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Карпенко О. О. Інноваційно-інтеграційна парадигма кластеризації транспортно-логістичних підприємств
Транспорт – одна з базових галузей національної економіки. Його ефективне функціонування є підґрунтям взаємодії та інноваційного розвитку 
всіх галузей  господарського комплексу країни. Транспортна галузь наразі демонструє негативну динаміку обсягів вантажних перевезень, і Украї-
на стрімко втрачає свої позиції транзитера. Проблеми транспортної галузі поглиблюються за рахунок транспортно-логістичних підприємств, 
рівень прибутковості яких не  відповідає сучасним вимогам. Для покращення ситуації в транспортній галузі України необхідно вживати захо-
дів, передусім, для підвищення ефективності діяльності транспортно-логістичних підприємств як базової ланки транспортно-логістичного 
ланцюга. Найбільш ефективний напрямок розвитку транспортно-логістичних підприємств України може бути реалізований шляхом форму-
вання транспортно-логістичних кластерів. Таким чином, актуалізується доцільність формування сучасної парадигми розвитку транспортно-
логістичних підприємств на засадах кластеризації. У статті обґрунтовано інноваційно-інтеграційну парадигму кластеризації транспортно-
логістичних підприємств і введено в науковий обіг поняття «кластерний світогляд».
Ключові слова: транспортно-логістичні підприємства, транспортно-логістичний кластер, інноваційно-інтеграційна парадигма кластеризації 
транспортно-логістичних підприємств, кластерний світогляд.
Рис.: 2. Бібл.: 17. 
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Карпенко О. А. Инновационно-интеграционная парадигма  

кластеризации транспортно-логистических предприятий
Транспорт – одна из базовых  отраслей национальной экономики.  Его 
эффективное функционирование является основой взаимодействия и 
инновационного развития  всех отраслей хозяйственного комплекса 
страны. Транспортная отрасль сейчас демонстрирует отрицатель-
ную динамику объемов грузовых перевозок, и Украина стремительно 
теряет свои позиции транзитера. Проблемы транспортной отрас-
ли усугубляются за счет транспортно-логистических предприятий, 
уровень прибыльности которых не отвечает современным требо-
ваниям. Для улучшения ситуации в транспортной отрасли Украины 
необходимо принимать меры, прежде всего, по повышению эффек-
тивности деятельности транспортно-логистических предприятий 
как базового звена транспортно-логистической цепи. Наиболее 
эффективное направление развития транспортно-логистических 
предприятий Украины может быть реализовано путем формирова-
ния транспортно-логистических кластеров. Таким образом, актуали-
зируется целесообразность формирования современной парадигмы 
развития транспортно-логистических предприятий на основе кла-
стеризации. В статье обоснована инновационно-интеграционная па-
радигма кластеризации транспортно-логистических предприятий и 
введено в научный оборот понятие «кластерное мировоззрение».
Ключевые слова: транспортно-логистические предприятия, транс-
портно-логистический кластер, инновационно-интеграционная па-
радигма кластеризации транспортно-логистических предприятий, 
кластерное мировоззрение.
Рис.: 2. Библ.: 17. 
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Karpenko O. O. Innovation-Integration Paradigm of Clustering  

the Transport and Logistics Enterprises
Transport is one of the basic sectors of the national economy. Its effective 
functioning provides the basis for interaction and innovative development of 
all branches of the economic complex of the country. The transport sector at 
present shows negative dynamics in the volumes of freight transportations, 
and Ukraine is rapidly losing ground as a transit country. The transport sector 
problems are compounded by means of transport and logistics enterprises, 
level of profitability of which does not meet the contemporary requirements. 
To improve the situation in the transport sector of Ukraine, measures should 
be taken, first and foremost, to improve the efficiency of transport and logis-
tics enterprises as the primary link of a transport and logistics chain. The most 
effective direction for development of transport and logistics enterprises in 
Ukraine can be implemented through the development of transport and lo-
gistics clusters. Thus, the feasibility of formation of a contemporary paradigm 
for development of transport and logistics enterprises on the basis of clus-
tering becomes topical. The article substantiates the innovation-integration 
paradigm of clustering the transport and logistics enterprises and introduces 
the scientific notion of «cluster world-view».
Key words: transport and logistics enterprises, transport and logistics cluster, 
innovation-integration paradigm of clustering the transport and logistics en-
terprises, cluster world-view.
Pic.: 2. Bibl.: 17. 
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Формування сучасної інноваційної економі-
ки країни може бути успішним лише за умови 
сталого розвитку транспортного сектора, який 

об’єднує виробництво і споживання, забезпечує і розви-
ває тор говельно-транспортні відносини, здійснює ван-
тажні та пасажирські перевезення [1]. 

Транспорт – одна з базових галузей національної 
економіки. Його ефективне функціонування є підґрун-

тям взаємодії та інноваційного розвитку всіх галузей 
господарського комплексу.

Незважаючи на необхідність зростання темпів ді-
яльності вітчизняної транспортної галузі, вона на сьо-
годні демонструє негативну динаміку обсягів вантажних 
перевезень. Так, у 2014 р. порівняно з 2013 р. загальні об-
сяги перевезень вантажів зменшилися на 9,53% [2]. Крім 
того, Україна стрімко втрачає свої позиції транзитера: 
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обсяг транзиту скоротився з 107,2 млн т у 2007 р. до 36,2 
млн т у 2014 р. (без трубопровідного транспорту) [3].

На думку авторів праці [4], причиною проблем 
транспортної галузі серед інших є неефективна робота 
транспортно-логістичних підприємств, які не лише не 
забезпечують необхідні обсяги перевезень, а й працю-
ють не рентабельно. 

Дійсно, у 2014 р. 38,5 % від загальної кількості під-
приємств транспорту, складського господарства, пош-
тової та кур'єрської діяльності працювали збитково, 
що призвело до отримання загального збитку у розмірі 
26307,3 млн грн [2].

Відповіддю на виклики сучасності є впроваджен-
ня логістичних технологій роботи транспорту та підви-
щення ролі транспортної логістики в усьому світі [5]. 

Отже, розвиток логістики в Україні сприятиме ак-
тивній співпраці із зовнішніми партнерами і, як наслі-
док, збільшенню інвестицій в економіку і економічному 
відродженню країни [6].

Провідну роль у логістиці відіграє транспортуван-
ня: частка транспортних витрат у загальному складі ло-
гістичних витрат є найбільшою та й без транспортуван-
ня саме переміщення потоків вантажів неможливе [7]. 

Сучасний світовий бізнес характеризується ви-
соким рівнем інтеграції та взаємодії між усіма ланками 
транспортно-логістичного ланцюга при обслуговуванні 
вантажного потоку [8].

Для покращення ситуації у транспортній галу-
зі України потрібно вживати заходів, переду-
сім, для підвищення ефективності діяльності 

транспортно-логі стичних підприємств як базової ланки 
транспортно-логістичного ланцюга.

Найбільш ефективний напрямок розвитку транс-
портно-логістичних підприємств України може бути 
реалізований шляхом формування транспортно-логі-
стичних кластерів. 

Таким чином, актуалізується доцільність форму-
вання сучасної парадигми розвитку транспортно-логі-
стичних підприємств на засадах кластеризації.

У результаті науково-дослідницької діяльності 
про тягом певних історичних періодів формуються при-
таманні відповідним етапам погляди і норми – парадиг-
ми – які стають базою для розробки бачення та моделей 
для сучасних досліджень [9].

Основоположником сучасного розуміння понят-
тя «парадигма» вважають американського філософа  
Т. Куна, який у роботі [10] визначає парадигму як «...ви-
знані всіма наукові досягнення, які впродовж певного 
часу дають науковому товариству модель постановки 
проблем і їх вирішення».

Автор погоджується з визначенням парадигми, 
наведеним у роботі [11, с. 129], тобто парадигма являє 
собою «...модель постановки та дослідження проблеми, 
що прийнята за зразок та є домінуючою протягом пев-
ного історичного періоду». 

У сучасних умовах трансформації суспільства до-
цільно забезпечити койнонію, тобто досягнення відпо-
відності між об’єктивно узгодженою логікою діяльності 

певної сукупності суб’єктів (парадигмою) і особистісних 
мотивів діяльності (синтагмою) [12]. 

Дискусійні питання щодо наявності загальнонау-
кового підходу до тлумачення поняття парадигми та 
шляхів її становлення піднімалися у роботах таких філо-
софів і науковців: А. О. Климчук [9], Т. Кун [10], П. М. Пе- 
тровський [12] та багатьох інших. 

Проблемам застосування моделі (теорії) «потрій-
ної спіралі» та її доцільності для інноваційного розвит-
ку присвячено праці І. Г. Дежиної, В. В. Кисельової [13], 
Д. Д. Катукова, В. Є. Малигіна, Н. В. Смородинскої [14], 
К. В. Великої [15] та інших авторів. 

Проблеми ефективності транспортно-логістичних 
систем і транспортно-логістичних підприємств роз-
глядали автори: О. В. Собкевич, К. М. Михайличенко,  
О. Ю. Ємельянова [1], К. М. Михайличенко, Є. В. Бєла-
шов [3], М. В. Кіндій, М. М. Мамчин, Б. Д. Гречин [4],  
О. І. Никифорук [5], Є. В. Крикавський [6], Л. Є. Єремє-
єва [7], В. В. Брагінський [8], Є. М. Сич, Н. І. Богомолова, 
М. М. Сергієнко [11] та інші. 

Питання, пов’язані зі створенням кластерів, зо-
крема транспортно-логістичних, досліджували науков-
ці: Т. А. Прокофьева [16], О. О. Карпенко [17] та багато 
інших авторів. 

Незважаючи на значимість результатів вищезгада-
них наукових досліджень, низка теоретичних і практич-
них аспектів кластеризації транспортно-логістичних 
підприємств потребує подальшої розробки. 

Метою статті є обґрунтування інноваційно-ін те - 
 граційної парадигми кластеризації транспортно-логі-
стичних підприємств і введення у науковий оборот по-
няття «кластерний світогляд».

Існуюча нині індустріальна наукова парадигма заста-
ріла і не відповідає викликам XXI століття. Перехід 
на постіндустріальну стадію суспільного розвитку, 

формування сучасної інноваційної економіки може 
бути успішним лише завдяки прискореному науково-
технічному і економічному розвитку і відповідній дина-
мічній внутрішній соціальній трансформації. 

В інноваційній економіці ані радикальні, ані адмі-
ністративні методи регулювання себе не виправдову-
ють. Належить виробити нову концепцію в економічній 
теорії інноваційної економіки і методологію її форму-
вання, розкрити особливий тип економічних відносин. 

На сьогодні особливе значення набуває рефор-
мування на інноваційній основі транспортної галузі 
України – як такої, що забезпечує технологію сталого 
розвитку економіки країни. Стратегія інноваційного 
перетворення цієї найважливішої галузі господарського 
комплексу передбачає в першу чергу забезпечення кон-
курентоспроможності національної економіки.

Інноваційний розвиток транспортної галузі пови-
нен здійснюватися шляхом виконання державних інно-
ваційних програм, регіональних, галузевих інновацій-
них технологічних проектів і програм, певна частина з 
яких має фінансуватися за рахунок приватного сектора. 

Очевидно, що така інноваційна діяльність потре-
бує якомога більш тісних зв'язків між державою, при-
ватним підприємництвом і суспільством. Партнерство 
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влади і бізнесу при інноваційному розвитку може бути 
успішним за умови залучення до інноваційних проектів 
і програм висококваліфікованих виконавців, створення 
досконалих процедур щодо врахування інтересів сторін і 
обов’язково – чесності, порядності, прозорості, довіри. 

Важливим для переходу до інноваційної моделі 
транспортної галузі є розгалужена мережа транспортно-
логістичних підприємств, в основу діяльності яких по-
кладені соціальна відповідальність і результати наукових 
досліджень у сфері інноваційної інтеграції, регіональної 
економіки, економіки транспорту, транспортної логісти-
ки, управління товарно-матеріальними потоками, еко-
номічної соціології, еколого-економічних знань (рис. 1).

Таким чином, для переходу транспортної галузі 
на інноваційний тип розвитку слід розробити 
механізм забезпечення ефективної взаємодії 

транспортно-логістичних підприємств, наукових орга-
нізацій, освітніх інституцій, владних структур на прин-
ципах соціальної відповідальності з метою підвищення 
економічної, соціальної, науково-технічної та екологіч-
ної ефективності, розвитку транспортної інфраструкту-
ри та зростання конкурентоспроможності національної 
транспортної галузі. 

Як показує світовий досвід, інноваційна економіка 
передбачає партнерство держави, науки і бізнесу, що пред-
ставляється у вигляді концепції «потрійної спіралі» [13].

Концепція «потрійної спіралі» свідчить про онов-
лення не лише способу виробництва (перехід від інду-
стріальної епохи до постіндустріальної), але й – суспіль-
ного укладу (перехід від капіталістичної системи до пост-
капіталістичної) [14, с.4]. 

Успіх «потрійної спіралі» – наука, держава, бізнес – 
полягає у взаємодії її складових завдяки утворенню 
кластерних об’єднань [15]. 

Отже, розвиток інноваційно-інтеграційних про-
цесів на транспорті в умовах глобалізації світової еко-
номіки створює організаційно-економічні передумови 

для формування і розвитку транспортно-логістичних 
кластерів, діяльність яких матиме виключно важливе 
значення для розбудови транспортної галузі України. 

За визначенням проф. Т. А. Прокоф’євої, «транс-
портно-логістичний кластер – це міжгалузеве добро-
вільне об'єднання підприємницьких структур, транс-
портно-логістичної інфраструктури, громадських та 
інших організацій, що спеціалізуються на перевезенні 
вантажів, зберіганні та вантажопереробці, транспортно-
експедиторському, логістичному сервісному обслугову-
ванні та управлінні, співпрацюють з науковими, освіт-
німи установами, органами державної та регіональної 
влади з метою підвищення конкурентоспроможності 
на вітчизняному та світовому ринку транспортно-логі-
стичних послуг» [16].

Сьогодні, для забезпечення впровадження ін-
новацій для підвищення ефективності діяльності 
транспортно-логістичних підприємств доцільно об'єд-
нувати зусилля всіх ланок логістичного ланцюга від ви-
робника до споживача, тобто здійснювати кластериза-
цію транспортно-логістичних підприємств. 

Інноваційно-інтеграційна парадигма кластеризації 
транспортно-логістичних підприємств передбачає 
об’єднання та концентрацію зусиль транспортно-

логістичних підприємств, наукових й освітніх організа-
цій, а також владних структур для встановлення тісних 
взаємозв’язків з метою розбудови транспортної інфра-
структури, реалізації транзитного потенціалу України, 
задоволення потреби в перевезеннях у повному обсязі, 
надання послуг високої якості, забезпечення безпеки 
перевізного процесу, зменшення негативного впливу 
транспорту на довкілля, підвищення економічної, со-
ціальної, науково-технічної та екологічної ефективності 
транспортно-логістичних підприємств. 

На основі проведеного дослідження доцільним є 
введення в сучасний оборот поняття «кластерний світо-
гляд» (рис. 2).
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Рис 1. Концептуальний підхід до формування парадигми розвитку транспортно-логістичних підприємств
Джерело: авторська розробка.
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Запропонована дефініція «кластерний світогляд»» 
являє собою сукупність переконань, оцінок, поглядів 
та принципів, що визначають найзагальніше бачення та 
розуміння кластерної концепції, тобто новий спосіб мис-
лення про ефективність діяльності підприємств, зокрема 
транспортно-логістичних, і управління ними для забез-
печення економічного розвитку через залучення вну-
трішніх та зовнішніх інвестицій і сприяння процвітанню 
як окремих підприємств, галузей, регіонів, так і держави 
в цілому. Першим елементом кластерного світогляду є 
кластерна соціальна відповідальність, яка має передба-
чати посильний внесок держави, бізнесу, освіти та науки, 
як ключових елементів кластера, у стійкий розвиток осо-
бистості, суспільства, країни. Для успішного формування 
та функціонування кластерів необхідно, передусім, дума-
ти про суспільний добробут, а не відстоювати будь-якою 
ціною індивідуальні інтереси кожного партнера [17].

Іншими складовими елементами кластерного сві-
тогляду виступають: тісна взаємодія учасників кластера; 
розробка та впровадження інновацій; створення нового 
знання (вищі навчальні заклади та наукові організації); 
забезпечення трансферу знань; гарантія екологічності 
діяльності; людський капітал, який є носієм ключових 
компетенцій підприємства; забезпечення високої якості 
продукції, робіт та послуг; довіра, що виступає джере-
лом конкурентних переваг і розвитку кластера.

ВИСНОВКИ
Таким чином, парадигма кластеризації транс-

портно-логістичних підприємств забезпечить койно-
нію, тобто досягнення відповідності між потребами 
розвитку транспортно-логістичних підприємств і спо-
собом особистісного розуміння змін через формування 
у суспільстві кластерного світогляду.

Розвиток транспортно-логістичних підприємств 
має ґрунтуватися на створенні передумов поширення 
інноваційно-інтеграційних процесів шляхом формуван-
ня транспортно-логістичних кластерів, орієнтованих на 
модернізацію транспортно-логістичної інфраструктури 
та підвищення якості транспортно-логістичних послуг.

Створення та функціонування мережі транс-
портно-логістичних кластерів сприятиме формуванню 
єдиної транспортної системи України, що дозволить 
реалізувати транзитний потенціал і вирішити пробле-

му підвищення конкурентоспроможності національної 
транспортної системи, інтегрованої у світову (та, пере-
дусім, європейську) транспортну систему.                             
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