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попова Н. В. Кластери як основа інноваційного розвитку транспортно-логістичної системи регіону
У статті розглянуто значення формування транспортно-логістичного кластера регіону з точки зору включення України в євроінтеграцію. Про-
аналізований досвід інших держав світу в створенні та функціонуванні кластерів, у тому числі транспортно-логістичних. Розглянуто пере-
ваги кластерних стратегій для організації транспортно-логістичної системи та фактори, що сприяють її розвитку. Сформульовані завдан-
ня, що потрібно вирішити для створення регіонального транспортно-логістичного кластера. Запропоновано структурну модель формування 
транспортно-логістичного кластера, яка включає ядро, що складається не з одного кластероутворюючого підприємства, а з багатьох підпри-
ємств, що надають транспортно-логістичні послуги. Зроблено висновки та визначено перспективи подальших досліджень відносно викори-
стання проектного підходу щодо організації транспортно-логістичного кластера та потреби в удосконаленні оцінки його ефективності. 

Ключові слова: кластерний підхід, транспортно-логістичний кластер, транспортно-логістична система, інноваційний кластер.
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Попова Н. В. Кластеры как основа инновационного развития 

транспортно-логистической системы региона
В статье рассмотрено значение формирования транспортно-логи-
сти ческого кластера региона с точки зрения включения Украины в 
евроинтеграцию. Проанализирован опыт различных стран мира в 
создании и функционировании кластеров, в том числе транспортно-
логистических. Рассмотрены преимущества кластерных стратегий 
для организации транспортно-логистической системы и факторы, 
способствующие ее развитию. Сформулированы задачи, которые не-
обходимо решить для создания регионального транспортно-логи-
стического кластера. Предложена структурная модель формирования 
транспортно-логистического кластера, которая включает ядро, со-
стоящее не из одного кластерообразующего предприятия, а из мно-
жества предприятий, предоставляющих транспортно-логистические 
услуги. Сделаны выводы и определены перспективы относительно ор-
ганизации транспортно-логистического кластера и потребности в со-
вершенствовании оценки его эффективности.
Ключевые слова: кластерный подход, транспортно-логистический кла-
стер, транспортно-логистическая система, инновационный кластер.
Рис.: 1. Библ.: 15. 

Попова Надежда Васильевна – кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой маркетинга, Харьковский торгово-экономический 
институт Киевского национального торгово- экономического универ-
ситета (пер. Отакара Яроша, 8, Харьков, 61045, Украина)
E-mail: pnv-15@mail.ru

UDC 303.722.4
Popova N. V. Clusters as the Basis of Innovation Development  

of Transportation and Logistics System of a Region
The article considers importance of formation of a transportation and logis-
tics cluster of a region from the point of view of European integration move-
ment of Ukraine. It analyses experience of different countries of the world in 
establishing and functioning of clusters, including transportation and logistics 
ones. It considers advantages of cluster strategies for organisation of a trans-
portation and logistics system and factors that facilitate its development. It 
formulates the tasks that have to be solved for establishment of a regional 
transportation and logistics cluster. It offers a structural model of formation 
of a transportation and logistics cluster, which includes a main body consist-
ing of not one cluster-forming enterprise but a number of enterprises that 
provide transportation and logistics services. It makes conclusions and identi-
fies prospects of organisation a transportation and logistics cluster and re-
quirements in improvement of assessment of its effectiveness.

Key words: cluster approach, transportation and logistics cluster, transporta-
tion and logistics system, innovation cluster.
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Транспортно-логістична система є однією з най-
важливіших частин економіки регіонів і України 
в цілому. Її важливість пов’язана не тільки з до-

лею в економіці, а й великими можливостями впливу 
на інші сфери діяльності. Транспортна система одна з 
перших сприймає коливання циклів економічного роз-

витку, реагує на зміни в міжнародній та національній 
економіці. Однак й сама розвинена транспортна систе-
ма, яка побудована на основі інновацій, затребуваних 
часом, стимулює економічний розвиток, забезпечуючи 
зв’язок виробників і споживачів. 
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Інноваційний розвиток транспортно-логістичних 
систем у сучасній економіці тісно пов’язаний з включен-
ням України в євроінтеграцію. Він потребує формуван-
ня ефективних систем перевезення по напрямках руху 
транснаціональних вантажів, які дадуть змогу мінімізу-
вати витрати всіх учасників товароруху за рахунок ви-
користання сучасних інноваційних технологій.

Однією з таких сучасних інноваційних техноло-
гій є кластерний підхід до формування транспортно-
логістичних систем, який стимулює науково-технічні 
та технологічні розробки в галузі транспортних пере-
везень та логістичного обслуговування, сприяє більш 
швидкому та гнучкому реагуванню на потреби спожи-
вачів. Тому тема формування кластерів в транспортно-
логістичній сфері є актуальною. 

Проблемам функціонування та розвитку кластерів 
присвячені роботи таких авторів, як У. Айзард, Т. Ан-
дерсон, Е. Бергман, Р. Д. Л’юіс, Ф. Маккен, П. Массе,  
Ф. Найт, О. Ланге, І. С. Пальма, М. Портер, О. Солвелл, 
Е. Фезер, M. Енрайт, С. Ямморіно, П. Л. Віленський,  
В. Г. Галабурда, А. Г. Гранберг, Б. М. Лапідус, Ф. Д. Лів-
шиць, М. О. Кизим, О. М. Тищенко, С. І. Гриценко та 
інші [1 – 15]. Дослідження цих учених торкаються про-
блем регіональної економіки, ідентифікації та оцінки 
діяльності регіональних кластерів, прийняття рішення 
в умовах невизначеності, інвестиційного аналізу. Од-
нак, незважаючи на існуючі публікації з цієї тематики, 
слід відмітити недостатність методичного інструмента-
рію щодо організації та функціонування транспортно-
логістичних кластерів, оцінки їх ефективності.

Метою даної статті є розгляд значення транс-
портно-логістичної системи та її кластерізації як основи 
інноваційного розвитку регіону.

Основною метою функціонування транспортно-
логі стичної системи є якісне обслуговування 
споживачів в галузі транспортування та логісти-

ки. Це потребує врахування інтересів споживачів, фор-
мування їх лояльності та взаємовідносин, які сприяють 
ефективній роботі підприємств транспорту та логістики, 
підвищуючи їх конкурентоспроможність, а також високо-
му рівню задоволення клієнтів отриманими послугами.

Транспортно-логістична система покликана за-
безпечити потребу в послугах як внутрішніх, так і зо-
внішніх споживачів. Це значною мірою обумовлено по-
тенціалом геополітичного, геоекономічного положення 
України, який сприяє розвитку її транзитних можливо-
стей. За розрахунками британського інституту Рендел, 
Україна має найвищій в Європі потенціальний коефіці-
єнт транзитності – завдяки своєму положенню в Євразії 
між Росією, Центральною Азією і Європою. 

Новим етапом в розвитку транспортно-логі-
стич них систем, який сприяє ефективному викорис-
танню потенціалу України та її регіонів, є формування 
транспортно-логістичних кластерів. Він визначається 
рівнем інноваційної активності підприємств, загальною 
протяжністю доріг, обсягами вантажообігу, пасажиро-
обігу та транзитних перевезень.

Транспортно-логістичний кластер передбачає об’єд  - 
нання окремих регіональних, функціональних та еконо-

мічно зв’язаних між собою логістичних ланцюгів: між-
народних транспортних коридорів, транспортних вуз-
лів магістральної інфраструктури, транспортно-логі-
стичних центрів, доріг і магістралей в єдину систему, 
яка має можливість забезпечити якісний транспортно-
логістичний сервіс при мінімальних витратах. 

Тема транспортно-логістичних кластерів відносно 
нова. Це пов’язано з тим, що традиційно кластери 
розглядались в системі товарного виробництва. Од-

нак у розвинених країнах цей сегмент достатньо великий, 
що підтверджує значний обсяг публікацій по транспортно-
логістичних кластерах Європейського Союзу.

Так, як свідчать публікації [1], попит на транс портно-
логістичні послуги в Європейському Союзі зростає в 2,5 
раза скоріше, ніж ВВП по мірі інтеграції економіки кра-
їн – членів ЄС в єдиний економічний простір. Доля ло-
гістичних послуг, що надають спеціалізовані провайдери,  
у загальному обігу досягла 40 %. Основ ними бенефіціара-
ми цього зростання є Германія, Великобританія і Франція, 
на долю яких приходиться половина всього обігу. 

У процесі цього розвитку формується Європей-
ська мережа транспортних кластерів. Так, сьогодні в 
Європейській мережі транспортно-логістичних класте-
рів виділяють 25 первинних (primary) та біля 60 вторин-
них (secondary) кластерів, у тому числі чотири первин-
них транспортно-логістичних кластери кваліфікують як 
глобальні, створені на базі таких мегаполісів, як Лондон, 
Париж Франкфурт-Рейн-Майн і Рандстад Голланд.

Транспортно-логістичні кластери відносять до од-
нієї з трьох категорій [2]:
 портові транспортно-логістичні кластери;
 прикордонні транспортно-логістичні кластери;
 територіальні (регіональні) транспортно-логі-

стичні кластери.
Прикордонні та регіональні транспортно-логі-

стич ні кластери з’єднують у категорію внутрішньокон-
тинентальних.

Портові транспортно-логістичні кластери форму-
ються на базі морських портів. Вони частіше позиціону-
ються у вантажному секторі. Річкові порти у зв’язку зі 
зниженням ролі водних шляхів не є основою для форму-
вання транспортно-логістичних кластерів.

Прикордонні транспортно-логістичні кластери 
формуються на основі транспортних вузлів на перехрес-
тях транспортних коридорів з державними кордонами і 
мають вантажну спеціалізацію.

Регіональні транспортно-логістичні кластери 
формуються на основі середніх або великих міст. У них 
присутні як пасажирський, так і вантажний сектори. На 
відміну від міських транспортних систем транспортно-
логістичні кластери включають тільки ті підприємства, 
які знаходяться між собою у відношенні сильних зв’язків, 
у тому числі це підприємства не тільки транспорту, але й 
підприємства інших міських інфраструктурних галузей, 
які інтегровані в кластер (склади, логістичні компанії, 
АЗС, заклади освіти, наукові організації тощо).

У літературі виділяють такі фактори, що сприяють 
розвитку регіональних транспортно-логістичних клас-
терів – це:
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Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	р
ег

Іо
н

ал
ьн

а 
ек

о
н

о
м

Ік
а

65БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2013
www.business-inform.net

 економічна міцність регіону;
 ступінь розвитку регіональної інфраструктури;
 вигідність позиціонування регіону відносно 

важливих національних і міжнародних тран-
спортних коридорів [2].

Стратегія сталого розвитку Харківської області 
до 2020 р. (рішення обласної ради від 23 грудня 2010 р.) 
передбачає формування та розвиток дев’яти кластерів, 
у тому числі транспортно-торговельно-логістичного.  
У документі визначається, що розвиток провідних клас-
терів регіону потребує розробки та реалізації відповід-
них проектів різної масштабності. Так, транспортно-
торговельно-логістичний кластер розглядається як 
кластер підтримуючого розвитку, трансграничний, 
спрямований на зовнішній та внутрішній ринки збуту, 
за моделлю побудови – італійський [3]. 

Італійська модель кластера складається з множи-
ни невеликих фірм, які об'єднуються в різні асоціації 
для підвищення своєї конкурентоспроможності. Значну 
роль у розвитку італійських кластерів грають «колек-
тивні інститути» – національні конференції; промислові 
парки, фінансові та маркетингові консорціуми, техноло-
гічні інститути [4]. 

В огляді Європейської економічної комісії ООН 
виділені основні характеристики кластерів [5]: геогра-
фічна концентрація (дає змогу економити на швидкій 
виробничій взаємодії, обміні соціальним капіталом і 
процесах навчання); спеціалізація (концентрація клас-
терів на базі певної сфери діяльності); множинність 
економічних агентів (наявність у кластері представни-
ків багатьох взаємопов’язаних галузей); конкуренція та 
співробітництво (основні види взаємодії між членами 
кластера); досягнення необхідної «критичної маси» в 
розмірі кластера (отримання ефекту внутрішньої ди-
наміки та розвитку); життєдієвість кластерів (дов-
гострокова перспектива); залученість до інноваційного 
процесу (успішний розвиток конкурентоспроможності 
економічної системи можливий при комплексному ви-
користанні теорії кластерного механізму та сучасних 
концепціях інноваційного розвитку).

Розглянемо ці характеристики стосовно транс-
портно-логістичних кластерів. Так, Харківський 
регіон з точки зору географічної концентрації 

володіє достатньою базою для створення транспортно-
логістичного кластера. Це, перш за все, місце розташу-
вання відносно до географічного положення на шляхах 
міжнародного переміщення вантажів і пасажирів. На 
території Харкова та області сконцентровано підприєм-
ства різних галузей економіки, у тому числі транспортні 
підприємства, склади, навчальні заклади таких важли-
вих сфер транспорту, як автомобільний, залізничний, 
авіаційний та співробітництво між ними. 

Харків є великим центром оптової та роздрібної 
торгівлі. Наявність великої кількості транспортних під-
приємств, їх конкуренція створюють основу для якісно-
го обслуговування потреби споживачів у транспортно-
логістичних послугах і сприяють їх інноваційному розви-
тку. Життєдієвість транспортно-логістичного кластера і 
перспектив розвитку підтверджується умовами розвитку 

транспорту в регіоні в історичний перспективі і базується 
на умовах вигідного місця розташування та наявної бази.

Таким чином, формування транспортно-логістич-
ного кластера надає великі можливості в інноваційному 
розвитку як самої транспортно-логістичної системи, 
так и регіону в цілому за рахунок взаємодії підприємств 
і організацій, обміну соціальним капіталом, актуалізації 
та підняття на новий рівень процесів навчання, ство-
рення нових робочих місць, сприяння інвестиційному 
клімату. Транспортно-логістичний кластер надає також 
можливості для ведення бізнесу, інтеграції регіону в 
світову транспортну систему, розвитку міжрегіональної 
кооперації і міжнародного співробітництва.

Однак, слід відмітити, що на території Харків-
ської області багато невеликих підприємств 
транспорту, посередницьких логістичних під-

приємств і немає підприємств цієї галузі, які були б на 
рівні відомих міжнародних транспортно-логістичних 
компаній. Тому питання створення транспортно-логі-
стичної системи потребує проектного підходу, який 
передбачає реалізацію певних заходів, які дадуть знач-
ний мультиплікативний ефект у всіх галузях і секторах 
економіки Харківської області, пов'язаних з наданням 
транспортно-експедиторських послуг, розвитком висо-
коякісної, конкурентоспроможної управлінської логіс-
тики, перевалки, складування, переробки та дистрибуції 
вантажів, а також у соціальній сфері. 

Оскільки транспортна галузь тісно пов’язана з усіма 
сферами економіки та життєдіяльності регіону, формуван-
ня транспортно-логістичного кластера має свою специфі-
ку. Розглянемо структурну модель створення транспортно-
логістичного кластера регіону (рис. 1). Вона включає блоки, 
які стосуються ядра кластера та підприємств, організацій, 
які забезпечують функціонування ядра.

Ядро кластера для транспортно-логістичної сис-
теми регіону не є одним кластеростворюючим підпри-
ємством. Це сукупність підприємств, організацій, які 
забезпечують задоволення споживачів в якісному об-
слуговуванні на основі інноваційних підходів, сучасної 
техніки та технології. Вони не йдуть на повне злиття,  
а створюють механізми взаємодії, які дозволяють їм бути 
юридично самостійними. У таких кластерах формуєть-
ся складна система конкуренції та кооперації, особ ливо 
в інноваційний сфері. У них формується повний ланцюг: 
від генерації ідей до їх реалізації. Такі кластери назива-
ють інноваційними.

Велике значення для розвитку інноваційного 
транс портно-логістичного кластера має створення пев-
них умов. Це доступ до передових джерел знань, сучас-
них технологій, фінансових ресурсів, інтелектуального 
капіталу. Крім того, конкурентоспроможність такого 
кластера буде залежить від ефективності управлінських 
процесів і спроможності його учасників ефективно ви-
користовувати можливості, які дає входження в клас-
тер, у тому числі в галузі ресурсів, знань, оперативності 
управління, маркетингових можливостей. В ефективно 
функціонуючих інноваційних кластерах широко розви-
вається сприятливість до інновацій, раціоналізація та 
гнучкість бізнесу.
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Тобто, можна говорити про наявність інноваційної 
синергії всіх учасників, завдяки якій розповсюджуються 
інновації, зростає капіталізація підприємств, формуєть-
ся інвестиційний клімат, який сприяє новому зростан-
ню економіки регіону.

Завданнями формування інноваційного транс-
портно-логістичного кластера в Харківському регіону 
можуть стати такі.

1. Доведення транспортно-логістичних послуг до 
рівня світового ринку та інтеграція у світову транспорту 
систему.

2. Використання геоекономічного положення ре-
гіону для розвитку транзитного потенціалу.

3. Розвиток можливостей транспортно-логі стич-
ної системи для використання у просуненні товарів 
українських виробників і позиціонуванні українського 
бізнесу.

4. Зниження долі транспортних витрат у внутріш-
ньому валовому продукті.

5. Розвиток контейнерних та інтермультимодаль-
них перевезень.

6. Підвищення валового доходу від транзитних і 
міжнародних перевезень.

7. Розвиток взаємодії наукових та освітніх закла-
дів з ядром кластера.

8. Підвищення ефективності транспортних кори-
дорів, терміналів, дорожньої інфраструктури.

9. Створення нових конкурентоспроможних кон-
тейнерних і вантажопереробних терміналів, мультимо-
дальних та трансформаційних логістичних центрів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, кластерний підхід – це нова управ-

лінська технологія, яка дозволяє підвищити конку-
рентоспроможність як підприємств, що входять до 
транспортно-логістичного кластера, так і окремого ре-
гіону, держави в цілому. Кластер максимально враховує 
дію ринкового механізму і може бути ефективним лише 

тоді, коли самі підприємства приходять до необхідності 
об’єднання в кластер. Формування та розвиток класте-
рів потребують інноваційно-інвестиційного підходу.

Кластерний підхід змінює принципи та механізми 
державної та регіональної економічної політики, у тому 
числі в галузі транспорту, потребує нових підходів до 
реалізації управлінських функцій, переформатування 
інформаційної бази, а також є дієвим стимулом для роз-
витку інноваційної та інвестиційної діяльності підпри-
ємств. Він потребує створення чіткої взаємодії держави, 
бізнесу, науки та освіти на основі використання страте-
гії інноваційного розвитку. 

Формування транспортно-логістичних кластерів 
є актуальною проблемою, яка потребує проектного під-
ходу. У подальшому будуть розглянуті методичні основи 
формування та оцінки ефективності проектів створен-
ня транспортно-логістичних кластерів.  
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