 
перевізних й інших документів, необхідних 
для виконання перевезення;  

• єдина маркетингова стратегія і тактика уча-
сників логістичного ланцюга на ринку 
транспортних послуг; 
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• географічний розподіл структурних підроз-
ділів МТЛЦ з метою максимального охоп-
лення ринку транспортних послуг;  

• організація співробітництва з українськими 
і міжнародними організаціями, що займа-
ються питаннями транспортної логістики;  

• побудова роботи на основі світових станда-
ртів і міжнародних договорів, угод, конвен-
цій; 

• інтеграція з міжнародними логістичними 
центрами і забезпечення інформаційного 
обміну з ними; 

• підвищення ефективності транспортних 
послуг через зниження частки невиправда-
ного графіка (при неповному завантаженні);  

• стандартизація інформаційної взаємодії 
МТЛЦ з учасниками логістичних ланцюгів. 
Розглядаючи рекомендації науковців щодо 

використання Схеми планування території 
Львівської області пропонується створення 
пунктів пропуску через кордон які пропуска-
ють вантажні потоки та біля основних вузлів і 
центрів економічного розвитку, передбачено 
створення логістичних центрів. Так, передбача-
ється створити логістичний комплекс біля смт 
Красне Буського району, в Пустомитівському 
районі логістично-промисловий комплекс біля 
с. Давидів і логістичний комплекс „Білогоща” 
на території Зимноводівської сільської ради, 
логістичний парк у Городоцькому районі, логі-
стично-транспортний комплекс біля с. Липник 
Жовківського району та логістичний парк в ра-
йоні сервісної зони ПП «Рава-Руська», ком-
плекс з митного догляду вантажів та логістич-
ний парк біля с. Арламова Воляна території 
Мостиського району, логістичний комплекс в 
сервісній зоні ПП «Краковець» на території 
Яворського району, логістичний центр «Сигні-
вка» у Львові. [2] 

Серед інвестиційних проектів під час 10-го 
Міжнародного економічного форуму у Трус-
кавці презентували ідею створення Західноук-
раїнського логістичного центру біля Яворова, 
що позитивно вплине на підвищення конкурен-
тоздатності Львівщини, адже поляки будують 
супервеликий логістичний центр (Корчова – 
Доліна). 

Отже кілька невеликих прикладів свідчить 
про те, що йде активний процес створення логі-
стичних структур в регіонах, але оскільки на 
залізницях вже є досвід роботи логістичних 
центрів: Ліски, ВАТ «Закарпатінтерпорт» та ін. 

В даний час вченими сформульовано понят-
тя: Транспортно-логістична система (сукуп-
ність учасників руху товарів/перевізників, ко-
ординаторів перевезень, терміналів, портів), 

система взаємодії різних видів транспорту (су-
купність транспортних, термінальних, портових 
інфраструктур та рухомого складу різних видів 
транспорту, об’єднаних загальною технологією 
їх взаємодії з метою забезпечення мультимода-
льних перевезень). 

Отже, маючи досвід роботи логістичних 
центрів, враховуючи конкуренцію з боку авто-
мобільного транспорту, а також активну роботу 
регіональних органів влади, на рівні Укрзаліз-
ниці доречно розробити концепцію по взаємодії 
різних видів транспорту на базі формування 
транспортних логістичних систем. Для цього 
потрібні інвестиції, адже в США на державну 
підтримку транспорту виділяється 22 млрд 
дол., в ЄС – 5 млрд щорічно на основі держав-
них та міждержавних програм. Тому для досяг-
нення цієї мети необхідно: визначити та вико-
нати систематизацію функцій перевізників в 
рамках логістики; провести дослідження ван-
тажних та транспортних потоків з метою адап-
тації перевізників до транспортно-логістичної 
діяльності щодо управління цими потоками; 
провести аналіз сучасних підходів щодо органі-
зації руху товарів, провести класифікацію уча-
сників ринку; провести порівняння існуючих 
технологій формування транспортно-логісти-
чних систем при мультимодальних перевезен-
нях; розробити модель формування транспорт-
но-логістичної системи в рамках міжнародних 
стандартів. 

На сьогоднішній день вчені пропонують рі-
зні підходи. Загалом з урахуванням рівня роз-
витку транспортної мережі в Україні і напрям-
ку транспортно-економічних зв’язків пропону-
ється організувати близько 50 опорних ТЛЦ, 
що за своєю спеціалізацією можуть бути згру-
повані у три категорії [3]: 

1) прикордонні: Ковель, Рава-Руська (Жов-
ква), Мостиська, Чоп, Харків, Луганськ, До-
нецьк, Чернігів; 

2) внутрішні: Київ, Житомир, Вінниця, 
Полтава, Суми, Дніпропетровськ, Кіровоград, 
Черкаси, Сімферополь, Мелітополь, Хмельни-
цький, Тернопіль, Рівне, Івано-Франківськ, 
Львів; 

3) водні: Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ, Біл-
город-Дністровський, Іллічівськ, Одеса, Пів-
денний, Миколаїв, Октябрьский, Херсон, Ска-
довськ, Євпаторія, Севастополь, Ялта, Феодо-
сія, Керч, Бердянськ, Маріуполь, Запоріжжя, 
Дніпропетровськ. 

Реалізація технології просування вантажо-
потоків передбачає формування моделі переві-
зного процесу на основі змішаного підходу з 
частковим використанням жорстких ниток гра-
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фіка руху для просування потужних високопрі-
оритетних вантажопотоків. Такий підхід дозво-
лить підвищити рівень організації перевезень 
та дозволить не втратити гнучкість транспорт-
ної системи Укрзалізниці при освоєнні вагоно-
потоків, що виникають в результаті нерівномі-
рного навантаження та не входять в план жорс-
ткого графіка. 

Для реалізації віртуального логістичного 
ланцюга доцільно проводити моделювання з 
вибору варіанта просування поїздопотоків за 
жорсткими нитками графіка руху на окремих 
напрямах залізниць. В основі досліджень про-
понується використовувати комплексний підхід 
з урахуванням найбільш економічно доцільних 
маршрутів прямування поїздів в умовах різних 
варіантів подовження пліч обслуговування ло-
комотивів та локомотивних бригад, швидко-
стей руху на дільницях при експлуатації різних 
типів локомотивів, технології обробки поїздів 
на технічних станціях, зміни ваги та довжини 
поїздів. Як варіант реалізації запропонованої 
системи просування вантажопотоків доцільним 
є дослідити ефективність прямування вантаж-
них поїздів за жорсткими нитками графіка ва-
гою більш ніж 6000 т. Для визначення конку-
рентоспроможних варіантів організації логісти-
чної технології просування вантажопотоків не-
обхідною є побудова методів дослідження 
впливу різних факторів при реалізації запропо-
нованої технології за критеріями найбільш ра-
ціональних витрат паливно-енергетичних ре-
сурсів, ефективності доставки вантажів за ча-
сом, потрібного парку локомотивів, якісних та 
кількісних показників роботи залізниць, враху-
вання різних видів тяги. Пропонується утвори-
ти Головний логістичний центр Укрзалізниці з 
регіональними та місцевими філіями [4]. У 
транспортному регіоні, який охоплює угорську 
область Саболч-Сатмар-Берег, українську За-
карпатську область, словацький Кошіцький 
край та район Сату-Маре (Румунія) і де поєдну-
ється залізничний, автомобільний, повітряний, 
річковий транспорти, важливе значення має 
логістика. Враховуючи масштабність проектів 
із забезпечення міжнародних перевезень через 
Закарпатську область та стратегічні програми 
суміжних країн, передусім Росії, Китаю та Уго-
рщини, доцільно створити не окремий, хоча і 
потужний логістичний центр, а передусім роз-
робити концепцію формування логістичного 
кластеру в Закарпатті. 

Хоч є багато визначень кластерів, всі вони 
ґрунтуються на трьох основних ідеях: близь-
кість, об’єднання у мережу, спеціалізація. 

Кластери можна визначити як групи незале-
жних компаній та асоційованих інституцій, які 
співпрацюють та конкурують, географічно зо-
середжені у одному чи сусідніх регіонах (навіть 
якщо кластер охоплює кілька країн), спеціалі-
зується у конкретній сфері діяльності, пов’язані 
спільними технологіями та навичками, тради-
ційні, або наукові; більшість кластерів базу-
ються на традиційних заходах, інституціоналі-
зовані (є підрозділ з управління кластерами) 
або не інституціоналізовані [5]. 

Кластери неминуче асоціюються з мережа-
ми, що є формальними та неформальними ор-
ганізаціями, які спрошують обмін інформацією 
та технологіями, а також сприяють координації 
заходів та співробітництва між членами класте-
ру. Концепція кластерів передає три головні 
ідеї: показник загальної конкурентоспромож-
ності кластеру є більшим за суму показників 
конкурентоспроможності кожної з його складо-
вих; конкурентна перевага зумовлена наявніс-
тю мережі. Ці показники об’єднують багато 
зацікавлених сторін, представників ділових кіл 
(покупці, постачальники, фінансові інституції, 
організації, що займаються матеріально-те-
хнічним забезпеченням тощо), а також небізне-
сові організації, що відіграють ключову роль 
підтримки (дослідницькі інституції, організації, 
що надають професійну підготовку, інституції 
державного сектору). Географічна близькість 
спрощує зовнішні зв’язки – особливо ті, що 
сприяють генерації та розповсюдженню знань і 
застосуванню нових технологій шляхом утво-
рення «інноваційного» середовища. Нині все 
більше регіонів у своїх стратегіях розвитку пе-
редбачають підтримку існуючих, а також фор-
мування та розвиток нових кластерів з ме- 
тою підвищення конкурентоспроможності те-
риторії. 

Висновки 

Отже, можна визначити основні напрями 
розвитку транспортного комплексу: технологі-
чна: його відповідність розвитку економіки 
країни з метою забезпечення потреб у переве-
зеннях; конкурентна: якісне забезпечення по-
треб по наданню послуг у перевезеннях; логіс-
тична: на основі інновацій забезпечити взає-
модію різних видів транспорту, що зможе  
забезпечити інтеграцію України в світову логі-
стичну систему. 

При логістичному управлінні слід врахову-
вати перевізну складову як частину транспорт-
них засобів конкурентного перевізника, що за-
безпечує транспортування вантажів конкретно-
го вантажовласника відповідно договору на 
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перевезення – тобто виконання умов договору 
на перевезення з мінімальними витратами для 
перевізника. Потрібно провести класифікацію 
посередників: перевізники, експедитори, аген-
ти, які будуть проводити маркетингові дослі-
дження і оформляти договори на перевезення. 

При формуванні логістичних центрів слід 
враховувати наступне: сферу діяльності; вплив 
на наскрізні матеріальні потоки; сферу обслу-
говування. На сьогоднішній день, враховуючи 
діяльність в цьому напрямку органів місцевого 
самоврядування, логістичні центри можна роз-
ділити на регіональні, вузлові та термінальні. 
Для визначення ефективності їх функціонуван-
ня, окрім зазначених вище моделей і методів, 
слід долучити ще й економетричні досліджен-
ня, що дозволить більш конкретно аналізувати 
окрім транспортних ще й інформаційні та фі-
нансові складові. 
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В. И. КОПЫТКО 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В 
УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

Рассматриваются направления формирования транспортно-логистических систем в условиях реформи-
рования железнодорожного транспорта Украины, учитывая опыт работы логистических структур автомо-
бильного транспорта, интересы региональных органов местного самоуправления, особенности трансгранич-
ного сотрудничества, технологии продвижения грузов на основании смешанного подхода и концепций соз-
дания логистических кластеров. Предлагается формирование логистических систем перевозок, используя 
технологические и конкурентные составляющие, проведя классификацию посредников, и на основании этих 
вышеупомянутых факторов снижение транспортной составляющей, что будет способствовать заинтересо-
ванности грузовладельцев в перевозках и выборе вида транспорта. 

Ключевые слова: транспортно-логистические системы, логистические структуры, транспортная состав-
ляющая стоимости 
 
V. I. KOPYTKO 

FORMATION OF TRANSPORT-LOGISTICAL SYSTEMS IN THE 
CONDITIONS OF REFORMING RAILWAY BRANCH 

The trends of transport-logistic systems formation in conditions of the railway transport reformation in Ukraine, 
taking into consideration the work experience of the logistic structures of the motor transport, demands of the re-
gional bodies of local government, peculiarities of cross-border cooperation, goods advancement technologies on 
the basis of mixed approach and concepts of creating the logistic clusters are examined. The formation of logistic 
transportation systems using technological and competitive components, having conducted a classification of media-
tors, and on the basis of the above mentioned factors the reduction of transport component that will promote the 
increased interest of the goods owners in transportation and choice of the kind of transport is offered. 

Keywords: transport-logistical systems, logistical structures, transport component of cost 
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