
180

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
тр

ан
сп

о
рт

у 
і з

в’
яз

ку

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2013
www.business-inform.net

УДК 656.073

інТенсифікація розвиТку змішаних перевезень ванТажів в україні 
шляхом формування мережі ТранспорТно-логісТичних ценТрів  

і ТранспорТно-логісТичних класТерів
карпенко о. о., БаБИна о. Є.

УДК 656.073

Карпенко О. О., Бабина О. Є. Інтенсифікація розвитку змішаних перевезень вантажів в Україні шляхом формування 
мережі транспортно-логістичних центрів і транспортно-логістичних кластерів

Розвиток змішаних перевезень є перспективним напрямом розбудови транспортної системи України. У статті проаналізовано сучасний стан розвитку змішаних 
перевезень вантажів в Україні. Одним з найпоширеніших видів комбінованих перевезень (відноситься до мультимодальних) є контейнерні та контрейлерні потяги, які 
формуються на території як України («Вікінг» і «Ярослав»), так і інших країн, насамперед Білорусі («Зубр»). Однією з причин, через яку змішані перевезення вантажів 
в Україні не набули необхідного розвитку, є відсутність розвинутої мережі транспортно-логістичних центрів. Запропоновано формування мережі транспортно-
логістичних центрів в Україні як шлях інтенсифікації розвитку змішаних перевезень вантажів, оскільки вони сприяють координації використання різних видів транспор-
ту та здійснюють підтримку інтегрованого управління матеріальними потоками. Транспортно-логістичні центри мають стати пусковим комплексом, навколо яких 
поступово будуть формуватися транспортно-логістичні кластери. Транспортно-логістичні кластери виступають новою ефективною формою сітьової організації 
та управління транспортно-логістичними послугами, а також забезпечують підвищення ефективності використання регіонального транспортно-логістичного по-
тенціалу України. У статті наведено перспективні опорні транспортно-логістичні центри та центри формування транспортно-логістичних кластерів на терито-
рії України. Формування ефективної транспортно-логістичної системи України на основі мережі транспортно-логістичних кластерів сприятиме входженню України 
у світовий транспортний простір і дозволить прискорити впровадження ефективних логістичних схем доставки вантажів, зокрема змішаних перевезень вантажів.

Ключові слова: змішані (мультимодальні, інтермодальні, комбіновані) перевезення вантажів, транспортно-логістичний центр, транспортно-логістичний кластер.
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УДК 656.073
Карпенко О. А., Бабина Е. Е. Интенсификация развития смешанных 

перевозок грузов в Украине путем формирования сети транспортно-
логистических центров и транспортно-логистических кластеров

Развитие смешанных перевозок является перспективным направлением разви-
тия транспортной системы Украины. В статье проанализировано современное 
состояние развития смешанных перевозок грузов в Украине. Одним из самых рас-
пространенных видов комбинированных перевозок (относится к мультимодаль-
ным) являются контейнерные и контрейлерные поезда, которые формируются 
на территории как Украины («Викинг» и «Ярослав»), так и других стран, прежде 
всего Беларуси («Зубр»). Одной из причин, по которой смешанные перевозки грузов 
в Украине не получили необходимого развития, является отсутствие развитой 
сети транспортно-логистических центров. Предложено формирование сети 
транспортно-логистических центров в Украине в качестве пути интенсификации 
развития смешанных перевозок грузов, так как они способствуют координации ис-
пользования различных видов транспорта и осуществляют поддержку интегриро-
ванного управления материальными потоками. Транспортно-логистические цен-
тры должны стать пусковым комплексом, вокруг которых постепенно будут фор-
мироваться транспортно-логистические кластеры. Транспортно-логистические 
кластеры выступают новой эффективной формой сетевой организации и управ-
ления транспортно-логистическими услугами, а также обеспечивают повышение 
эффективности использования регионального транспортно-логистического по-
тенциала Украины. В статье приведены перспективные опорные транспортно-
логистические центры и центры формирования транспортно-логистических 
кластеров на территории Украины. Формирование эффективной транспортно-
логи стической системы Украины на основе сети транспортно-логистических 
кластеров будет способствовать вхождению Украины в мировое транспортное 
пространство и позволит ускорить внедрение эффективных логистических схем 
доставки грузов, в частности смешанных перевозок грузов.
Ключевые слова: смешанные (мультимодальные, интермодальные, комбиниро-
ванные) перевозки грузов транспортно-логистический центр, транспортно-
логистический кластер.
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Karpenko O. O., Babyna O. Yе. Intensification of Development of Mixed 

Transportation of Freight in Ukraine through Formation of the Network of 
Transportation and Logistic Centres and Transportation and Logistic Clusters

Development of mixed transportation is a prospective direction of development 
of the transportation system of Ukraine. The article analyses the modern state of 
development of mixed transportation of freight in Ukraine. The most popular types of 
combined transportation (refers to multi-modal) are container and contrailer trains, 
which are formed both in Ukraine (Viking and Yaroslav) and in other countries, first of 
all, Belarus (Zubr). One of the reasons of underdevelopment of mixed transportation 
of freight in Ukraine is absence of a developed network of transportation and logistic 
centres. The article offers to form a network of transportation and logistic centres 
in Ukraine as a way of intensification of development of mixed transportations of 
freight, since they facilitate co-ordination of use of various types of transport and 
support integrated management of material flows. Transportation and logistic centres 
should become a start-up complex, around which transportation and logistic clusters 
would be gradually formed. Transportation and logistic clusters is a new efficient form 
of network organisation and management of transportation and logistic services 
and they also ensure growth of efficiency of use of the regional transportation and 
logistic potential of Ukraine. The article shows prospective supporting transportation 
and logistic centres and centres of formation of transportation and logistic clusters 
in the territory of Ukraine. Formation of efficient transportation and logistic system 
of Ukraine on the basis of a network of transportation and logistic clusters would 
facilitate entering of Ukraine into the world transportation environment and would 
allow acceleration of introduction of efficient logistic schemes of freight delivery, in 
particular, mixed transportation of freight.

Key words: mixed (multi-modal, inter-modal, combined) transportation of freight, 
transportation and logistic centre, transportation and logistic cluster.
Bibl.: 18. 

Karpenko Oksana O.– Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Depart-
ment of Economy and Management, Kyiv State Maritime Academy named after 
Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy (vul. Frunze, 9, Kyiv, 04071, Ukraine)
E-mail: karpo_2012@ukr.net

Babyna Olena Ye.– Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Professor, 
Department of Economics and Management, Kyiv State Maritime Academy named 
after Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy (vul. Frunze, 9, Kyiv, 04071, Ukraine)
E-mail: ek_m_2013@ukr.net

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
тр

ан
сп

о
рт

у 
і з

в’
яз

ку

181БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2013
www.business-inform.net

Транспорт – одна з базових галузей національної 
економіки, ефективне функціонування якої є 
необхідною умовою для економічного зростан-

ня, підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки і рівня життя населення. 

Унікальне географічне розташування на перехрес-
ті торговельних шляхів дозволяє Україні отримувати 
більше переваг від глобалізації у разі забезпечення ди-
намічного розвитку та реалізації потенціалу транспорт-
ної інфраструктури [1, с. 4].

У стратегії посткризового розвитку України транс-
порт відіграє одну з ключових ролей. Безперебійно ді-
юча система транспортних комунікацій є матеріальною 
основою, без якої досягнення стійкого економічного 
зростання неможливе.

Транспортна галузь України може виконати на-
лежну роль у післякризовому розвитку економіки, якщо 
після відповідного реформування поступово інтегрува-
тиметься в європейську та світову транспортну мережу. 
Надійні міжнародні транспортні комунікації створюють 
необхідні умови для прискореного розвитку всієї гло-
балізованої економіки. Їх прогресивна трансформація 
в Україні сприятиме також вирішенню найважливіших 
завдань сьогодення у зовнішньоторговельних операціях 
і дозволить збільшити обсяги міжнародних перевезень. 
Отже, інтеграція національної транспортної інфраструк-
тури в єдину транснаціональну мережу стає державним 
пріоритетом дій на найближчі роки [2, с. 4].

В умовах інтенсивного розвитку світових торго-
вельно-транспортних відносин і глобальних інтеграцій-
них процесів важливого значення набуває підвищення 
ефективності змішаних перевезень вантажів між регіо-
нами, країнами і континентами, зокрема, вантажних 
перевезень територією України, а також її зовнішньо-
економічної діяльності з державами Центральної та За-
хідної Європи і країнами СНД [3]. 

Крім цього, посилення інтеграційних процесів 
між країнами (особливо в умовах розширення СОТ), 
яке проявляється в розміщенні виробництва в країнах з 
більш дешевою робочою силою і меншими ставками по-
датків і доступі до більш дешевих ресурсів, обумовлює 
створення та функціонування мережі мультимодальних 
транспортно-логістичних центрів у країнах Європи, 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Саме транспортно-
логістичні системи в сучасних умовах глобалізації еко-
номічних відносин є визначальною умовою ефективної 
участі країни або інтеграційного угруповання в міжна-
родному поділі праці та формуванні їх активного пла-
тіжного балансу [4, с. 217].

З метою диверсифікації національної економіки 
в основу розвитку економіки України на найближче де-
сятиріччя має бути покладене створення регіональних 
інноваційно-промислових кластерів відповідно до спе-
ціалізації областей України [5]. Це стосується, у тому 
числі, і формування кластерів у сфері транспортно-
логістичних послуг, оскільки на цей час ринок тран-
спортних і логістичних послуг є однією з галузей у світі, 
що найбільш динамічно розвиваються.

Темі розвитку логістичного управління та побудо-
ви логістичних систем різного рівня присвячені роботи 

вітчизняних і зарубіжних вчених і фахівців. Результати 
аналізу наукових досліджень, а також вітчизняного та за-
рубіжного досвіду управління транспортною системою 
і системою вантажо- і товароруху показують, що ство-
рення опорної мережі мультимодальних транспортно-
логістичних центрів і транспортно-логістичних клас-
терів з метою надання сервісних послуг сприятиме під-
вищенню якості та ефективності перевезень вантажів, 
насамперед, змішаних, і конкурентоспроможності тран-
спортної галузі України.

Проблеми ефективності різних видів транспор-
ту, ефективності організації змішаних перевезень роз-
глядали у своїх роботах такі автори: С. В. Ширяєва,  
Т. І. Конрад [3], О. О. Карпенко [7] та інших. Питанням 
формування в Україні транспортної логістичної мережі 
на основі транспортно-логістичних центрів присвятили 
свої праці такі вчені: О. М. Полякова, І. В. Соломніков 
[4], О. Ю. Кірюхіна [13], Н. М. Дащенко [14], Ю. М. Цветов, 
О. П. Кутах, М. В. Макаренко [15] та ін. Питання, пов’язані 
зі створенням транспортно-логістичних кластерів, дослі-
джували у своїх роботах такі науковці: С. І. Гриценко [17], 
О. В. Онищенко [18] та багато інших. 

Зовнішня торгівля України є одним з найважливі-
ших факторів, що сприяє реформуванню та оздоровлен-
ню економіки країни. Важливим чинником збільшення 
обсягів зовнішньої торгівлі є активізація змішаних пе-
ревезень вантажів. Одним із шляхів успішного розвитку 
змішаних перевезень вантажів може бути формування 
мережі транспортно-логістичних центрів і транспортно-
логістичних кластерів. 

Метою статті є аналіз сучасного стану розвитку 
змішаних перевезень вантажів і дослідження доціль-
ності формування транспортно-логістичних центрів і 
транспортно-логістичних кластерів для інтенсифікації 
розвитку змішаних перевезень вантажів в Україні.

Основним нормативним актом у галузі змішаних 
перевезень вантажів (далі – ЗПВ), що регламен-
тує комерційно-правові взаємовідносини пере-

візників і вантажовласників при міжнародних змішаних 
перевезеннях, є Нью-Йоркська Конвенція ООН про змі-
шані перевезення вантажів, прийнята у травні 1980 р. 

Виходячи зі змісту зазначеної Конвенції, основни-
ми ознаками змішаних перевезень вантажів є: 

 у перевезеннях бере участь більше двох ви-
дів транспорту, робота яких координується і 
контролюється оператором змішаного переве-
зення вантажів (оператором ЗПВ); 

 наявність договору змішаного перевезення, що 
укладається між оператором ЗПВ і вантажов-
ласником про перевезення вантажів з обумов-
леного місця відправлення до місця призна-
чення, оформленого документом змішаного 
перевезення, що супроводжує вантаж протягом 
усього процесу його доставки; 

 оператор ЗПВ виступає як юридична особа, що 
несе відповідальність за весь процес руху вантажу; 

 оператор ЗПВ котирує наскрізну ставку та-
рифу [6]. 

http://www.business-inform.net


182

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
тр

ан
сп

о
рт

у 
і з

в’
яз

ку

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2013
www.business-inform.net

Головною діючою особою у змішаному перевезенні 
вантажів є оператор ЗПВ, який виступає як договірний 
перевізник, що одноосібно відповідає за схоронність 
вантажу, його доставку в пункт призначення та одержує 
за це повну оплату.

Змішані перевезення вантажів залежно від умов 
розмежування відповідальності за перевезення поділя-
ють на роздільні (сегментні) та інтегровані. При цьому 
мультимодальні, інтермодальні, комбіновані перевезен-
ня є різновидами саме інтегрованих ЗПВ [7, с. 5].

Розвиток змішаних перевезень є перспективним 
напрямом розбудови транспортної системи Украї-
ни, оскільки дозволяє значно збільшити обсяги 

перевезень її територією за участю національних транс-
портних компаній, сприяючи підвищенню конкуренто-
спроможності країни на світовому ринку транспортних 
послуг, розвитку мережі існуючих транспортних кори-
дорів, інтеграції транспортної інфраструктури України 
до світової транспортної системи [8]. 

В Україні розпочато реалізацію нового проекту 
Twinning Україна – Франція – «Розвиток і координація 
мультимодального транспорту і логістичних процесів в 
Україні», який спрямовано на розвиток мультимодаль-
них перевезень в Україні і базуватиметься на найкращо-
му європейському досвіді. Проект розрахований на 1,5 
рока і буде завершено в лютому 2014 р. [9].

У рамках проекту фахівцями буде здійснено ана-
ліз діяльності Міністерства інфраструктури України у 
галузі мультимодальних перевезень та логістики. Крім 
того, з урахуванням досвіду інших країн буде визначено 
напрямки змін у законодавстві, необхідних для стиму-
лювання внутрішніх і міжнародних мультимодальних 
перевезень. Проектом також передбачено розробку спе-
ціальної програми, що враховуватиме особливості ситу-
ації в Україні, а також короткострокового плану дій. 

Міністерство інфраструктури України вважає най-
більш перспективним розвиток мережі мультимодаль-
них перевезень з максимальним використанням заліз-
ниць, потужностей водного транспорту і з мінімаль-
ним залученням автомобільного. За повідомленням 
прес-служби Міністерства, в Україні успішно працюють  
18 морських портів Чорноморсько-Азовського басейну 
і експлуатуються залізничні переправи і поромні лінії 
у напрямку Болгарії, Грузії, Росії та Туреччини. На сьо-
годні в Україні також функціонує розгалужена система 
контейнерних поїздів і поїздів комбінованого транспор-
ту в напрямку країн Азії, Центральної і Східної Євро-
пи, Скандинавії та Балтики. Так, територією України 
постійно курсує 2 поїзди комбінованого транспорту, 14 
контейнерних поїздів і 4 поїзди маршрутними групами. 
Також Україна ініціює організацію руху контрейлерного 
поїзда у напрямку Італія – Австрія –Угорщина – Укра-
їна і далі на Схід. Має значний потенціал і розвиток 
інтермодальних перевезень у напрямку Кавказ – Чор-
не море – Балтійське море з використанням поромів і 
маршрутних поїздів комбінованого транспорту. Так, за 
ініціативою української сторони досягнуто порозумін-
ня щодо створення робочої групи, яка визначатиме пер-

спективи розвитку таких перевезень у регіоні Чорного 
моря [10].

Одним з найпоширеніших видів комбінованих пе-
ревезень (відноситься до мультимодальних) є контей-
нерні та контрейлерні потяги, які формуються на тери-
торії як України («Вікінг» і «Ярослав»), так і інших кра-
їн, насамперед Білорусі («Зубр»). Поїзд комбінованого 
транспорту «Вікінг» 19.01.2012 р. розпочав регулярне 
(двічі на тиждень) курсування територією України (ра-
ніше чітко визначеної періодичності відправлення по-
їзда не було, і це не дозволяло здійснювати перевезення 
вантажу цим поїздом за графіком, що, у свою чергу, упо-
вільнювало проходження українською територією).

За період з 2007 по 2012 рр. обсяги перевезень, що 
здійснюються контейнерним і контрейлерними потяга-
ми, зросли більше, ніж удесятеро [11, с. 7].

Міністерство інфраструктури України очікує по-
дальшого активного розвитку роботи поїзду комбінова-
ного транспорту «Вікінг», зокрема, й розширення гео-
графії його курсування у напрямку Чорне море – Бал-
тійське море [12].

Слід зазначити, що через низку причин мультимо-
дальні перевезення в Україні не набули необхідно-
го розвитку, однією з яких є відсутність в Україні 

розвинутої мережі транспортно-логістичних центрів [8].
Поняття «транспортно-логістичний центр» то-

тожно поняттю «багатофункціональний мультимодаль-
ний термінальний комплекс», також у різних джерелах їх 
називають вантажними розподільчими центрами, муль-
тимодальними логістичними центрами, логістичними 
товаророзподільчими центрами, платформами. Впро-
вадження нових прогресивних логістичних транспорт-
них технологій ґрунтується на досвіді функціонування 
широкої мережі європейських транспортно-складських 
центрів системи «Євро-платформс» (Неаполь, Ліворно, 
Марсель, Барселона, Мадрид, Севілья, Бургас, Вікторія, 
Бордо, Турин, Парма, Бергамо, Страсбург, Париж, Руан, 
Бремен, Манчестер, Глазго та ін.). Ці центри виконують 
на найсучаснішому рівні всі необхідні основні операції з 
переробки і транспортування вантажів з наданням усіх 
видів послуг [13].

Транспортно-логістичні центри (далі – ТЛЦ) мо-
жуть розвиватись у межах транспортних коридорів, магі-
стралей, прикордонних вузлах; на території вільних еконо-
мічних зон. ТЛЦ сприяє координації використання різних 
видів транспорту, виконує вантажно-розвантажувальні 
роботи і перевалку вантажів, вантажопереробку, забезпе-
чує короткострокове і довгострокове зберігання вантажів, 
виконання необхідних митних процедур, інвентаризацію 
запасів, експедирування й переадресацію вантажів, надає 
повний комплекс сервісних і комерційно-ділових послуг і 
здійснює комплекс дій щодо доставки вантажу клієнту за 
сучасними технологіями [14].

Перевагами створення мережі мультимодальних 
ТЛЦ є формування зон оптимального обслуговуван-
ня регіонів, функціонування спільних прикордонних 
транспортно-розподільчих зон з єдиною комунікацій-
ною інфраструктурою, консигнаційними складами, піль-
говим режимом [4, с. 220].
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Транспортна мережа України залежно від еконо-
міко-географічних, соціальних та інших факторів має 
формуватися на базі великих вантажних центрів торго-
вельно-розподільчого, транспортного і транзитного типу.

Загалом, з урахуванням рівня розвитку транспорт-
ної мережі в Україні і транспортно-економічних зв’язків 
пропонується організувати близько 50 опорних ТЛЦ, 
що за своєю спеціалізацію можуть бути згруповані у три 
категорії [15, с. 41]:

1) прикордонні: Ковель, Рава-Руська (Жовква), 
Мостиська, Чоп, Харків, Луганськ, Донецьк, Чернігів;

2) внутрішні: Київ, Житомир, Вінниця, Полтава, 
Суми, Дніпропетровськ, Кіровоград, Черкаси, Сімфе-
рополь, Мелітополь, Хмельницький, Тернопіль, Рівне, 
Івано-Франківськ, Львів;

3) водні: Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ, Білгород-
Дністровський, Іллічівськ, Одеса, Південний, Миколаїв, 
Октябрський, Херсон, Скадовськ, Євпаторія, Севасто-
поль, Ялта, Феодосія, Керч, Бердянськ, Маріуполь, За-
поріжжя, Дніпропетровськ. 

Транспортно-логістичні центри пов’язують від-
далені один від одного економічні райони та під-
тримують інтегроване управління матеріальними 

потоками. Створення транспортно-логістичних центрів 
є ефективним підходом до формування транспортно-
логістичних систем, що успішно підтверджує досвід 
країн Заходу. Формування і розвиток оптимальної ме-
режі ТЛЦ на території України буде відігравати важливу 
роль у формуванні транспортної інфраструктури та ра-
ціоналізації всієї системи вантажоруху.

Транспортно-логістичні центри мають стати пуско - 
вим комплексом, навколо яких поступово будуть фор-
муватися транспортно-логістичні кластери (далі – ТЛК). 
ТЛК виступають новим етапом у розвитку транспортно-
логі стичних систем на принципах добровільного об'єд-
нання фірм, які є їх ланками і зберігають свою незалеж-
ність у даному співтоваристві, оскільки сприяють більш 
ефективному використанню транспортно-логістичного 
потенціалу.

ТЛК передбачає об'єднання окремих регіональ-
но, функціонально і економічно пов'язаних між собою 
логістичних ланок: МТК, транспортних вузлів магі-
стральної інфраструктури, транспортно-розподільчих 
логістичних центрів, магістральних, регіональних і ло-
кальних шляхів сполучення в єдину систему перевізно-
го процесу, здатну надати якісний логістичний сервіс 
внутрішнім або зовнішнім споживачам при мінімізації 
загальних логістичних витрат [16].

Найважливішою складовою транспортно-логі-
стич ного кластера є транспортні та логістичні підпри-
ємства, розташовані у найважливіших центрах перетину 
і зародження вантажів і товаропотоків, безпосередньо 
залучені до процесу надання послуг [17, с. 145].

За думкою С. І. Гриценка, в Україні найбільш пер-
спективними кластерними центрами можна вважати 
Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одесу, Запо-
ріжжя, Львів, які одночасно є також провідними центра-
ми Донецької, Львівської, Одеської, Придніпровської, 
Південно-Західної та Південної залізниць. ТЛК дозво-

лять у перспективі з урахуванням регіональних особли-
востей: створити єдину Європейсько-Азіатську тран-
спортну систему із загальною інфраструктурою; забез-
печити вільне пересування транспортних засобів і вільне 
переміщення вантажів; створити умови для ефективного 
функціонування національної мережі МТК і логістичних 
центрів на взаємовигідній і рівноправній основі; пого-
джено формувати тарифну політику на послуги тран-
спорту згідно зі світовими стандартами комплексного 
транспортно-експедиторського обслуговування.

Кластеризація транспортно-логістичного сектора 
є однією з ефективних форм організації взаємодії учас-
ників повного ланцюга доставки вантажів, що забезпе-
чує конкурентоспроможність транспортно-логістичної 
продукції на міжнародному, національному, а також ре-
гіональному рівнях.

Транспортно-логістичний кластер виступає но-
вою ефективною формою сітьової організації і управ-
ління транспортно-логістичними послугами, повинен 
відповідати таким основним вимогам:

 здійснювати конкурентоспроможні в регіо-
нальному, міжрегіональному і в національному 
масштабі транспортно-логістичні послуги;

 здійснювати свою діяльність одночасно на 
принципах конкуренції та взаємодії складових 
частин кластера, які повинні бути пов'язані до-
сягненням єдиної мети;

 бути інноваційно-орієнтованими як з точки зору 
використовуваних транспортно-логістичних 
технологій, так і управлінських рішень;

 включати в себе не тільки базові структури, а й 
суміжні та допоміжні сегменти (інфраструктур-
ні, логістичні, фінансові, навчальні тощо).

Транспортно-логістичні кластери завжди висту-
пають як ефективна інфраструктура для інших сітьових 
структур виробничого напряму, які потребують енер-
гійних логістичних послуг. Вони також сприяють наро-
дженню і формуванню виробничих кластерів завдяки 
позитивному механізму зворотного зв’язку. Залучені до 
роботи в кластерах виробники, науковці, постачальники 
послуг мають можливість в межах групи підприємств, 
які обслуговуються, поширювати корисну інноваційну 
інформацію [18].

ВИСНОВКИ 
Світові інтеграційні процеси спонукають до фор-

мування транспортно-логістичних систем за напрямка-
ми руху потоків транснаціональних вантажів і обумов-
люють необхідність синтезу логістичних систем. Фор-
мування транспортно-логістичних центрів, а надалі і 
транспортно-логістичних кластерів, дозволить в підсум-
ку максимізувати прибуток і мінімізувати витрати всіх 
видів ресурсів кожного учасника процесу руху товару.

Формування ефективної транспортно-логістичної 
системи України на основі мережі транспортно-логі-
стичних кластерів, передусім, сприятиме входженню 
України у світовий транспортний простір та дозволить 
прискорити впровадження ефективних логістич них 
схем доставки вантажів (мультимодальних, інтермо-
дальних, комбінованих перевезень), мінімізувати загаль-
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ні логістичні витрати впродовж повного ланцюга до-
ставки вантажу, сформувати інтегровану інформаційно-
аналітичну систему управління процесами транспортно-
логістичного обслуговування тощо.

Подальші дослідження будуть спрямовані на ви-
значення механізму створення мережі транспортно-
логі стичних кластерів в Україні для формування інте-
грованої транспортної системи.                   
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Горбатюк О. В. Поєднання державних і ринкових регуляторів інноваційного розвитку сільського господарства
У статті проаналізовано сучасний стан і нормативне забезпечення державних і ринкових регуляторів інноваційного розвитку сільського господарства 
в Україні. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто визначення державної підтримки. У результа-
ті дослідження було зазначено, що на можливостях впровадження інновацій у сільському господарстві позначається певна специфіка галузі. Інновація у 
сільськогосподарському виробництві потребує попередньої оцінки її впливу на агарний фонд, біологічні активи тощо. За рахунок цих факторів у сільському 
господарстві вищий ризик при впровадженні інновацій. Для активізації розвитку організаційних форм впровадження інновацій у сільському господарстві 
України необхідно залучати не тільки державні, а й ринкові регулятори інноваційного розвитку сільського господарства. Подальший розвиток у даному 
напрямі дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм трансферу інновацій за допомогою повноцінної організаційної інфраструктури впро-
вадження інновацій у сільському господарстві та сформувати національну інноваційну модель сталого розвитку аграрного сектора економіки України.
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Горбатюк А. В. Сочетание государственных и рыночных регуляторов  

инновационного развития сельского хозяйства
В статье проанализировано современное состояние и нормативное обеспе-
чение государственных и рыночных регуляторов инновационного развития 
сельского хозяйства в Украине. Анализируя, систематизируя и обобщая науч-
ные труды многих ученых, было рассмотрено определение государственной 
поддержки. В результате исследования было отмечено, что на возможностях 
внедрения инноваций в сельском хозяйстве сказывается определенная спец-
ифика отрасли. Инновация в сельскохозяйственном производстве требует 
предварительной оценки ее влияния на аграрный фонд, биологические активы 
и т. д. За счет этих факторов в сельском хозяйстве выше риск при внедрении 
инноваций. Для активизации развития организационных форм внедрения ин-
новаций в сельском хозяйстве Украины необходимо привлекать не только госу-
дарственные, но и рыночные регуляторы инновационного развития сельского 
хозяйства. Дальнейшее развитие в данном направлении позволит усовершен-
ствовать организационно-экономический механизм трансфера инноваций с 
помощью полноценной организационной инфраструктуры внедрения иннова-
ций в сельском хозяйстве и сформировать национальную инновационную мо-
дель устойчивого развития аграрного сектора экономики Украины.

Ключевые слова: государственное регулирование, рынок, трансфер, диффузия, 
инновация, сельское хозяйство.
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Horbatyuk O. V. Combination of State and Market Regulators  

of Innovation Development of Agriculture
The article analyses the modern state and regulatory provision of state and mar-
ket regulators of innovation development of agriculture in Ukraine. Analysing, 
systemising and generalising scientific works of many scientists the article con-
siders definition of state support. In the result of the study the article marks out 
that certain specific features of the branch influence possibilities of introducing 
innovations in agriculture. Innovation in agricultural production requires prelimi-
nary assessment of its influence upon the agrarian fund, biological assets, etc. 
Due to these factors the risk of introducing innovations is higher in agriculture. In 
order to activate development of organisational forms of introduction of innova-
tions in agriculture of Ukraine it is necessary to attract not only state but also 
market regulators of innovation development of agriculture. Further development 
in this direction would allow improvement of the organisational and economic 
mechanism of transfer of innovations with the help of full-value organisational 
infrastructure of introduction of innovations in agriculture and formation of the 
national innovation model of sustainable development of the agrarian sector of 
Ukrainian economy.
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