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Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, транспортно-логістичний кластер, інфраструктура, Трансєвропейська транспортна мережа.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-55-59
Рис.: 1. Бібл.: 18.
Дунська Алла Рашидівна – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна)
E-mail: alsu@i.ua
Хомич Оксана Вікторівна – студентка кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна)
E-mail: oks.khomych4@gmail.com

В

умовах посилення глобалізаційних процесів та
переорієнтації вектора експортних потоків в
Україні з ринку СНД на європейський постає
питання пошуку нових джерел розвитку зовнішньоекономічної діяльності та нових експортних мож-
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ливостей. Важливу роль у здійсненні товарних експортно-імпортних операцій відіграє транспортування, оскільки обраний вид транспорту безпосередньо
впливає на ключові параметри зовнішньоекономічної
операції, такі як вартість і швидкість, які в кінцевому
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as a Direction of Development of the Foreign Economic
Activity of Ukraine
The article researches essence of the concepts of «cluster» and «logistic cluster»; the preconditions of functioning and creation of transport-logistic clusters in the context of development of foreign economic activity are defined.
Taking into view that transport and logistics infrastructure as a whole are
one of the key factors for the development of foreign economic activity, and
also are elements of the availability and attractiveness of the economy for
foreign companies, the authors consider the areas for development of this
sphere in Ukraine as a part of the European Union. The analysis of the national transport-logistic regional clusters, which can potentially form an efficient
transport-logistics infrastructure in the State, is carried out.
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В статье исследована сущность понятий «кластер» и «логистический кластер»; определены предпосылки функционирования и создания транспортно-логистических кластеров в контексте развития
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підсумку визначають економічну ефективність здійснення експорту чи імпорту. Отже, транспорт і логістична інфраструктура в цілому є одними з ключових
факторів розвитку зовнішньоекономічної діяльності,
а також елементами доступності та привабливості
економіки для іноземних суб’єктів господарювання.
Це зумовлює актуальність дослідження питань транспортно-логістичного забезпечення зовнішньоекономічних операцій, зокрема за рахунок використання
транспортно-логістичних кластерів.
Теоретичні основи формування транспортнологістичних кластерів є предметом наукових досліджень як українських, так і зарубіжних учених. Серед зарубіжних досліджень варто відмітити роботи
Клосса Д., Ленглі С., Портера М. [17], Шнайдера І.
У вітчизняній науковій літературі окреслені проблеми піднімалися в роботах Данько М., Демченко В. [7],
Маселко Т. [9], Співаковського С. [11], Токмакової І.
[12]. Здійсненний критичний аналіз наукових джерел
свідчить про достатньо глибоке, але не повне дослідження питань логістичних кластерів, зокрема вельми поверхнево висвітлено питання використання
транспортно-логістичних кластерів як фактора розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.
Метою статті є дослідження ролі транспортнологістичних кластерів (далі – ТЛК) у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни шляхом вивчення проблем і перспектив функціонування ТЛК
в Україні та аналізу світового досвіду створення ТЛК
і використання їх переваг для вдосконалення зовнішньоекономічних процесів.

Т

ранспортно-логістична система є важливим
чинником розвитку економіки країни та розширення інтеграційних процесів у міжнародному економічному просторі. Розвиток транспортної
інфраструктури надає можливість створювати нові
робочі місця, знижувати вартість товарів і послуг,
збільшувати оборот оптової та роздрібної торгівлі та
підвищувати інвестиційну привабливість територій
з розвиненою транспортно-складською системою,
а також збільшувати доходи держави від реалізації
транзитного потенціалу.
Зважаючи на високий транзитний потенціал
України, розбудова сучасної та продуктивної транспортної системи, створення транспортно-логістичних кластерів і, відповідно, зменшення витрат і часу на
перевезення сировини та продукції – стратегічні шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств та їх товарів на зовнішньому ринку.
Для повного розуміння ролі ТЛК розпочнемо
з конкретизації сутності понять «кластер» і «логістичний кластер».
Кластер – це групи взаємопов’язаних компаній,
організацій, фірм у відповідних галузях, що сконцентровані за географічним положенням і конкурують,
але разом з тим ведуть спільну роботу [6].
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У науковій літературі існує значна кількість визначень сутності кластера, втім, фундаментальні положення теорії кластерів сформульовано в роботах
Б. Харрісона, Ш. Сабела і М. Портера [13; 14; 16; 17].
Найбільшого розповсюдження набуло визначення
кластера за М. Портером, який розглядає кластер як
групу територіально сусідніх компаній і організацій,
пов’язаних спільною сферою діяльності та взаємодоповнюючих один одного. Географічна концентрація
підприємств однієї або суміжних галузей є принциповою відмінністю кластера від інших варіантів територіальних утворень.

У

ніфіковане визначення кластера подано в документі Єврокомісії «Commission Staff Work
ing Document SEC (2008) 2637» («Концепт
кластерів і кластерної політики та їх роль для конкурентоспроможності й інновацій»), де кластер розглядається як «група незалежних підприємств-ініціаторів (малих, середніх і великих), а також науково-дослідницьких організацій, які задіяно в певному секторі чи регіоні. Їх діяльність скерована на розвиток
інноваційної активності шляхом стимулювання інтенсивної взаємодії, спільного використання ресурсів, обміну знаннями та досвідом, а також ефективного сприяння передачі технологій, мереж і поширення
інформації» [18].
Фундаментом кластера є потужні підприємства,
однак кластерним структурам властиве широке коло
учасників, яке може охоплювати науково-дослідні
установи, навчальні заклади, державні установи, фінансові організації, постачальників, сервісні організації. Також для кластера характерні тісні зв’язки, інтенсивний обмін інформацією та ідеями, формування
відповідного бізнес-клімату всередині кластера на
основі використання сучасних організаційно-управлінських технологій.
Кластерні структури надають можливість реалізувати різні цілі його учасників, перш за все, зростання конкурентоспроможності підприємств, збільшення прибутків за рахунок оптимізації діяльності
та скорочення витрат, впровадження прогресивних
систем управління підприємствами, проведення
спільних досліджень тощо.
Ефективність функціонування кластера багато
в чому залежить від організаційних засад його створення. Досвід показує, що необхідною умовою організації ефективної роботи кластера є створення єдиного координаційного центра.
Різновидом кластер них структур є логістичні
кластери.
Логістичний кластер – сукупність регіональних транспортних підприємств, складських приміщень, логістичних фірм, науково-дослідних організацій, університетів та органів влади у формі утворення
з фінансуванням, яке забезпечують учасники своїми
коштами, розвиненою інфраструктурою, сучасними
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скільки Україна має вигідне геополітичне
положення та є буфером між Сходом і Заходом, існує потужний потенціал для створення ефективного макрокластера. Функціонування
такого кластера є перспективною можливістю для
підвищення ділової активності українських підприємств, зміцнення їх позицій на вітчизняному ринку
та накопичення ресурсів для реалізації експортного
потенціалу.
Сьогодні в областях України функціонує близько 50 дрібних ТЛК [1; 4].
Серед них варто виокремити:
 Закарпатський транспортно-логістичний кла
стер;
 кластер «Одеса»;
 Львівський кластер бізнес-послуг;
 Херсонський транспортно-логістичний кластер «Південні ворота України».
Взаємодія кластерних елементів у межах регіону дозволяє:
 формувати спільну інформаційну базу перевізників, вантажів, терміналів, складів;
 узгоджувати тарифно-митну політику щодо
перевезень;
 підтримувати в належному стані дорожньотранспортну інфраструктуру [4].
Однак взаємодія буде ефективною лише в тому
випадку, коли і держава, і приватні підприємства
об’єднають зусилля заради розвитку сучасної логістичної інфраструктури. У такому разі спільні зусилля
зацікавлених сторін сприятимуть розвитку сприятливого середовища для реалізації економічного потенціалу та виходу на зовнішні ринки.
Незважаючи на реформаційні процеси, що відбуваються в Україні сьогодні, рівень розвитку інфраструктури займає низькі позиції в міжнародних рейтингах. Це підтверджує Міжнародний рейтинг торгової логістики за узагальнюючим показником LPI
2016, згідно з яким Україна займає 80 місце. Оцінка
становить 2,74 бала з 5 можливих [3].
Негативними тенденціями останнього десятиріччя є спад обсягів перевезень всіма видами транспорту, починаючи з 2011 р., а, відповідно, і редукція
валової доданої вартості за видом діяльності «Транспорт, складське господарство» [1].
Дану тенденцію можемо спостерігати на рис. 1.
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Т

ак, кластерний підхід широко застосовується
в економіці Японії, Китаю, США та європейських країн. Процеси створення ТЛК в Європейському Союзі є невід’ємною частиною формування єдиної загальноєвропейської транспортної мережі
TEN-T. TEN-T це інфраструктурний проект, який
передбачає до 2050 р. створення нової транспортної
системи на території країн ЄС, яка включить 15 тис.
км сучасних залізниць, 94 порти, 38 аеропортів [9].
Така розвинена інфраструктура сприятиме всепоглинаючій інтернаціоналізації економічних процесів
та підвищенню ефективності перевезення вантажів
за рахунок скорочення часу перевезення, витрат на
пальне та амортизацію. Частиною цього інфраструктурного проекту стануть і ТЛК, яких в Європі налічується 25 первинних та 60 вторинних.
Найвідомішим в ЄС та світі є приклад німецької моделі створення ТЛК, оскільки тут діють 3 кращі
світові кластери – Мюнхен, Гамбург, Дрезден, і понад
10 федеральних автомобільних кластерів. Ця модель
характеризується підтримкою органів державної влади на всіх рівнях та етапах. Участь державного сектора полягає у фінансуванні інвестицій та виділенні дотацій бюджетам федеральних земель для фінансуван-

ня процесу кластеризації. Процеси розбудови ТЛК
підпадають під федеральні програми, що спрямовані
на розвиток інфраструктури, експортних процесів та
міжнародного співробітництва [10].
У світі існує практика створення ТЛК на базі
вільних економічних зон. Цей фактор сприяє пришвидшеному розвитку як кластерів, так і економічного середовища. Зважаючи на всеохоплюючу глобалізацію, створення нових економічних зон, а також
ТЛК на їх базі сприятиме інтеграційним процесам в
економічному середовищі.

ЕКОНОМіКА

комунікаціями. Це дозволяє підвищити інвестиційну
привабливість та сталий розвиток регіону, в якому
розташований ТЛК [6].
На думку Кіс О. М. [8], передумовами створення
ТЛК у регіоні є:
 близькість ринку;
 забезпечення робочою силою;
 наявність постачальників капіталу та обладнання;
 доступ до природних ресурсів;
 близькість виробничих підприємств та налагоджена мережа виробничих зв’язків.
Учасниками ТЛК зазвичай можуть бути:
 виробничі підприємства певної галузі;
 підприємства – постачальники продукції;
 логістичні провайдери (транспортні та логістичні компанії);
 лізингові, аудиторські, страхові, кредитні організації;
 університети, науково-дослідні інститути;
 об’єднання підприємців, некомерційні громадські організації.
Суб’єкти ТЛК у тісній взаємодії, ресурси та
комплексний підхід – основа для створення ефективного кластера.
У регіоні, де створюються сприятливі умови
господарювання та співпраці, підвищуються ділова
активність і розвиток інноваційної діяльності, внаслідок чого суб’єкти господарювання зміцнюють свої
позиції, накопичуючи потенціал для виходу на зовнішні ринки та забезпечення конкурентоспроможності товарам і послугам.
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Рис. 1. Динаміка валової доданої вартості за видом діяльності «Транспорт, складське господарство», %
Джерело: складено за [2].
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О

сновні перешкоди в розвитку транспортнологістичного ринку вбачаються у відсутності
державної політики та державної стратегії,
що відбивається на умовах ведення логістичного
бізнесу та можливості реалізації потенціалу країни.
Міжнародні контрагенти стверджують, що розвиток
ринку логістичних послуг в Україні стримує недосконале законодавство, низькоякісна транспортна інфраструктура та корупція.
Бар’єрами для активного розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні є:
1) несприятливий інвестиційний клімат, як наслідок – нестача приватних інвестицій;
2) недосконалість законодавчої бази у сфері
логістики та земельних відносин;
3) адміністративно-бюрократичні бар’єри;
4) технологічне відставання транспортної системи;
5) недостатній рівень розвитку транспортної
інфраструктури.
Однак, за даними Українського логістичного
альянсу, за останні два роки на українському ринку
логістичних послуг стався якісний зсув – логістика
почала розглядатися як реальний інструмент підвищення ефективності бізнесу та розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Як наслідок – підвищення вимог до якості логістичних послуг, гарантії надійності
та швидкості доставки, збереження цілісності вантажів, розширення економічних зв’язків із іноземними
партнерами [3].
Важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності України є її транзитний потенціал, який потребує активних зусиль для адаптації до
нових умов. Крім того, Україна офіційно стала частиною загальноєвропейської транспортної мережі
TEN-T. 21 червня 2016 р. у Роттердамі міністрами
транспорту країн Євросоюзу, Східного партнерства
та Європейською комісією Взаєморозуміння високо-
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го рівня було ухвалено рішення про поширення карт
Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) на
Україну [5].
Потенційним для налагодження західного логістичного партнерства є розвиток в Одеському регіоні транспортного кластера «Одеса». Можливості
даного кластера визначаються здатністю інтегруватися в трансєвропейську транспортну мережу TEN-T
і забезпечити транзит вантажів і пасажирів між великими економічними центрами світу: Азійсько-Тихоокеанським регіоном і ЄС.
Основними складовими кластера «Одеса» є:
 Міжнародний центр інформаційних технологій B-ZONE;
 мультимодальні транспортні коридори України;
 вантажний термінал Одеського аеропорту;
 порт в Хаджибейському лимані;
 комплексна лінія електротранспорту Одеської агломерації.
Ще одним перспективним напрямом розвитку
є Херсонський ТЛК. Тут об’єднано 106 підприємств
та організацій, до яких належать 3 морських торгових
порти, 7 річних портів, 5 суднохідних компаній.
Залучення інвестицій, урядове сприяння та потенціал даних кластерів дозволить їм стати розвинутими портово-промисловими комплексами. Ці ТЛК
можуть задіяти всі транзитні можливості України
для успішної інтеграції до Європейської TEN-T, а також до існуючих транспортних коридорів.
ВИСНОВКИ
Здійснене дослідження надало можливість виявити помітну закономірність – більшість ТЛК організовуються у виробничо-транспортних вузлах чи
економічних зонах, що сприяє їх розвитку, підвищенню економічної активності та накопиченню ресурсів
вітчизняними компаніями для виходу на міжнародний ринок. Таким чином, для формування ефектив-
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ної транспортно-логістичної інфраструктури в Україні доцільним є створення системи ТЛК за напрямами
міжнародних транспортних коридорів, із задіянням
унікального транзитного потенціалу країни.
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