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АНОТАЦІЯ 

 

Ладний І.А. «Державне регулювання логістичної сфери в 

агропромисловому комплексі України». 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.  

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». 

 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та вдосконалення 

механізмів державного регулювання логістичної сфери в агропромисловому 

комплексі України. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання:  

– узагальнити існуючі теоретичні та методологічні підходи щодо теорії 

та практики державного регулювання й визначити основні теоретико-

методичні положення посилення державної підтримки логістичної сфери в 

агропромисловому комплексі України; 

– визначити основні підходи до розвитку державного регулювання 

логістичної сфери в агропромисловому комплексі України; 

– дослідити стан та тенденції розвитку існуючих механізмів 

державного регулювання логістичної сфери в агропромисловому комплексі 

України; 

– сформулювати основні принципи та напрями ефективного 

регулювання логістичної сфери в агропромисловому комплексі України; 

– розробити практичні рекомендації щодо удосконалення антикризових 

механізмів державного регулювання агрологістикою України. 

Об’єкт дослідження – державне регулювання логістичної сфери в 

агропромисловому комплексі України. 

Предмет дослідження – механізми державного регулювання 

логістичної сфери в агропромисловому комплексі України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
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основні положення і висновки, наведені в роботі, доведено до рівня 

практичних рекомендацій, впровадження яких сприятиме удосконаленню 

державного регулювання логістичної сфери в агропромисловому комплексі 

України.  

.
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Вивчення сучасного стану логістики в 

агропромисловому комплексі (далі – АПК) України, дослідження основних 

механізмів та особливостей її державного регулювання є надзвичайно 

важливим для розвитку економіки України. На думку багатьох науковців у 

сфері державного управління, економіки, аграрних наук, необхідність 

застосування логістики на сучасних державних та приватних підприємствах, 

організаціях та установах пояснюється рядом причин. Серед них основними 

є: постійний розвиток ринку та відповідне забезпечення конкурентних 

переваг логістично-організованих систем товароруху за рахунок зниження 

собівартості продукції і поліпшення якості поставок, енергетична криза, 

розвиток науково-технічного прогресу і, насамперед, комп'ютеризація 

процесу управління.  

Агропромисловий комплекс, як галузь національної економіки являється 

стратегічно важливою ланкою для економічного та соціального розвитку 

України. Від розвитку логістики агропромислового комплексу частково 

залежать продовольча безпека держави, конкурентоспроможність країни у 

сфері АПК на світовому рівні, рівень і якість забезпечення населення 

продуктами харчування, соціальне становище у суспільстві. Стабілізація та 

подальший розвиток логістичної сфери в АПК України неможливі без 

втручання державного апарату, як головного управлінського центру. 

Важливу роль для вивчення питань дослідження відіграють праці, 

присвячені вивченню загальних проблем теорії та практики державного 

управління, таких науковців: В. Бакуменка, Т. Василевської, Р. Войтович, 

І. Грицяка, Н. Грицяк, С. Домбровської, В. Князєва, Ю. Ковбасюка, 

О. Лебединської, В. Майбороди, П. Надолішного, Н. Нижника, 

О. Оболенського, О. Прохаренка, Л. Приходченко, Я. Радиша, В. Ребкала, 
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І. Розпутенка, Г. Ситника, Ю. Сурміна, В. Тертички, В. Трощинського, 

В. Цвєткова та ін. 

Важливість і актуальність проблеми дослідження, її недостатня 

наукова розробленість та необхідність удосконалення механізмів державного 

регулювання логістичної сфери в агропромисловому комплексі України 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та вдосконалення 

механізмів державного регулювання логістичної сфери в агропромисловому 

комплексі України. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання:  

– узагальнити існуючі теоретичні та методологічні підходи щодо теорії 

та практики державного регулювання й визначити основні теоретико-

методичні положення посилення державної підтримки логістичної сфери в 

агропромисловому комплексі України; 

– визначити основні підходи до розвитку державного регулювання 

логістичної сфери в агропромисловому комплексі України; 

– дослідити стан та тенденції розвитку існуючих механізмів 

державного регулювання логістичної сфери в агропромисловому комплексі 

України; 

– сформулювати основні принципи та напрями ефективного 

регулювання логістичної сфери в агропромисловому комплексі України; 

– розробити практичні рекомендації щодо удосконалення антикризових 

механізмів державного регулювання агрологістикою України. 

Об’єкт дослідження – державне регулювання логістичної сфери в 

агропромисловому комплексі України. 

Предмет дослідження – механізми державного регулювання 

логістичної сфери в агропромисловому комплексі України. 

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять 

загальнонаукові та спеціальні прийоми та методи, які ґрунтуються на 
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сучасних наукових засадах. Серед цих методів у роботі використано такі: 

абстрактно-логічний, зокрема прийоми аналогії, співставлення, індукції, 

дедукції (узагальнення теоретичних засад щодо сутності державного 

регулювання, сформульовано загальні висновки та висновки до розділів). 

При аналізі сучасних тенденцій механізмів державного регулювання 

логістичної сфери в агропромисловому комплексі України використано 

статистико-економічний метод, зокрема такі прийоми, як графічний, 

порівняння, розрахунковий. Для дослідження основних принципів та 

напрямів ефективного регулювання логістичної сфери в агропромисловому 

комплексі України та розробки практичних рекомендацій використовувалися 

методи причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, а також метод 

системного аналізу, синтезу та інші. 

Інформаційними джерелами дослідження стали закони України, укази 

Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правові документи таких центральних 

органів виконавчої влади, як Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України, Міністерства інфраструктури України, програмні документи 

державних органів України, офіційні матеріали Державного комітету 

статистики України, Світового банку та Європейської комісії «Мобільності і 

транспорту», періодичних видань, наукових конференцій, а також публікації 

вітчизняних і зарубіжних учених та особисті напрацювання автора. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

теоретичному обгрунтуванні та розробці практичних заходів щодо 

вдосконалення механізмів державного регулювання логістичної сфери в 

агропромисловому комплексі тому, що: 

удосконалено:  

– концепцію можливостей адаптації накопиченого в зарубіжних 

країнах позитивного досвіду в галузі державного регулювання логістики в 

агропромисловому комплексі України для створення цілеспрямованих 
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державних програм щодо поліпшення логістичного середовища України; 

дістали подальшого розвитку׃ 

– на основі вивчення та узагальнення досвіду державного регулювання 

логістичної сфери в АПК України, теоретичні засади механізмів державного 

регулювання та теоретико-методичні положення посилення державної 

підтримки розвитку логістичної сфери в агропромисловому комплексі 

України; 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення й висновки щодо механізмів державного регулювання 

логістичною сферою АПК України можуть бути використані під час 

розробки нових та вдосконалення існуючих методів, принципів і підходів 

державного управління. 

Апробація результатів дослідження. Дослідження пов’язано з 

науково-дослідною роботою кафедри публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України. 

Результати дослідження були оприлюднені на науково-практичній 

конференції та на засіданнях кафедри. 

Структура.  Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел.  
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РОЗДІЛ 1. 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЛОГІСТИЧНОЇ СФЕРИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

УКРАЇНИ 

 

1.1. Сутність, поняття та стан логістичних процесів в 

агропромисловому комплексі України 

 

Вивчення сучасного стану логістики в агропромисловому комплексі 

України, дослідження основних механізмів та особливостей її державного 

регулювання є надзвичайно важливим для розвитку економіки України. На 

думку багатьох науковців у сфері державного управління, економіки, 

аграрних наук, необхідність застосування логістики на сучасних державних 

та приватних підприємствах, організаціях та установах пояснюється рядом 

причин. Серед них основними є: постійний розвиток ринку та відповідне 

забезпечення конкурентних переваг логістично-організованих систем 

товароруху за рахунок зниження собівартості продукції та поліпшення якості 

поставок, енергетична криза, розвиток науково-технічного прогресу і 

насамперед комп'ютеризація процесу управління.  

Незаперечним є факт, що удосконалення управління матеріальними, 

фінансовими й інформаційними потоками містить значний потенціал росту 

ефективності діяльності державних і приватних підприємств, організацій та 

установ внаслідок застосування нових прогресивних способів і підходів, 

зокрема таких як логістика. 

Серед науковців не існує єдиної думки щодо визначення поняття 

«логістика». Автори ряду публікацій розглядають її передусім як науку, що 

дає змогу оптимізувати кооперативні зв'язки. Інші вважають основним 

середовищем застосування логістики внутрішньовиробничі процеси з 

обов'язковим включенням у логістику питань планування завантаження 

обладнання, визначення розмірів партій запуску деталей[50; 55; 56; 60; 66; 
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103; 162]. 

На думку західних науковців, економістів, «логістика» – це інтеграція 

процесу перевезень з виробничою сферою, яка також включає вантажно-

розвантажувальні операції, зберігання і транспортування товарів та необхідні 

інформаційні процеси [137, c. 45]. 

Різноманітність визначень поняття логістики пов’язана з тим, що 

концепція логістики перебуває в постійному процесі розвитку адже 

незаперечним є факт, що постійно змінюються й об’єкти дослідження 

логістики. На нашу думку, найбільш ґрунтовними є такі поняття «логістики», 

як: «Логістика – це наука про планування, організацію, управління, контроль 

і регулювання переміщення матеріальних і інформаційних потоків у просторі 

і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого споживача» [26, с. 25-

26]. 

Як слушно зазначають, З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська, 

Н.В. Хвищун, О.В. Мороз, «логістика» – це наука про планування, контроль і 

управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і 

нематеріальними операціями, здійснюваними у процесі доведення сировини і 

матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки 

сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до 

споживача з врахуванням інтересів та вимог останнього, а також передачі й 

обробки відповідної інформації [20, с. 38]. 

Логістика – це гармонізація інтересів учасників процесу переміщення 

продукції, форма оптимізації ринкових зв’язків, тобто вдосконалення 

управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та 

фінансовими потоками на шляху від первинного джерела сировини до 

кінцевого споживача готової продукції на основі системного підходу й 

економічних компромісів для отримання синергетичного ефекту [26]. 

Також неможна не погодитися з думкою О.М. Дороховського, що 

логістика – це наука про планування, управління і контроль потоків 

матеріалів, енергії та інформації в окремих видах підприємства [30, с. 61]. 
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Узагальнюючи значну кількість різних наукових підходів до 

визначення поняття «логістика», можна виділити ключові характеристики, 

які в повній мірі, на нашу думку, характеризують дану дефініцію.  

Отже, «логістика» – це процес планування, контроль і управління 

транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і 

нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини і 

матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки 

сировини, матеріалів та напівфабрикатів, доведення готової продукції до 

споживача у відповідності з його інтересами та вимогами, а також передачі, 

зберігання та обробки відповідної інформації. 

Також, хочеться зазначити, що «логістика» – це процес раціональної 

організації виробництва та розподілу, що в комплексі дає змогу вивчати 

постачання, збут і розподілення [3; 6; 12; 52; 69]. 

Розглядаючи особливості державного регулювання логістичної сфери, 

нажаль, можна констатувати той факт, що в чинних законодавчих та 

нормативно-правових документах відсутнім є визначеним поняття  

«логістика». Так, однією з ключових проблем цього сектора є різне 

тлумачення термінології, коли інституційне уявлення про логістику 

відрізняється від уявлення тих організацій та установ, які безпосередньо 

працюють на ринку цих послуг.  

Також, розвитку ринку логістичних послуг в Україні перешкоджає не 

тільки відсутність законодавчого визначання понять «логістика», а й 

відсутність в нормативних документах визначення поняття «провайдер 

логістичних послуг» та спричинене цим обмежене розуміння того, яким є 

повний перелік логістичних послуг. 

Аналізуючи основні законодавчі та нормативно-правові акти можна  

зазначити, що в найбільш повній мірі питання механізмів державного 

регулювання логістичної сфери визначені лише в Наказі Міністерства 

транспорту та зв'язку від 13.08.2008 р. № 1023 «Щодо перспектив розвитку 

транспортної інфраструктури та логістики». В даному нормативно-
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правовому документі регламентована процедура перевезення вантажів 

морським і залізничним транспортом, визначена доцільність розробки 

концепцій і програм реформування й розвитку транспортної інфраструктури 

й ринку транспортно-логістичних послуг, удосконалення координації 

діяльності та взаємодії залізниць і морських портів [94]. 

Як зазначають вітчизняні та зарубіжні вчені, логістична система – це 

адаптивнасистема зі зворотнім зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні 

функції таоперації і має зв’язки із зовнішнім середовищем [26, 31]. 

Аналіз великої кількості наукових визначень поняття «логістичної 

системи» свідчить про різноманітність поглядів вчених щодо даного поняття. 

Так, Контекстний аналіз змісту дефініцій «логістична система» 

дозволяєзробити висновок, що існує велика кількість різних поглядів щодо 

основних визначень «логістичної системи». Її розглядають, як: а) систему, як 

таку, що створена дляуправління логістичними потоками; б) структуру 

упорядкованого типу;в) сукупність (інтеграцію) елементів; г) організаційно-

управлінськиймеханізм; д) організаційно-господарський механізм; е) 

інтегровануфункцію управління; є) процес планування і координації 

фізичногопросування матеріалопотоків; ж) організацію потоків ресурсів та 

послуг; з) певний план здійснення логістичної діяльності. 

Функціональний підхід до поняття логістики зумовлює її визначення з 

погляду виконуючих підприємством логістичних функцій. Згідно з цим 

підходом логістика – це процес переміщення та зберігання сировини, 

напівфабрикатів і готових виробів в господарському обігу. 

Логістика, як і будь-яка інша наука, проходить певний історичний 

шлях розвитку. Проводячи аналіз цих етапів розвитку транспортно-

логістичної системи АПК України, неважко помітити, що основна 

відмінність полягає в різному ступені деталізації періодів розвитку логістики, 

при цьому всі зазначені підходи дають змогу простежити зміну 

концептуальних підходів до цього нового науково-практичного напрямку 

[155]. Виділяють три етапи розвитку логістики: 
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Перший етап – характеризується використанням логістичного підходу 

до управління матеріальними потоками в сфері обігу. У цей період 

формується два ключових положення: 

– існуючі ніби окремо потоки матеріалів у виробництві, зберіганні і 

транспортуванні можуть бути взаємопов’язані єдиною системою управління; 

– інтеграція окремих функцій фізичного розподілу матеріалів може 

дати істотний економічний ефект. 

На першому етапі розвитку логістики транспорт і склад, раніше 

пов’язані лише операцією завантаження і розвантаження, здобувають тісні 

взаємні зв’язки. Вони починають працювати на один економічний результат 

за єдиним графіком і єдиною узгодженою технологією. Тара, у якій 

відправляється вантаж, обирається з врахуванням специфіки транспорту, у 

свою чергу, характеристики перевезеного вантажу визначають вибір 

транспорту. Спільно вирішуються й інші задачі з організації транспортно-

складського процесу. 

Другий етап характеризується розширенням інтеграційної основи 

логістики. Логістика почала охоплювати виробничий процес. У цей період 

відбувається: 

- швидке зростання вартості фізичного розподілу; 

- зростання професіоналізму менеджерів, які здійснюють управління 

логістичними процесами; 

- довгострокове планування у сфері логістики; 

- широке використання комп’ютерів для збору інформації та контролю 

за логістичними процесами; 

- централізація фізичного розподілу; 

- різке скорочення запасів у матеріалопровідних ланцюгах; 

- чітке визначення дійсних витрат розподілу; 

- визначення і здійснення заходів для зменшення вартості просування 

матеріального потоку до кінцевого споживача. 

До взаємодії складування і транспортування починає підключатися 
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планування виробництва, що дозволило скоротити запаси, підвищити якість 

обслуговування покупців за рахунок своєчасного виконання замовлень, 

поліпшити використання устаткування [55]. 

Третій етап належить до сучасності й може бути охарактеризований 

так: 

– з’являються фундаментальні зміни в організації та управлінні 

ринковими процесами у всій світовій економіці; 

– сучасні комунікаційні технології, які забезпечують швидке 

проходження матеріальних та інформаційних потоків, дозволяють здійснити 

моніторинг усіх фаз переміщення продукту від первинного джерела до 

кінцевого споживача; 

– розвиваються галузі, які надають послуги у сфері логістики; 

– концепція логістики, ключовим положенням якої є необхідність 

інтеграції, починає визнаватися більшістю учасників ланцюгів постачання, 

виробництва і розподілу; 

– сукупність матеріалопровідних суб’єктів набуває цілісного 

характеру. 

Сучасна концепція логістики полягає у вивченні і застосуванні 

логістики, як основної ідеї, новизна якого полягає насамперед у зміні 

пріоритетів між різними видами господарської діяльності на користь 

посилення значимості діяльності з управління матеріальним потоком [32]. 

Система поглядів на вдосконалення господарської діяльності шляхом 

раціоналізації управління матеріальними потоками є концепцією логістики. 

Основні положення даної концепції можна сформулювати так: 

– Системна побудова логістики країни на основі методології загальної 

кібернетичної теорії систем з фіксуванням основних моментів системного 

підходу: мети створення системи логістики; обґрунтованого вибору її 

елементів і структури, спрямованих на досягнення поставленої мети; 

функціонування цієї системи, її взаємодії з зовнішнім середовищем; аналізу 

результатів діяльності та порівняння його з поставленою метою. 
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– Аналіз логістичного ланцюга потрібно вести з кінця процесу, тобто 

від пункту прибуття або призначення матеріального потоку та у напрямку, 

зворотному матеріальному потоку. Також і кожна логістична операція в 

ланцюзі повинна проектуватися так, щоб щонайкраще відповідати потребам і 

умовам наступних операцій (у напрямку матеріального потоку). 

– Під час вдосконалення або проектування будь-якої окремої ланки 

логістичного ланцюга варто розглядати не ізольовано цю ланку, а весь 

логістичний ланцюг і проаналізувати, як зміни в одній ланці логістичного 

ланцюга вплинуть на весь матеріальний потік і загальні результати 

логістичного процесу. 

– Виконання розрахунків і використання в техніко-економічних 

обґрунтуваннях рішень з організації вантажопотоку вартості кожної 

елементарної логістичної операції як у матеріальній підсистемі 

матеріального потоку, так і в підсистемі його інформаційного забезпечення. 

Вибір варіантів логістичної системи на підставі порівняння їх техніко-

економічних показників. Варто не просто розглядати різні можливі варіанти 

технічних і організаційних рішень, а визначити за ними техніко-економічні 

показники і на підставі їх порівняння обирати оптимальні рішення та 

варіанти. 

На наш погляд, основними принципами державного регулювання 

розвитку аграрного сектора мають бути:  

Пріоритетність та аграрний протекціонізм. Пріоритетність означає 

виділення основних соціально-економічних проблем розвитку країни, на 

вирішенні яких державі слід зосередити зусилля, зокрема на визначенні 

аграрного сектора як пріоритетної галузі економіки. Аграрний протекціонізм 

передбачає активне відстоювання інтересів аграрного сектора як усередині 

країни, так і за її межами; системність і комплексність.  

Системність означає те, що вплив держави повинен мати системний 

характер, а комплексність – необхідність використання державою всього 

арсеналу засобів та інструментів підтримки аграрного сектора, що є в її 
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розпорядженні. 

Передбачуваність і прозорість. Передбачуваність означає 

відповідність регуляторної діяльності цілям державної політики, а також 

планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дає змогу суб’єктам 

господарювання планувати свою діяльність. Щодо прозорості, то тут має 

бути наявною і загальнодоступною повна інформація про законодавчі та інші 

регуляторні акти, порядок їх виконання, роботу органів, які забезпечують їх 

виконання. 

Послідовність і справедливість. Послідовність передбачає узгодження 

регуляторного акта з основними положеннями державної регуляторної 

політики, іншими прийнятими законодавчими та регуляторними актами. 

Справедливість означає забезпечення рівноправності всіх суб’єктів 

господарської діяльності. 

Зрозумілість та ефективність. Зрозумілість полягає в тому, що 

регуляторні акти мають бути простими за змістом, не містити положень, що 

допускають двозначні тлумачення, у громадян і підприємців не повинно 

виникати труднощів із розумінням положень регуляторних актів. Принцип 

ефективності полягає в аналізі вигод від регуляторного акта, в дослідженні 

того, чи обґрунтованими є витрачені суб’єктами господарської діяльності, 

громадянами та державою кошти і чи є найефективнішим регуляторний акт з 

усіх можливих альтернатив досягнення поставленої мети. 

Екологічна доцільність, передбачає екологічний вимір державної 

регуляторної політики, тобто складовою державної регуляторної політики 

має бути стимулювання виробництва екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції. На наш погляд, саме в разі дотримання цих 

принципів можуть відкритися нові можливості розвитку аграрного сектора 

при застосуванні механізму державного регулювання галузі. 

Отже, на основі аналізу наукових джерел, основних законодавчих та 

нормативно-правових документів можна зробити висновок про те, що 

застосування логістичного підходу в агропромисловому комплексі України 
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дозволяє вирішити безліч питань, зокрема доцільно виділити логістичні 

системи на макрорівні: виробники продукції, складське господарство, 

переробні підприємства та споживачі об'єднуються в єдину систему, обсяги 

витрат підприємства.  

Це дозволить отримати позитивні результати для кожного з її 

елементів: 

– виготовляти продукцію, орієнтовану на ринок; 

– зменшити втрати в зв'язку з несвоєчасним збором та недотриманням 

умов зберігання врожаю; 

– реалізовувати продукцію по ринкових цінах; 

– забезпечити певну стабільність запасів продовольства; 

– виробникам отримувати вищі доходи за рахунок зниження витрат, 

розширення діяльності та ринкових змін; 

– споживачам – купувати якісну продукцію від вітчизняного виробника 

протягом значно довшого періоду. 

Окрім цього, необхідний розвиток логістичної системи і в глобальному 

масштабі, адже, за висновками експертів, в над урожайні роки Україна 

втрачала значну частину прибутків саме через нерозвиненість логістичних 

систем. 

Тому для ефективності сільського господарства потрібно не лише 

забезпечити виробництво продукції, а й попіклуватися про мережі її збуту, 

тому варто акцентувати увагу на розвитку логістики у сфері 

агропромислового комплексу. Саме ефективне управління матеріальними 

потоками слід вважати головною умовою розвитку сільського господарства 

як однієї з основних бюджетоутворюючих галузей економіки 

України.Оскільки в широкому розумінні логістична сфера охоплює всі 

процеси, забезпечення планування, регулювання, управління та контроль. 
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1.2. Стан наукових розробок управління в агропромисловому 

комплексі України 

 

Сучасний стан функціонування механізму державного регулювання 

розвитку аграрного сектора показує, що він базується на багатьох важелях 

перспективного характеру.  

Так, Законом України «Про державну підтримку сільського 

господарства України», який був прийнятий 24 червня 2004 р., № 1877-IV 

(Редакція від 01.01.2017), були визначені основи державної політики у 

бюджетній, кредитній, ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах 

державного управління щодо стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також 

забезпечення продовольчої безпеки населення [38]. Однак дослідження 

показують, що державні механізми регулювання розвитку аграрного сектора, 

які застосовуються сьогодні, досить часто є недієвими, недостатніми та 

такими, що не використовуються повною мірою як з об’єктивних, так і 

суб’єктивних причин. Але для досягнення поставленої мети розвитку 

аграрного сектора слід вирішувати цілу низку завдань, що за наявних 

проблем стає дедалі більш утрудненим. До того ж більшість існуючих 

проблем не можна вирішувати за допомогою ринкового механізму, тому 

необхідні суттєва підтримка галузі з боку держави та запровадження дієвого 

механізму державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки 

України на основі вищевизначених складових. 

Здійснений аналіз основних нормативно-правових актів та державних 

програм, які регулюють логістичну сферу в АПК України. Так, відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання визначення 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки» від 12.03.2012 р. № 294на 

загальнодержавному рівні визначено доцільність створення та 

впровадження інформаційних та навігаційних систем нового покоління та 
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розвитку транспортної логістики. Зокрема в таких нормативно правових 

актах, як: Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 

1.07.2004 р. №1955-IV, Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 р. 

№232/94-вр, Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 

16.04.1991 р. № 959-XII, Закон України «Про транзит вантажів» від 

20.10.1999 р. № 1172-XIV, Закон України «Про систему інженерно-

технічного забезпечення агропромислового комплексу України» від 

05.10.2006 р. №229-16, Митний Кодекс України, Господарський Кодекс 

України, наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження 

Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» від 

14.10.1997 р. № 363, наказ Міністерства транспорту України «Про 

затвердження Типового положення про Систему управління безпекою руху 

на автомобільному транспорті (на всіх рівнях – міністерство – 

підприємство)» від 12.11.2003 р. №877, наказ Міністерства транспорту 

України «Про Систему управління безпекою транспорту» від 11.03.2003 р. 

№ 185, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України «Про 

вдосконалення Системи управління безпекою на транспорті» від 24.04.2008 

р. № 483, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки 

транспортних засобів» від 06.04.1998 р. № 456 та ін., визначено основні 

напрями та стратегічні завдання щодо розвитку та державного регулювання 

логістичної сфери і, зокрема, в аграрному секторі. 

Аграрний сектор, а саме її транспортно-логістична складова для 

України являється стратегічно-важливим елементом, складовою частиною 

держави, стабілізація і розвиток якої є головним фактором, чинником 

розвитку вітчизняної економіки та водночас є галуззю, що прямо 

пропорційно впливає на майбутнє України, а саме на її тривалу перспективу. 

На сьогоднішній день, держава не досягла стабільності в розвитку 

даної галузі, тому питання відносно впровадження ефективної моделі 

розвитку, ще й досі відкрите. Для вирішення цих проблем, науковці 
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пропонують два варіанти:  

1. Поглиблення основ неоліберальної моделі; 

2. Перехід до інституціональної моделі трансформації, що заснована 

на принципах дирижизму, що поєднуються з елементами сильного 

державного управління. 

Найбільш привабливим для України виявився другий варіант шляху 

вирішення державного розвитку АПК, але науковці стверджують, що 

виконуючи ряд умов це матиме позитивний результат: 

– Держава не повинна мати на меті згортання ринкових 

трансформацій, а навпаки, надати трансформаційним процесам більшої 

системності та упорядкованості; 

– Мова не повинна йти про суто адміністративне розширення 

втручання держави; 

– Інструменти державного управління не повинні підміняти процеси 

самоорганізації чи бути надбудовою над галуззю, замість того, держава 

повинна органічно доповнювати систему галузевих відносин. 

Перехідний період в політиці державного управління України 

ознаменувався, як перехід від централізовано-планової в бік ринкової 

економіки, але в той же час непослідовність дій та безсистемність, щодо 

запровадження заходів державного управління призвели до затримання 

позитивних соціально-економічних зрушень в АПК [17, с. 233]. Задля 

подолання негативних тенденцій у розвитку аграрного сектору, потрібно 

концептуально визначити основні засади державно-регуляторних відносин у 

транспортній галузі, запровадити новий інструментарій та сформувати 

державну політику розвитку АПК. 

Розвиток АПК – комплекс прогресивних, поступових, стійких змін, 

умов та результатів діяльності аграрних підприємств, спрямованих на 

досягнення розширеного відтворення. 

Україна потребує інтенсивного шляху розвитку, оскільки він 

торкається вдосконалення технічних, технологічних, економічних та інших 
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систем, тобто здійснювати заходи інноваційного характеру, які передбачають 

розвиток транспортно-логістичної системи України, підвищення її 

конкурентоспроможності та максимального використання і прискорення 

освоєння наукомістких технологій. 

Згідно з Т. Вебленом, інноваційний розвиток може відбуватися тільки 

за активної участі держави. Держава зобов’язана створити сприятливе 

середовище, взяти на себе всі інвестиційні витрати на інновації, спрямувати 

розвиток транспортно-логістичної системи АПК в необхідне русло, тобто 

сформувати державну політику інноваційного характеру [33, с. 185]. 

«Політика» означає діяльність не тільки держави, а й класових і 

громадських організацій, політичних партій, різних недержавних інституцій. 

Спільною ознакою для них є те, що вони на засадах розроблених певних ідей, 

концепцій, програм ставлять завдання та намагаються їх вирішити за 

допомогою тих чи інших механізмів, засобів і важелів. 

Саме поняття, термін «держава», визначається, як політична 

організація суспільства, за допомогою якої здійснюється влада у тій чи іншій 

країні. В АПК держава представлена ієрархічно побудованими органами 

державної влади, призначеннями якої є управління аграрною сферою 

України. Інакше кажучи, суб’єктом політики АПК є державний апарат, усі 

його працівники, які прямо чи опосередковано розробляють аграрну політику 

держави і здійснюють її реалізацію. В ієрархічному плані, державу, як 

суб’єкт аграрної політики можна розділити на органи центральної влади, 

регіональної та місцевої. 

Головними напрямками державної політики інноваційного розвитку 

АПК на сучасному етапі є: 

– спрямування політичної парадигми владних структур, бізнесу і 

наукового співтовариства на створення умов переходу транспортно-

логістичної системи АПК на інноваційний шлях розвитку; 

– визначення основних напрямів інноваційного прориву транспортно-

логістичної системи АПК на підставі реального аналізу світових тенденцій, 
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технологічного передбачення і наявного науково-технічного та освітнього 

потенціалу країни; 

– прийняття концепції партнерства держави, наукового співтовариства 

та АПК в досягненні параметрів державних галузевих програм і проектів 

формування транспортно-логістичної системи АПК України; 

– активне напрацювання законодавчо-нормативної бази щодо 

регулювання питань, пов’язаних з інноваційним розвитком транспортно-

логістичної системи АПК, а саме розвитку залізничного сектору ТЛС АПК; 

– відпрацювання механізму державної підтримки інноваційного 

розвитку ТСЛ аграрної сфери України з урахуванням вимог СОТ та ЄС; 

– створення сприятливих умов для здійснення технологічної 

модернізації бази транспортно-логістичної системи АПК України, 

підвищення інноваційної сприятливості та інвестиційної привабливості ТСЛ 

АПК України, забезпечення підготовки національних кадрів у сфері 

інноваційної діяльності: менеджерів, технологів, патентознавців, аналітиків 

та інші [77, с. 4-5]; 

– створення інфраструктури генерації наукових знань і здійснення 

інноваційних процесів (агро-інкубаторів, клірингових, інжинірингових і 

франчайзингових центрів, технопарків, технополісів тощо), спрямованих на 

формування ринку наукоємності відповідно до попиту АПК України та 

споживачів в цілому; 

– удосконалення системи фінансування інноваційної діяльності 

України, зокрема, поновити дію положень ст. 21 і 22 Закону України «Про 

інноваційну діяльність» стосовно пільг на справляння податку на додану 

вартість і податку на прибуток для суб’єктів інноваційної діяльності та 

стосовно їх звільнення від сплати ввізного мита; 

– законодавче забезпечення розвитку венчурної індустрії, створення 

інноваційних фондів ефективних систем фінансування для реалізації 

інноваційних проектів, процесів кооперації науки і транспортно-логістичної 

системи АПК України; 
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– формування системи логістики інноваційного процесу щодо 

створення  науково-інноваційної продукції, тобто здійснення ефективного 

управління потоками матеріальних та нематеріальних активів цього процесу 

та освоєння відповідних сегментів ринку з одержанням доданої вартості від 

реалізації конкурентоспроможної науково-інноваційної продукції; 

– стимулювання міжнародного співробітництва; 

– забезпечення дієздатного організаційного механізму розвитку 

транспортно-логістичної системи АПК України. 

Таким чином, посилення обґрунтованого державного регулювання 

розвитком транспортно-логістичної системи АПК – вкрай необхідна річ для 

України. Усі напрямки державної політики інноваційного розвитку ТЛС 

АПК  України мають бути спрямовані на забезпечення сталого розвитку, щоб 

не допустити будь-яких спадів у стратегічно важливому для країни питанні, 

зміцнення її конкурентоспроможності на світових ринках та раціонального 

використання людських ресурсів в АПК. 

Нестабільність державної логістики АПК, тобто бурхливість процесу 

змін, що відбуваються у логістичних процесах, прямо говорить про те, що 

існує пряма необхідність створення єдиної логістичної транспортної системи 

в рамках держави з перспективою її інтеграції в європейські та світові 

транспортні системи. Беручи до уваги такі вагомі переваги, як геополітичне 

положення України, стратегічні державні пріоритети, економічні та інші 

фактори, а також цільове і функціональне призначення макрологістичної 

транспортної системи, у висновку можна дійти до того, що провідна роль 

логістичній розбудові надається залізничному транспорту. У зв’язку з цим 

виникає необхідність визначення типу запропонованої системи 

транспортування. 

Україна в призмі логістики – це чотири з десяти загальноєвропейських 

транспортних коридорів (III, V, VII, IX) та інших основних транзитних 

маршрутів (Гданськ-Одеса, Європа-Кавказ-Азія, Європа-Азія), Україна має 

дуже динамічну транспортну та логістичну систему, що кожного року 
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відзначається позитивною динамікою розвитку.  

Основна транспортна мережа: 

– Дорога: 169400 км. доріг, що знаходяться у стані розвитку, щоб 

поглинути зростаючий попит на автомобільні перевезення (автопарку +5% на 

рік, обсяг трафіку на дорогах +20% за рік) [143, c. 8]; 

– Залізниця: 2-й найбільший в Європі після Росії (більше 20 000 км. 

залізниць), на які припадає близько 80% вантажних перевезень і 60% 

міжміських пасажирських перевезень; 

– Морські шляхи: 20 державних морських портів на узбережжі 

Чорного моря, що експлуатуються в основному в Одесі та Ялті і узбережжя 

Азовського моря, а також ряд річкових портів на Дніпрі та Дунаї; 

– Повітря: 31 аеропорт (аеропорт Бориспіль в Києві, що обслуговує 

майже 70% усіх пасажирів в Україні) і 7 вертолітних майданчиків [115]. 

Країна характеризується значним потенціалом для транзитних операцій 

у зв'язку з недостатнім інвестуванням в підтримання та розвиток 

інфраструктури після падіння Радянського Союзу.  

З метою залучення інвестицій у транспортний сектор і підвищення 

конкурентоспроможності через розвиток логістики, український уряд 

прийняв ряд заходів: 

1. Закон про ДПП (від 2010 р., в редакції від 25.06.2016 р.): 

можливості фінансування автомагістралей, доріг, залізниць і мостів за 

рахунок державних коштів, надання державних гарантій та інших засобів 

державної підтримки [37]; 

2. Внесення змін до законів «Про концесії» (редакція від 24.05.2016 

р.): збільшення концесіонерів джерела прибутку та введення процедури 

відчуження приватних земельних ділянок для суспільних потреб [41]; 

3. Додаткові проекти розробляються за підтримки європейських 

інститутів: TRACECA: великі регіональні програми щодо розвитку 

транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія, який включає в себе проект 

LOGMOS (техніко-економічного обґрунтування логістичних можливостей 
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інвестування); та ЄБРР: 690 млн. євро інвестицій у залізничні і дорожні 

проекти [82].  

4. Розвиток та модернізація транспортної інфраструктури (доріг, 

автомагістралей, залізниць, портів, аеропортів): 

– Національний проект «Повітряний експрес»: розвиток 

високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом і Міжнародний 

аеропорт Бориспіль; 

– Національний проект «Дунайського коридору»: розвиток 

транспортного сполучення та судноплавства в Дунайському регіоні; 

мультимодального термінала в Іллічівську: розробка 850000 TEU1 

потужностей контейнерного терміналу для оцінками, інвестиції в 250 млн. 

євро інвестицій; 

– Канал і поглиблення гавані Порту Південний: поглиблення каналів і 

деяких причалів глибиною 19м, інвестиції в 250 млн. євро. Розвиток 

сучасних засобів і комплексних послуг з аутсорсингу2 логістики 

(складування, транспорт і послуги з доданою вартістю); 

– Будівництво та керування логістичними центрами, такі як 

західноукраїнський логістичний парк (140 млн. євро інвестиційних проектів в 

Тернополі, спільно фінансовані державою); 

– Постачання високоякісних комплексних логістичних рішень 

(міжнародне експедирування, експортно-імпортних операцій управління, 

митне оформлення, зберігання, складування, послуги з доданою вартістю 

«від дверей до дверей» доставка вантажів, доставка посилок) для компаній, 

особливо в роздрібному, товарів народного споживання, інформаційно-

комунікаційні технології, автомобільної, електронної, фармацевтичної й 

косметичної галузей; 

                                                        
1 TEU (від англ. twenty-foot equivalent unit) – мовна одиниця виміру місткості вантажних транспортних засобів. Часто 

використовується при описі місткості контейнеровозів та Контейнерних терміналів. 

2Аутсорсинг – спосіб організації діяльності, при якому частина функцій передається стороннім спеціалізованим 
компаніям-виконавцях, при цьому основна компанія отримує додаткові доходи зі свого нематеріального активу - 
організаційного капіталу. – Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. – М.: 

Дело. Л. И. Лопатников, 2003. 
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– Створення 25 оптових ринків та розвиток сучасної 

дистриб'юторської мережі для свіжої сільськогосподарської продукції в 

рамках національного проекту «Зелений ринок»: оптимальні місця, визначені 

USAID3 на півдні України (Кам'янко-Дніпровського району Запорізької 

області, міста Джанкой у Криму). 

«Транспортна стратегія України на період до 2020 року», яку розробив 

Кабінет Міністрів України, зазначає, що організація перевізного процесу 

буде базуватися на організаційно-технічній і технологічній взаємодії різних 

видів транспорту, широкому розвитку інтермодальних та комбінованих 

перевезень вантажів, заснованих на логістичних принципах. Мета стратегії, 

створити в усіх великих транспортних вузлах і центрах вантажоутворення, 

логістичні транспортно-розподільчі центри і термінальні комплекси, що в 

свою чергу включають криті склади і майданчики з відповідним технічним 

обладнанням, перевантажувальну техніку, диспетчерські та інформаційні 

системи управління транспортними потоками, включаючи збір та 

оформлення замовлень від клієнтів, сповіщення про прибуття і відправлення 

вантажів, інформацію про місцезнаходження вантажів і транспортних 

засобів, введення єдиного документообігу, замовлення на рухомі засоби 

транспорту, організацію розрахунків, страхування вантажів та технічних 

засобів [104; 168]. 

Логістичні транспортно-розподільчі та інформаційно-аналітичні 

центри, що створені в транспортних вузлах будуть пов’язані з логістичними 

центрами вищого ієрархічного рівня – регіональними (міськими, обласними 

та іншими рівнями, відповідно до адміністративно-територіального поділу 

України), міжрегіональними і міжнародними. Такого роду трансформація 

забезпечить формування транспортно-логістичних систем різного 

ієрархічного рівня, що в майбутньому дасть змогу на їх подальшу інтеграцію 

у світовий економічний простір. 
                                                        
3 USAID (англ. United States Agency for International Development, USAID) – Агентство США з міжнародного розвитку – 

незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. 
Адміністратор Агентства та його заступник призначаються президентом за згодою Сенату і діють в координації з 

Державним Секретарем США. 
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На сучасному етапі, велика увага приділяється питанням 

вдосконалення міжрегіональних і міжнародних транспортно-економічних 

зв'язків України з країнами СНД, не виключаючи проблеми розвитку 

української частини міжнародних транспортних коридорів (МТК) і великих 

загальносвітових транспортних вузлів, підвищення конкурентоспроможності 

української транспортно-логістичної системи України, входження України в 

світову транспортну систему на основі здійснення політики міжнародної 

інтеграції. 

Завдяки формуванню та розвитку міжнародних транспортних 

коридорів можна досягти значного розширення транспортно-логістичної 

системи на світових ринках, насамперед шляхом більш широкого 

використання транспортної інфраструктури та повітряного простору для 

здійснення транзитних перевезень пасажирів і вантажів, що буде прямим 

шляхом до стимулювання підвищення попиту на послуги української 

транспортної системи. 

Для прийняття і переробки вантажів, прямуючих в інтермодальному 

сполученні по українській частині міжнародних транспортних коридорів, і 

забезпечення відповідного рівня сервісного обслуговування, першорядне 

значення, поряд з розвитком транспортних комунікацій з відповідним 

облаштуванням, має створення у великих транспортних вузлах вздовж траси 

мультимодальних термінальних комплексів (МТК) і логістичних 

транспортно-розподільних центрів, що функціонують на основі передових 

логістичних технологій і забезпечують інтеграцію товароматеріальних, 

інформаційних, сервісних та фінансових потоків. 

Задля подальшого розвитку транспортно-логістичної системи АПК 

України необхідно використовувати методи державної підтримки, які 

повинні сприяти:  

– підвищенню ефективності та ролі логістичних структур в 

обслуговуванні виробництва і торгівлі;  

– економічній зацікавленості в розширенні та інтенсифікації послуг, 
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які надаються;  

– забезпеченню загальної економії фінансових і матеріальних 

ресурсів. 

Державні та регіональні органи управління, мають взяти на себе 

відповідальність реалізації зазначених функцій. Окрім координації 

логістичних процесів, вони повинні здійснювати аналіз і прогнозування, 

підтримку розвитку в регіонах логістичних підприємств для обслуговування 

виробництва і торгівлі та підвищення його ефективності. 

Для виконання вказаних вище завдань необхідний відповідний 

інститут, основними функціями якого будуть контроль та регулювання 

транспортно-логістичною системою АПК України. Це може бути новий 

орган галузевого управління – незалежна структура – куратор логістичної 

галузі – акціонерна компанія або Національне агентство з розвитку 

логістичної системи. Цей орган буде покликаний, з одного боку, об’єднати 

інтереси різних міністерств і відомств, а з іншого – створить свого роду 

«одне вікно» для інвесторів». Однак, на думку автора, даний логістичний 

орган повинен бути виключно державним, так як тільки державний орган, 

наділений повноваженнями вирішувати питання державно-приватного 

партнерства, відведення земель (спільно з іншими органами державного 

управління), підписувати від імені держави угоди з іншими країнами і т.п., 

може стати «одним вікном» для інвестора, організувати майданчик для 

взаємодії і координації всіх суб’єктів логістичної діяльності і т.д. 

Це підтверджує і рівень тих функцій, які будуть покладені на 

створюваний орган: 

– формування спільної політики розвитку логістики в Україні. 

Створюваний державний орган повинен визначати стратегію і пріоритетні 

напрями розвитку логістичної галузі: підтримувати конкуренцію на ринку 

послуг логістичних операторів; сприяти розвитку логістичної 

інфраструктури, в тому числі обґрунтовувати створення окремих 

транспортно-логістичних центрів та інших великих логістичних об’єктів в 
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тих чи інших регіонах; встановлювати «правила гри» на українському 

логістичному ринку, які повинні бути однаковими для всіх його учасників, 

незалежно від форми власності; 

– вдосконалення нормативно-правової бази для сприятливого розвитку 

і функціонування логістичної галузі в Україні. Для цього необхідно буде 

розробити ряд нормативно-правових актів, що регулюють логістичну 

діяльність у державі, а так само внести відповідні зміни до вже чинного 

законодавства; 

– підготовка і передача в оренду або приватизація державних об’єктів 

інфраструктури (в тому числі і землі) бізнесу (іноземним інвесторам) для 

реконструкції або створення об’єктів логістичної інфраструктури. Державний 

логістичний орган повинен стати «посередником» між державою та бізнесом 

у питаннях формування логістичної системи країни; 

– підготовка професійних кадрів для логістичної галузі. Державний 

логістичний орган повинен формувати замовлення на фахівців у галузі 

логістики, брати участь в їх підготовці, а також забезпечувати підвищення 

кваліфікації та перепідготовку вже наявних кадрів; 

– сприяння в організації міжнародного співробітництва в сфері 

логістики, залучення прямих іноземних інвестицій, організація супроводу 

іноземних інвесторів по входу на український логістичний ринок. Також 

державний логістичний орган повинен сприяти виходу на зарубіжні ринки 

вітчизняних логістичних операторів і здійснювати захист їхніх інтересів за 

кордоном; 

– державне регулювання логістичного ринку України. Державний 

логістичний орган повинен мати повноваження на видачу дозволів на 

будівництво логістичних об’єктів, на розпорядження державними 

інвестиціями в даній галузі і укладення угод про державно-приватне 

партнерство і т. п. 

Тож задля реалізації тих функцій державного регулювання розвитку 

логістики, які склалися, а також для вирішення додаткових завдань, що 



 

 

32 

можуть виникати в системі транспортної логістики, можна організувати 

окремий державний інститут (орган), який би відповідав за розвиток 

логістики. Крім того, державна приналежність нового органу і його 

міжгалузевий характер допоможуть уникнути появи «провалів держави», а 

також «провалів ринку», пов'язаних з розвитком нової галузі логістики. 

Питання, щодо подолання відставання від розвинених країн, можна 

уникнути, як за рахунок запозичення передових виробничих і управлінських 

технологій та їх поширення серед українських суб'єктів логістичної 

діяльності, так і за рахунок реалізації окремих проривних інноваційних 

технологій у цій галузі. 

Отже, підсумовуючи можна зробити висновки, що тільки держава 

володіє достатньою компетентністю на належному рівні виконувати функції 

ініціатора та координатора розвитку логістичних систем. Органи державного 

управління повинні зосередитися на вирішенні тих проблем, які під силу 

тільки їм, зокрема: розробка генеральної програми розвитку логістики з 

урахуванням комплексу економічних, транспортних, екологічних, соціальних 

та інших факторів, а також методичного забезпечення. При цьому держава 

повинна надавати необхідну підтримку при контактах з зацікавленими 

відомствами та органами місцевого самоврядування; узгоджувати інтереси і 

координувати практичні дії відомств і окремих підприємств, надавати пільги 

учасникам програми; брати активну участь у вирішенні питань 

землевідведення та формуванні пільгових земельних орендних ставок; 

удосконалювати і контролювати виконання норм і правил обладнання та 

експлуатації термінальних об’єктів і т. д. 

Транспортно-логістична інфраструктура АПК України потребує 

докорінної модернізації, реконструкції та оновлення. Знайти рішення цієї 

проблеми неможливо без залучення приватного капіталу, в першу чергу 

вітчизняного. Для досягнення цього держава має створити відповідні умови. 
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1.3. Міжнародний досвід та перспективні моделі державного 

управління логістики 

 

Наразі логістика являється не тільки одним із пріоритетних напрямків 

розвитку державної політики багатьох країн світу, а й повинна бути одним із  

ключових напрямів удосконалення державних механізмів регулювання 

логістичної сфери агропромислового комплексу України. Для ґрунтовного 

аналізу логістичної сфери АПК, неможливим є прийняття конкретних 

рішень, розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення основних 

законодавчих, нормативно-правових актів та державних програм без 

порівняльного аналізу з існуючим зарубіжним досвідом, а також існуючою 

світовою практикою розвитку логістичних систем.  

Існуючий позитивний зарубіжний досвід може стати в нагоді, щодо 

удосконалення чинних нормативно-правових актів, державних програм 

розвитку логістичної сфери в агропромисловому комплексі, які регулюють 

логістичну систему. 

До світових логістичних організацій відносяться: Канадська асоціація 

логістичного менеджменту; Американське товариство з контролю за 

виробництвом та запасами; Американське товариство транспорту та 

логістики; Асоціація транспортного права, логістики та політики; 

Міжнародне логістичне товариство; Наукова та освітня рада зі складських 

процесів; Європейська асоціація логістики (поєднує професійні логістичні 

організації 20 країн); Асоціації логістики України та Росії.  

Застосування логістики значно підвищує продуктивність праці як у 

сфері обігу, так і у сфері виробництва. За оцінками фахівців, з початку 1980-х 

років у США в щорічному загальному збільшенні продуктивності праці (5-6 

%) половина (2,5-3 %) досягається за рахунок поширення логістики. 

Установлено, що скорочення на 1 % логістичних витрат еквівалентно майже 

10-відсотковому збільшенню обсягу продажів. Наскрізний моніторинг 

матеріального потоку, за даними Європейської асоціації, забезпечує 
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скорочення запасів на 30-70 %; за даними промислової асоціації США – на 3-

50 %. На думку фахівців (експертна оцінка), застосування логістики 

дозволяє: знизити рівень запасів на 30-50 %; скоротити час руху продукції на 

25-45 %; скоротити повторні складські перевезення в 1,5-2 рази; скоротити 

витрати на автоперевезення на 7-20 %, на залізничні – на 5-12 % [192; 193]. 

За результатами досліджень, ринок логістичних послуг 

характеризується не тільки великими обсягами (12% від світового валового 

продукту) та динамікою (5% зростання за рік), але й просторовою 

структурою, в якій перевага належить: країнам Західної Європи (зокрема ЄС) 

– 27,5%; країнам Північної Америки (зокрема США) – 26,7%; країнам 

Азійсько-Тихоокеанського регіону (зокрема Японії) – 19% [116].  

Особливого успіху в координації транспортно-логістичної стратегії 

досягли країни Європейського союзу. Така стратегія отримала назву 

Єврологістика і розглядається в контексті інфраструктурної основи та 

важливої складової процесу євроінтеграції. Європейський союз в усіх своїх 

основних документах знайшов відображення курсу на створення єдиної 

транспортно-логістичної системи, починаючи з часів появи Римського 

договору, що датується 1957 роком. Але, як одна з базових стратегій 

євроінтеграції, Єврологістика зазнала стрімкого розвитку наприкінці XX – на 

початку XXI століття. 

Концептуальний базис Пан'європейської транспортно-логістичної 

інтеграції формувався поступово і представлений в Додатку А. Окрім того, 

концепція європейських транспортних осей (1983 р.) мала за мету створення 

осей швидкісних залізниць та осей внутрішніх водних шляхів. Швидкісні 

залізниці включали 23 тис. км залізничних шляхів, з яких 10 тис. км 

становили нові лінії для поїздів зі швидкістю руху до 250 км/год, а 13 тис. км 

– для нових вантажних поїздів зі швидкістю руху до 200 км/год. Нині 

швидкісні залізничні перевезення широко практикуються у «старих» країнах-

членах Європейського союзу, а у найближчому майбутньому планується їх 

здійснити і в нових країнах Європейського союзу – Центральної Європи та 
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Балтії. Найвідомішою магістраллю швидкісних поїздів в Європейському 

союзі являється лінія «PBKAL-HST» (High Speed Train). Магістраль 

«PBKAL-HST» з'єднує такі міста Париж – Брюссель – Кельн – Амстердам – 

Лондон [165, c. 209]. 

Осі внутрішніх водних шляхів (або Trans European Inland Waterway 

Network – TEIWN) мають велике значення в Європейському союзі, оскільки 

перевезення ними є найдешевшими, найбезпечнішими, не забруднюють 

навколишнє середовище. Ці осі базуються на каналах і ріках Бельгії, 

Німеччини, Франції, Голландії, Люксембургу. Програма модернізації 

передбачала розширення та поглиблення водних шляхів, оснащення їх 

новими шлюзами та греблями, модернізацію річкових портів та перетворення 

їх у транспортно-логістичні центри інтермодальних перевезень. До основних 

осей внутрішніх вод Європейського союзу належать: 

1. Рейнська (з'єднує морські порти Голландії, Бельгії з промисловими 

центрами Німеччини, Східної Франції та Північної Швейцарії); 

2. Північно-Південна (її формують річки Маас та Шельда, Рона та 

Сона, які пов'язують Голландію, Бельгію та Францію); 

3. Східно-Західна (її основа – мережа внутрішніх вод Німеччини, що 

з'єднує німецькі морські порти Гамбург, Бремен на півночі, порти Голландії, 

Бельгії на заході з річками Одра (Польща) та Ельба (кордон з Чехією); 

4. Південно-Східна (її основа – Дунай, який пов'язаний з Рейном через 

канал «Майн-Дунай»). 

Концепція європейських інтермодальних транспортних мостів, що була 

прийнята 1991 року знайшла реалізацію у схемі дев'яти європейських 

транспортних коридорів, до яких на Критській конференції 1994 року був 

доданий десятий коридор, а також була прийнята концепція 

Панєвропейських транспортних зон (Раn European Transport Areas – PETrA), 

до них віднесені Чорноморська, Середземноморська, Адріатично-Іонічна, 

Баренцева, Євроарктична [165, c. 211]. 

Інтегральна транспортно-логістична концепція системи всієї Європи 
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(Wider Europe) знайшла втілення у програмному документі Європейського 

союзу з розвитку транспортно-логістичної інфраструктури – Білій книзі з 

європейської транспортної політики (грудень 2001 року). 

Також вирішенню цих завдань сприяє Європейська асоціація логістів 

(ЄАЛ), утворена в 1984 році та зареєстрована в Берні (Швейцарія). ЄАЛ  

об'єднує національні асоціації логістики з поміж 20 країн Європи. Мета цієї 

асоціації – сприяння співробітництву, зокрема об’єднанні логістичних 

структур Європи в єдину систему, що надає послуги, як промисловості так і 

торгівлі; складання визначника Європейської логістичної сертифікації з 

метою уніфікації логістичних національних стандартів. Регулярно 

проводяться міжнародні наукові конгреси, що організовані Європейською 

асоціацією логістів. Зокрема проблемам єврологістики були присвячені 

науково-практичні конференції, проведенні під патронатом Європейської 

комісії в м. Брюсселі в 1999 та 2003 рр. При цьому створення єдиної 

європейської логістичної мережі розглядається, як частина глобальної 

логістичної стратегії, що представляє собою формування стійких 

торговельно-економічних та транспортно-географічних зв'язків між країнами 

або групами країн на підставі міжнародного поділу праці. 

Європейська конференція міністрів транспорту (ЄКМТ) – європейська 

міжурядова організація з розвитку транспорту, що була заснована в 1953 році 

у Брюсселі. Мета створення організації була співпраця між державними 

органами європейських країн, що несуть відповідальність за транспорт 

(переважно внутрішньоконтинентальний), зокрема у сфері формування 

європейської транспортної системи міжнародного значення. Рада 

Конференції складається з міністрів транспорту 43 країн Європи, які мають 

повне членство; 6 країн – асоційованих членів (Австралія, Нова Зеландія, 

Канада, Республіка Корея, США, Японія); 1 країни-спостерігача (Марокко). 

Україна також приєдналась до ЄКМТ у 1996 році та стала повноправним 

членом [131]. 

В теперішній час ЄКМТ ставить перед собою два головні завдання: 
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Перше – сприяння у створенні інтегрованої транспортної системи всієї 

Європи, яка буде економічно та технічно ефективною, з найвищими 

показниками безпеки та екологічних стандартів, а також буде враховувати 

соціальні критерії.  

Друге – сприяння у створенні політичних та транспортних «мостів» 

між Європейським союзом та іншими країнами Європи.  

Крім Ради Європейська конференція міністрів транспорту має у своєму 

складі Комітет депутатів, що налічують вищих чиновників міністерств 

транспорту країн-учасниць, що в свою чергу відповідають за підготовку 

матеріалів, пропозицій, резолюцій для розгляду Радою ЄКМТ та для урядів 

відповідних країн. Також Комітет депутатів має у своїй підлеглості робочі 

групи, кожна з яких має спеціальний мандат (проблему). До складу 

Європейської конференції міністрів транспорту належить також Секретаріат, 

який адміністративно підпорядковується (як і ЄКМТ) Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).  

Європейська конференція міністрів транспорту регулярно публікує 

результати статистичних аналізів з розвитку транспортної галузі та 

відповідних інвестицій (щоквартально та щорічно) в Європі, у тому числі за 

окремими країнами.  

Науково-дослідницька діяльність ЄКМТ реалізується шляхом 

проведення регулярних наукових симпозіумів (у тому числі 

Загальноєвропейських конференцій з транспорту), семінарів та круглих 

столів з проблем розвитку транспорту в Європі. Висновки та пропозиції 

наукових заходів становлять фундаментальну основу для розробки 

рекомендацій з транспортних рішень для міністрів транспорту країн-

учасниць. Основними поточними проблемами, що знаходяться нині на 

порядку денному ЄКМТ належать: 

– тенденції розвитку міжнародного транспорту та потреби 

інфраструктури; 

– розвиток і впровадження Пан'європейської транспортної політики; 
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– спеціальні питання, що відносяться до розвитку залізничного, 

автомобільного та внутрішнього водного видів транспорту, а також 

комбінованого транспорту; 

– збалансований розвиток транспорту в містах та забезпечення 

транспортних потреб інвалідів; 

– соціальна «вартість» транспорту; 

– інтеграція країн Центральної та Східної Європи в Європейський 

транспортний ринок; 

– управління дорожнім рухом та проблеми безпеки на шляхах; 

– екологічні проблеми розвитку транспорту; 

– інформаційні системи та нові комунікаційні технології на 

транспорті. 

На Загальноєвропейських транспортних конференціях в Празі, на о. 

Крит та у Гельсінкі концепція Єврологістики набула розповсюдження на усю 

Європу, також були визначені її регіональні складники [74, c. 345-346]: 

– TEN (Trans European Network) – Транс'європейська транспортна 

мережа на території ЄС та ЄАВТ прийнята у 1991 р. та складається з 5 

складових частин. Вона передбачала створення мережі швидкісних 

залізничних магістралей (табл. 1.1); єдиної європейської мережі швидкісних 

автомагістралей; програму розвитку комбінованого транспорту до 2010 р.; 

Спорудження 38 «європлатформ», тобто сучасних потужних логістичних 

центрів; реалізацію регіонального проекту LOCEU. 

 

Таблиця 1.1 

Швидкісні залізничні лінії, що будуються в ЄС 

Залізнична лінія Країна Довжина, км 

Брюссель — Льєж Бельгія 62 

Льєж — німецький кордон Бельгія 33 

Антверпен – кордон з Данією Нідерланди 38 
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Кельн – Франфуркт Німеччина 219 

Нюрнберг – Інгольштадт Німеччина 88 

Мадрид — Барселона Іспанія 600 

Барселона — французький кордон Іспанія 145 

Мадрид — Вальядолід Іспанія 194 

Кордова — Малага Іспанія 155 

Перпіньян — іспанський кордон Франція 25 

Мілан — Болонья Італія 196 

Мілан — Турін Італія 143 

Верона — Венеція Італія 24 

Рим — Неаполь Італія 220 

Флоренція — Болонья Італія 77 

Амстердам/Шіпхол — бельгійський 

кордон 
Нідерланди 120 

Ніланд – Умео Швеція 190 

 

2. PEC (Pan European Corridor) – визначає 10 «критських коридорів» 

(Додаток Б), окрім того трансконтинентальні транспортні коридори – Євро-

Азійський транспортний коридор (TRACEKA), «Балтика-Чорне море», 

«Європа-Азія» та Чорноморське транспортне кільце (ЧТК); 

3. РЕТгА (Pan European Transport Area) – створення 4 

Пан'європейських транспортних зон: Чорноморської, Середземноморської, 

Адріатично-Іонічної та Баренцевої євроарктичної зони; 

4. TIRS (Transport Infrastructure Research Study in South-EastEurope) — 

вивчення потреб розвитку транспортної інфраструктури в країнах Південно-

Східної Європи; 

5. TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) – оцінка потреб 

розвитку транспортної інфраструктури країн – кандидатів на вступ до ЄС 

першої черги (нові члени ЄС від 2004 р.). Сьогодні, євротермінали активно 
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будуються в Польщі (біля Варшави, Катовіце, Вроцлава тощо), в Чехії (де 

вони називаються «відкритілогістичні центри» і створюються біля Праги, 

Брно, Градец-Кралове, Пардубіце, Злину, Ліберця; в Литві (евротермінал – в 

Каунасі, логістичний центр – в Клайпеді) тощо. 

Курс розвитку євро азійських транспортних коридорів (ЕАL-Еuго-Аsia 

Links), прийнятий на Загальноєвропейській транспортній конференції у 

Гельсінкі був підтриманий на Азійській транспортній конференції в 

японському місті Ніїгата (2002 року), де була прийнята концепція створення 

9 мультимодальних транспортних коридорів у Центральній та Східній Азії. 

Увага до розвитку EAL не була випадковою і пояснюється тим, що нині цим 

напрямом проходять величезні обсяги міжнародної торгівлі (600 млрд. дол. 

на рік) [99]. 

Відповідне політично-правове підґрунтя має Європейський союз у 

формуванні інтегрованої мережі транспортно-логістичних комунікацій, 

оскільки транспорт у більшості європейських країн прикріплений до сфери 

державного управління. Концепція єдиної європейської територіально-

логістичної системи (ТЛС) формувалася з початку розвитку інтеграційних 

процесів у Західній Європі. 

Ідея відносно єдиної транспортно-логістичної системи Європи (або 

Єврологістики) за останні десятиліття перетворилась у важливий напрям 

проведення транспортної політики Європейського союзу. Поняття цього 

феномену полягає в тому, що в умовах посилення процесу економічної 

інтеграції підвищується ступінь економічної взаємодії країн Європейського 

союзу, але не без державної взаємодії, що навіть стоїть перед економічною 

взаємодією, посилюються також транспортно-економічні зв'язки і 

транскордонний товарообмін, зростають обсяги вантажообігу, що зумовлює 

необхідність об'єднання ТЛС держав і впливає на розвиток процесу 

Європейської транспортно-логістичної інтеграції (ЄТЛІ). 

Інше пояснення Єврологістики полягає в тому, що великі територіальні 

розбіжності в розвитку основних видів транспорту між країнами 
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Європейського союзу та всередині країн. Так, в Італії кращий стан із 

транспортними шляхами на півночі, а у Швеції, Фінляндії – на півдні. Окрім 

того, значні територіальні відмінності спостерігаються й щодо розвитку 

окремих видів транспорту [198, c. 24-26]. 

Найвищим рівнем розвитку автотранспорту та його інфраструктури 

може похизуватися Німеччина, Франція, Велика Британія, найнижчий – для 

Ірландії. Найбільші обсяги вантажообігу залізничного транспорту – в 

Німеччині, Франції, Італії, Фінляндії, найменші – у Греції, Ірландії, 

Люксембурзі. Щодо інфраструктури повітряного транспорту найкраще 

розвинута вона в Німеччині, найгірше – у Фінляндії, Греції, Швеції та 

Ірландії. Водними шляхами перевезення пропонують 9 країн Європейського 

союзу, з них найкраще відповідна інфраструктура розвинута в Бельгії, 

Німеччині, Нідерландах. Найбільші торгові флоти й морські порти мають 

Велика Британія, ФРН, Швеція, Нідерланди, Греція. Трубопровідний 

транспорт найкраще розвинутий у Франції, Німеччині, Італії, Великій 

Британії, Фінляндії, Швеції. 

Отже, одним із найважливіших завдань Єврологістики – є вирівняння 

рівня розвитку транспорту між країнами Європейського союзу, сприяти 

усуненню «білих плям» з карти транспортно-логістичної інфраструктури 

об'єднаної Європи. 

Актуальності для інтеграційної стратегії Європейського союзу в 

сьогоденні набули регіональні аспекти логістичних процесів, про що 

свідчить опрацювання низки регіональних проектів Європейської 

транспортно-логістичної інтеграції.  

У 1995 році було розроблено проект «Логістика країн зовнішнього 

кільця ЄС» або LOCEU (LogisticsintheOuter-CircleofEuropeanUnion) з метою 

створення перспективних логістичних ланцюгів і систем дистрибуції товарів 

широкого вжитку в країнах на периферії Європейського союзу. Проекту 

LOCEU почав старт з аналізу чинників, що визначають розвиток логістики в 

шести країнах «зовнішнього кільця» Європейського союзу (Фінляндія, 
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Греція, Іспанія, Італія, Велика Британія, Ірландія). В результаті дослідження 

було виявлено, що для цих країн характерними є недостатня ефективність 

моніторингу операцій в логістичних ланцюгах поставок, недостатньо 

розвинута логістична інфраструктурна мережа, нераціональні схеми 

транспортування вантажів і т.д. [157, c. 31-34]. 

Задля вирішення логістичних проблем вищезазначених шести країн 

проектом LOCEU запропоновано два підходи: моделювання регіональних 

логістичних ланцюгів поставок і віртуальної регіональної ТЛС зі змінами в 

маршрутах транспортування. Підвищити ефективність логістичних ланцюгів 

поставок можна шляхом ліквідації зайвих складів і концентрації основних 

запасів у районах інтенсивного попиту (незалежно від кордонів країн), що 

сприятиме збільшенню доступності товарів, скорочення часу транспортуван-

ня продукції. Однак скорочення часу перевезення за рахунок збільшення 

швидкості транспортування не завжди вигідне, оскільки потребує більших 

витрат. Набагато кращі результати можна одержати при скороченні витрат 

часу при вантажопереробці на складі, оформленні товарно-транспортних 

документів або зниженні рівнів запасів, оскільки це скорочує час циклу 

виконання замовлення.  

Другий напрям вдосконалення логістичної діяльності за проектом 

LOCEU являє собою моделювання віртуальної регіональної транспортно-

логістичної системи, що передбачає зміни в розміщенні продуктивних сил.  

Поза іншим, серед регіональних програм Єврологістики, привертає 

увагу Форум міжнародних проектів Telematics in Foreign Trade Logistics and 

Delivery Management – Програма розвитку телематики в управлінні 

логістикою та поставками в міжнародній торгівлі (TEDIM), що має 

стратегічне значення для розвитку логістики і транспортної мережі в 

Північній Європі (Скандинавія, північ Німеччини та Польщі, північний захід 

Росії). Програма діяла у 1995-2008 років охоплює три напрями 

співробітництва (телематика, зовнішньоторговельна і транспортна логістика 

та взаємодія інформаційних систем) і 16 проектів [196]. Основні з них 
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наведено в таблиці 1.2. 

Слід також акцентувати увагу на проект BOPcom (Baltic Open Port 

Communication System – Відкрита комунікаційна система портів Балтики, 

1996-1999 рр.), що орієнтований на порти басейну Балтійського моря 

(німецькі, фінські) й охоплює моніторинг суден і вантажів, фрахтових, 

завантажувально-розвантажувальних і складських операцій. Проект являє 

собою важливий крок до створення загальноєвропейської транспортно-

логістичної системи [190]. 

 

Таблиця 1.2 

Основні регіональні логістичні проекти програми TEDIM 

№ 

п/

п 

Скорочена 

назва  

Англомовна 

повна назва 

проекту 

Україномовна назва 

проекту 

Регіон, країна 

здійснення  

1 BOPCom 
Baltic Open Port 

Communication 

Відкрита 

комунікаційна система 

портів Балтики 

Країни 

Балтійського 

моря 

2 DMS 

Delivery 

Management 

System 

Управління системою 

доставки 
Фінляндія 

3 DelCom 
Delivery 

Communications 
Комунікації доставки Німеччина 

4 RailTrack 

International 

Monitoring System 

of Railway Freight 

Transportation 

Міжнародна система 

відстеження 

залізничних 

перевезень вантажів 

Фінляндія-Росія 

5 
RailCom 

I,II 
- 

Міжнародна система 

інформаційного 

супроводження 

вантажних перевезень 

електронною версією 

перевізних документів 

Фінляндія-Росія 
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№ 

п/

п 

Скорочена 

назва  

Англомовна 

повна назва 

проекту 

Україномовна назва 

проекту 

Регіон, країна 

здійснення  

6 CustCom - 

Міжнародна 

автоматизована 

система гармонізації 

митних процедур 

Фінляндія-Росія 

7 In Centra - 

Інформаційний банк 

даних про карти, 

погодні умови, 

транспортні потоки і 

транспортне 

законодавство 

Країни 

Балтійського 

моря 

 

Єврологістика в основному спрямована на досягнення однієї мети: на 

розвиток мультимодальних перевезень, які за своїм визначенням включають 

кілька видів транспорту. Мультимодальні перевезення – це транспортування 

вантажів за одним договором, але виконана щонайменше двома видами 

транспорту; перевізник несе відповідальність за все перевезення, навіть якщо 

це транспортування проводиться різними видами транспорту (наприклад: 

залізничною дорогою, морем, автодорогою чи повітряними шляхами). 

Перевізник при цьому не має володіти усіма видами транспорту й в практиці 

це надзвичайно рідко зустрічається. Таке перевезення часто здійснюється 

субперевізниками. Перевізник, що відповідальний за все перевезення 

називається мультимодальним транспортним оператором (МТО) [150, c. 46]. 

«Майстер-план» Німеччини, як показує аналіз практики європейських 

країн, на національному рівні уряду тих чи інших держав слідують 

загальносоюзній політиці і на своїй території вживають заходів для 

досягнення цілей, закладених в основних завданнях Єврологістики. 

Уряд Німеччини, під керівництвом міністра транспорту, будівництва та 

міського розвитку ФРН Петера Рамзауера взявся за написання програми 

розвитку індустрії логістики і перевезень – «Майстер-плану по вантажному 

транспорту і логістиці». Основа, тобто суть, полягає в розробці конкретних 
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заходів щодо підвищення мобільності товаропотоків; крім того, «Майстер-

план» повинен служити орієнтиром для конкретних проектів [191]. 

Федеральний бюджет країни виділив на розвиток всього транспортного 

комплексу 8,8 млрд. євро. Для дорожнього господарства передбачено 4,45 

млрд. євро; на залізничну інфраструктуру – 3,47 млрд. євро; на водний 

транспорт – 648 млн. євро. 

Не єдиний напрямок «Майстер-плану» – посилення просування 

логістичного потенціалу Німеччини за кордоном. Завдяки Міністерству 

транспорту Німеччини задля функціонування «Майстер-плану», домоглося 

збільшення фінансування своїх маркетингових заходів, які будуть 

здійснюватися через спеціальне агентство «Інвестуйте в Німеччину» з 250 

тис. до 450 тис. євро на рік. але й цього виявилося замало. Після зізнання 

Петера Рамзауера в одному зі своїх інтерв'ю, він веде інтенсивні переговори з 

Міністерством економіки про ще більші суми [154, c. 52]. 

Розвиток логістики федеральних земель, що достатньо самостійні, 

також прийнято регулювати як мінімум в рамках державного і 

муніципального управління. Якщо національний уряд бореться за 

позиціонування і просування країни в її конкурентній боротьбі з іншими 

державами або ж регіонами, у тому числі і за залучення транснаціональних 

вантажопотоків, то між землями можна спостерігати внутрішню 

конкуренцію. Вагоміше і жорсткіше її робить той факт, що найчастіше 

федеральна земля або ж муніципалітет отримують податки від 

функціонуючого на його території транспортного комплексу, а основна 

частина податків генерується ними, а тому зацікавлені в тому, щоб відібрати 

частину вантажів у сусіда. 

Узагальнюючи в цілому систему держуправління логістики в 

Німеччині, можна констатувати, що влада країни на основі консультацій з 

бізнесом та виходячи зі свого бачення проблем і перспектив розвитку галузі 

визначають пріоритети, а потім, так чи інакше відображають їх у 

федеральному бюджеті та законодавстві. Бізнес вільно рухається в тому 
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напрямку, в якому вважає за потрібне, будучи чітко орієнтованим в 

державній політиці. Дуже подібна ситуація спостерігається й у федеральних 

землях: чиновники концентруються на створенні сприятливих умов для 

ведення бізнесу, визначаючи цілі та плановані до виконання завдання, 

особливо не втручаючись у вузькі галузеві питання та надаючи підприємцям 

свободу дій. 

Норвегія в свою чергу – зосередилася на управлінні мобільністю. 

Такого роду модель характерна для багатьох європейських країн. В Норвегії, 

де розвиток інтермодальних перевезень також є однією з головних завдань 

державної політики, основний напрямок розвитку цієї інтермодальності 

полягає в посиленні ролі залізничного транспортує, саме на цьому виді 

транспортування Норвегія акцентує свою увагу. Така мета може бути 

досягнута через конкретні заходи, що вживаються для того, щоб зробити 

перевезення вантажів по залізничній дорозі більш швидким, безпечним та 

економічно вигідним. Влада Норвегії розробила план заходів – здебільшого 

технічного та економічного характеру, що мають слугувати для розшивки 

вузьких місць на ряді ліній: будівництво других колій; зведення нових 

терміналів та реконструкція старих, придатних для складування великих 

партій вантажу. При цьому, наприклад, перебудова складського комплексу 

робилася з урахуванням того, що все більший обсяг вантажів перевозиться в 

контейнерах. 

Фінляндія, позиціонує себе, як держава – наше все. «Найважливішими 

завданнями фінської міжнародної інфраструктури та логістичної політики: 

– є забезпечення надійних і недорогих міжнародних маршрутів на 

зв'язках між основними ринками імпорту та експорту Фінляндії; 

– забезпечення привабливості фінського логістичного комплексу на тлі 

безперервного зміцнення позицій Естонії, Латвії, Литви та Польщі. 

Тези, що наведені зі стратегічного документа під назвою «Зміцнення 

логістичної позиції Фінляндії», ясно показують, що транспортний комплекс 

країни та пов'язані з ним розподіл і обслуговування товаропотоків 
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управляються за безпосередньої участі держави. 

Зі стратегії: «Уряд приймає на себе відповідальність за реалізацію 

заходів в своїй юрисдикції, в той час як практичне здійснення концепції ляже 

на діючі структури логістичної галузі. Мета і пропоновані заходи мають бути 

реалізовані спільними силами державної влади та логістичних структур у 

відповідності з узгодженим розподілом складу робіт і сфер відповідальності» 

[13, c. 54]. 

Розглядаючи практику західноєвропейських країн чітко видно, що у 

сфері управління логістикою за кордоном переважають дві основні моделі: 

1. «Авторитарна» – при якій держава безпосередньо втручається 

навіть, здавалося б, у вузькоспеціальні питання (Фінляндія). 

2. «Демократична» – коли чиновники лише вказують орієнтири 

розвитку (Німеччина).  

Причина, що обумовлює різницю, лежить в тому, наскільки логістика 

важлива для даної країни. Якщо для невеликої Фінляндії, для якої 

обслуговування транзитних вантажопотоків властиве історично, логістика є 

однією з ключових сфер з точки зору наповнення бюджету і зайнятості 

населення, то й ступінь втручання чиновників тут вагомий. Що ж стосується 

Німеччини, тут логістика служить як самостійною галуззю, так і засобом для 

ефективного функціонування інших сфер [191]. Частка логістики в 

народному господарстві менше, ніж у Фінляндії, і держава (Німеччина), 

відповідно, не так глибоко регулює ринок. 

У будь-якому випадку, передбачається чітка взаємодія і співпраця 

державного і приватного секторів в цій, одній з головних, галузей економіки. 

В проектах Єврологістики, як і в діяльності Європейської конференції 

міністрів транспорту, важливе місце відводиться Україні в силу її 

надзвичайно вигідного транзитно-географічного положення. Це підтверджує 

найбільш високий серед країн Європи транзитний рейтинг (3,75 балів – 

розрахунки британського інституту Rendell) [8].  

У підсумку, концепція «Wider Europe» – «Широкої Європи», тобто 
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розширення Єдиного європейського простору на схід, включаючи Україну, 

передбачає Єврологістику в якості невід'ємної частини, тобто створення та 

утвердження єдиної Європейської транспортно-логістичної системи, яка в 

свою чергу через мережу міжнародних транспортних коридорів та 

логістичних центрів буде напряму пов'язана з транспортно-логістичними 

системами Азії та інших континентів, а також частин світу, що й досі 

знаходяться на стадії формування.  

Трансформація європейської транспортної системи буде можлива лише 

за умови поєднання багатогранних ініціатив на всіх рівнях. Ці дії підвищать 

конкурентоспроможність транспорту, скорочуючи при цьому мінімум на 

60% викиди парникових газів, пов’язані з транспортом, до 2050 р. та 

орієнтуючись на 10 завдань, які повинні вважатися контрольними 

показниками[8]. 

Активна участь України в процесах Єврологістики, повинна, бути 

спрямована на те, щоб значна частина цього транзитного потоку товарів 

пройшла через транспортну систему нашої країни, що може принести 

додатково до бюджету України 7 млрд. дол. (7% ВВП), окрім того динаміка 

може змінюватися в позитивному напрямі, враховуючи подальший розвиток 

світової логістики, що з кожним роком нарощує свої об’єми [28]. 

Україна в силу свого надзвичайно, можна навіть сказати унікально, 

вигідного транзитного положення та розвинутої транспортно-логістичної 

інфраструктури повинна зайняти в цій системі чільне місце та продовжити 

шлях оптимізації, покращення та вдосконалення. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛОГІСТИКОЮ 

АПК УКРАЇНИ 

 

2.1. Державне регулювання транспортно-логістичної сфери України 

 

Транспортно-дорожній комплекс України має велике значення в 

економіці держави. Аналіз світового досвіду свідчить про те, що ефективний 

ринок транспортних послуг є неможливим без ефективного та 

цілеспрямованого державного регулювання транспортної галузі. 

Важливим аспектом формування транспортної політики держави є 

визначення ролі та місця держави у розвитку та функціонуванні транспортної 

системи. На думку окремих експертів, для України характерним є:  

– збереження у значній мірі структури та механізмів державного 

регулювання транспортною сферою;  

– зайва участь держави у сфері діяльності транспортних підприємств і 

регулювання окремих його видів;  

– частина державних і муніципальних транспортних підприємств мають 

низьку інвестиційну привабливість внаслідок низької ефективності їх 

виробничо-комерційної діяльності. 

Необхідність здійснення аналізу механізмів державного регулювання 

логістичної сфери в агропромисловому комплексі обумовлена стратегічною 

важливістю аграрної політики для держави, оскільки обґрунтування та 

вдосконалення механізмів державного регулювання логістикою АПК є 

основою формування ефективного конкурентоспроможного 

агропромислового виробництва, що забезпечує продовольчу безпеку країни, 

нарощує експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та 

продовольства. 

Ринкові трансформації в аграрній сфері зіткнулись зі значними 

дестабілізуючими соціально-економічними чинниками, що привело до 
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значного зменшення обсягів валової продукції сільського господарства в 

останні роки, особливо продукції тваринництва та рентабельності 

сільськогосподарських підприємств. 

До основних складових формування інституційного забезпечення 

логістичної сфери в АПК України належать:нормативно-правова база, 

система державного регулювання та інструментарій державного управління, 

а також низка чинників – національних і глобальних. До внутрішніх 

чинників, на думку багатьох провідних вчених, віднесено:ресурсний 

потенціал, фінансові, маркетингові, виробничі, історичні, соціально-

психологічні, організаційно-структурні та інші. До зовнішніх – 

глобалізаційні, геополітичні, вплив міжнародних організацій і ринків та інші 

[24; 162].  

До важливих інструментів державного управління транспортного 

сектора варто віднести:  

–  законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють взаємини між 

суб’єктами транспортного сектора і забезпечують ефективну взаємодію видів 

транспорту на принципах логістики та міжвидової конкуренції;  

–  загальнодержавні та регіональні програми розвитку видів транспорту та 

їх взаємодії;  

–  систему оподаткування транспортної діяльності;  

–  розробку загальнодержавних і регіональних транспортних балансів, 

пов’язаних з планами розвитку продуктивних сил.  

Пріоритетним напрямом державного регулювання залишається 

вдосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку транспортної 

системи та ринку транспортних послуг, включаючи створення нормативно-

правової  бази, регулюючої питання якості транспортних послуг, 

забезпечення мобілізаційної підготовки транспортних організацій і 

виконання ними розвитку механізмів державно-приватного партнерства, що 

забезпечують чіткий законодавчий розподіл прав, відповідальності та ризиків 

між державою й інвестором, а також визначення пріоритетних сферцих 
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механізмів на транспорті. 

вимагає удосконалення система управління діяльності транспортно-

дорожнього комплексу, яку з боку органів державної влади на регіональному 

рівні доцільно було б проводити за такими напрямками: 

– контроль дотримання чинного законодавства у транспортній сфері 

економіки регіону, зокрема, щодо безпечного використання транспорту, 

охорони навколишнього середовища;  

– сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у 

транспортно-дорожній комплекс області, фінансування транспортних послуг, 

що надаються соціально незахищеним категоріям населення, а також 

забезпечення спеціальних потреб державних організацій у транспортному 

обслуговуванні;  

– удосконалення регулювання регіональних ринків транспортних 

послуг, уникаючи здійснення дискримінаційних заходів як щодо перевізників, 

так і щодо отримувачів цього виду послуг, забезпечення тарифного 

регулювання діяльності транспортних організацій-монополістів. 

На нашу думку, пріоритетними напрямами державного регулювання 

окремих складових транспортно-дорожнього комплексу є наступні: 

1. Автомобільний транспорт: 

– удосконалення управління автомобільним транспортом на рівні 

регіону, міст державного та обласного підпорядкування й адміністративних 

районів, шляхом створення та функціонування відповідних диспетчерських 

служб;  

– сприяння розширенню ринків транспортних послуг, розвитку 

конкуренції з метою скорочення витрат на перевезення та підвищення якості 

автотранспортних послуг;  

– сприяння оновленню рухомого складу вантажного та пасажирського 

автотранспорту, що відповідає вимогам міжнародних технічних та 

економічних стандартів й енерго-заощадження;  

– забезпечення зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та 



 

 

52 

тяжкості їх наслідків до рівня розвинених європейських країн; 

2. Дорожнє господарство: 

– удосконалення регіонального управління дорожнім господарством з 

урахуванням тенденцій розмежування функцій державного та господарського 

управління; 

– удосконалення державного контролю за ефективним використанням 

фінансових ресурсів, що акумулюються на дорожніх фондах; 

– контроль корпоратизації державних підприємств з ремонту та 

експлуатації автошляхів загального призначення; 

– сприяння оновленню парку машин сучасними енерго-економічними 

та високопродуктивними транспортними засобами;  

– забезпечення завершення будівництва під’їздів до всіх населених 

пунктів області; 

3. Залізничний транспорт: 

– удосконалення організації перевізного процесу та утримання об’єктів 

виробничої інфраструктури залізниці; 

– перехід до європейської моделі управління залізничним транспортом 

(шляхом розмежування функцій державного управління та управління 

підприємствами залізничного транспорту, управління інфраструктурою та 

системою управління рухом підприємств державної власності та 

транспортного обслуговування, що здійснюють підприємства усіх форм 

власності); 

– контроль чинного законодавства щодо приватизації підприємств 

залізничного транспорту, включаючи виробничо-комерційні та торговельні 

підприємства; 

– сприяння оновленню рухомого пасажирського та вантажного складу, 

електрифікації шляхів сполучення, розвитку систем телекомунікацій; 

4. Річковий транспорт: 

– удосконалення регіонального управління річковим транспортом в 

умовах розмежування функцій державного та господарського управління, 



 

 

53 

забезпечуючи вимоги безпеки судноплавства, якості річкових перевезень, 

дотримання тарифів на перевезення тощо; 

– контроль завершення приватизації підприємств річкового транспорту, що 

безпосередньо не пов’язані з перевізним процесом, здійснення підготовки та 

проведення корпоратизації окремих підприємств річкового транспорту; 

– сприяння оновленню річкового флоту сучасними суднами, 

поліпшення структури флоту; 

5. Авіаційний транспорт: 

– удосконалення управління авіаційним підприємством (аеропортом), що 

знаходиться в комунальній власності, забезпечуючи вимоги з безпеки 

польотів, їх якості, тарифів на авіаперевезення; 

– контроль наступної корпоратизації аеропортів з метою підготовки їх до 

приватизації; 

сприяння заміні наявного парку повітряних суден літаками з вищим 

рівнем паливної економічності та комфортабельності перевезень пасажирів [1; 

7; 14; 21; 22]. 

аналізуючи праці відомих науковців у сфері державного управління та 

економіки, а також основні нормативно-правові документи та державні 

пріоритетні програми розвитку транспортно-логістичної сфери, можна 

зазначити, що основні загальносистемні проблеми державного регулювання 

розвитку транспортної галузі України полягають в наступному: 

– наявність територіальних і структурних диспропорцій в розвитку 

транспортної інфраструктури; 

– недостатня якість транспортних послуг; 

– низький рівень експорту транспортних послуг, у тому числі 

використання транзитного потенціалу; 

– недостатній рівень транспортної безпеки; 

– посилення негативного впливу транспорту на екологію. 

Таким чином, в Україні з'явилися істотні обмеження зростання 

економіки, обумовлені недостатнім розвитком транспортної системи. 
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Необхідні нові підходи до механізмів державного регулювання, які 

визначають основні стратегічні напрями і цільові орієнтири розвитку 

транспортної систем.  

Важливо зазначити, що транспортно-логістична система України 

складається із: 

– транспорту загального користування (автомобільний і авіаційний, 

морський, річковий, залізничний, а також міський електротранспорт і 

метрополітен); 

– промислового залізничного транспорту;  

– відомчого транспорту;  

– трубопровідного транспорту; 

– шляхів сполучення загального користування. 

Кожна складова транспортної системи України підпорядковується ряду 

правових документів, що визначають їх правовий статус, зобов’язання та 

відповідальність: 

– правовий статус та статут залізничного транспорту визначають – 

Закон України «Про залізничний транспорт» (від 04.07.1996 р., зі змінами від 

21.10.2015 р.), а також Статут залізниць України (від 06.04.1998 р., зі змінами 

від 03.12.2015 р.); 

– морський транспорт підпорядковується Кодексу торговельного 

мореплавства України (від 09.12.1994 р., зі змінами від 05.01.2017 р.); 

річковий – Водному кодексу України (від 06.06.1995 р., зі змінами від 

04.06.2017 р.);  

– автомобільний – Законом України «Про дорожній рух» (від 30 червня 

1993 р., у редакції від 28.04.2017 р.), Законом України «Про автомобільний 

транспорт» (від 23.02.2006 р., у редакції від 07.05.2017 р.);  

– авіаційний – Повітряним кодексом України (у редакції від 12.04.2017 

р.);  

– трубопровідний  –  Законом України «Про трубопровідний транспорт» 

(від 15.05.1996 р., зі змінами від 28.10.2015 р.)[112]. 
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Систематичний контроль за дотриманням законодавства на транспорті 

здійснюють Міністерство інфраструктури України, відповідні органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх 

повноважень. Контрольні функції покладені також на повноважні органи та 

посадових осіб залізничного транспорту (контролерів-ревізорів 

пасажирських залізничних складів, метрополітену та ін.). У компетенцію 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

входить контроль за роботою залізничного приміського пасажирського 

транспорту та вокзалів. 

Мінінфраструктури України – центральний орган державного 

управління, функціональними обов’язками, якого є забезпечення управління 

транспортом на території всієї держави. Діяльність Мінінфраструктури 

України регулюється Положенням про нього, затвердженим Указом 

Президента України від 12.05.2011 року № 581/2011 (в редакції від 

28.10.2017 р.) [135]. 

Мінінфраструктури України – пряме джерело державного апарату, яке 

реалізує державну політику в галузі транспорту і дорожнього господарства; 

очолює структурні перебудові економіки України; здійснює керівництво 

транспортно-дорожнім комплексом; несе відповідальність за його розвиток; 

координує роботу об'єднань, установ, підприємств і організацій залізничного, 

морського, річкового, авіаційного, автомобільного та дорожнього 

господарства, що входять до сфери його управління. 

Сьогодні, в Україні діє єдина логістична система, яка потребує 

вдосконалення та доопрацювання. Основною її задачею є підтримка рівня 

відповідності вимогам суспільного виробництва, дотримання вимог 

національної безпеки, існування розширеної інфраструктури, забезпечення 

зовнішньоекономічних зв'язків України. 

Аналіз діяльності та основних тенденцій розвитку ринку вантажних 

перевезень показав, що потреба у високо розвинутій транспортно-логістичній 

системі ще більш посилюється при інтеграції України в Європейську та 
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світову економіку і може стати базою ефективного входження України у 

світову спільноту.  

Основні елементи ефективної транспортно-логістичної системи, її 

організації, технологічної взаємодії та інформаційної підтримки на 

загальнодержавному рівні наведено на рисунку 2.1. 

 

Рис. 1 Елементи транспортно-логістичної системи в схемі роботи 

логістичних технологій 
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Розвиток логістичної діяльності в АПК України доцільно проводити по 

наступним напрямкам:  

1. Розвиток контрактної, проектної логістики, тобто формування 

стратегії і тактики логістичного обслуговування корпоративних клієнтів; 

2. Надання спеціалізованих наборів логістичних послуг, наприклад 

розвиток фреш-логістики, «холодної» логістики, автомобільної логістики, 

аграрної логістики, фармацевтичної логістики тощо; 

3. Формування інтегрованої логістичної підтримки життєвого циклу 

продукції, що особливо актуально для наукомістких виробів та виробів з 

коротким життєвим циклом, наприклад комп'ютерної техніки, мобільних 

телефонів тощо; 

4.  ІТ-підтримка логістичних процесів, особливо можливість 

отримання вчасно повної інформації про місце знаходження вантажу в 

ланцюзі постачань; 

5.  У сфері виробництва – розвиток «ощадливої логістики», тобто 

впровадження методик «бережливого виробництва» та «6 сигм» з метою 

ресурсозбереження та виявлення джерел втрат ресурсів підприємства при 

здійсненні логістичних операцій [73, c. 36-37]. 

Незважаючи на кризовий для економіки України період ділова 

активність у сфері логістики триває. Багато фахівців сфери логістики 

оцінюють таку ситуацію, розуміючи, що все-таки криза нікого не обходить, 

наслідки її довго ще будуть відчуватися, з іншого боку економічна криза 

стала потужним поштовхом у розвитку української логістики. Багатьох 

цікавлять питання перспектив і тенденцій її розвитку.  

На даний час не достатнім є використання лише готового 

інструментарію логістики. Необхідно займатися прогнозуванням розвитку 

цих інструментів, адже логістичні технології, подібно будь-яким 

технологіям, застарівають і стають більш витратними, яскравим 

відображенням, доказом недбалості владних структур є розвиток 

залізничного сектору. 
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Враховуючи стрімке прагнення України до європейської інтеграції слід 

розуміти, що система реформ, являється фундаментальною основою для 

інституційної адаптації системи транспорту України до стандартів 

Європейського Союзу.  

Формування концептуальних підходів та регуляторних актів, в яких 

визначаються чи реалізуються механізми державного регулювання, повинно 

здійснюватися з дотриманням основних законів логіки, які мають 

загальновизнаний характер і виражають такі важливі риси логічно 

правильного мислення, як визначеність, послідовність, несуперечливість і 

аргументованість думок.  

Отже, у підсумку можна зробитивисновки, що процес реформування в 

результаті створює перспективи, підвищує економічну ефективність сектору, 

істотно впливає на покращення рівня соціального життя населення. 

Формування регіональної транспортно-логістичної інфраструктури, зокрема 

в агропромисловому комплексі є одним із першочергових завдань для 

економіки країни та її поступової інтеграції з національною та міжнародною 

транспортно-логістичними системами вантажо- та товароруху, що сприяє 

входженню тієї чи іншої країни у світове товариство в якості рівноправного 

партнера. 

Одній з найбільш значущих проблем державного регулювання є 

незбалансованість розвитку єдиної транспортної системи України. Вона 

включає 3 найбільш важливих складових. Перша – це диспропорції в темпах і 

масштабах розвитку різних видів транспорту. Найбільш яскравий приклад – 

значне відставання розвитку внутрішнього водного транспорту і високі 

темпи зростання автомобілізації. Друга – це недостатній розвиток існуючої 

транспортної інфраструктури, що найгостріше виявляється в невідповідності 

рівня розвитку автомобільних доріг рівню автомобілізації і попиту на 

автомобільні перевезення, в різкому скороченні числа обласних аеропортів, а 

також в наявності«вузьких місць» на стиках окремих видів транспорту. Третя 

– це територіальна нерівномірність розвитку транспортної інфраструктури. 
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Також  існує ряд проблем державного регулювання, що 

перешкоджають ефективному розвитку транспортної галузі України. 

Зокрема:  

– незбалансованість розвитку єдиної транспортної системи; 

– наявність територіальних і структурних диспропорцій в розвитку 

транспортної інфраструктури; 

– недостатній рівень доступності транспортних послуг для 

населення, мобільності трудових ресурсів; 

– недостатня якість транспортних послуг; 

– низький рівень експорту транспортних послуг, у тому числі 

використання транзитного потенціалу; 

– недостатній рівень транспортної безпеки. 

Національна система державного регулювання аграрної сфери 

передбачає існування соціальних та економічних інститутів. Державне 

регулювання аграрної сфери організаційно забезпечується органами 

законодавчої і виконавчої влади, тому для ефективної аграрної політики 

вкрай необхідно налагодити координацію діяльності всіх установ. Для цього 

доцільним є проведення адміністративно-управлінської реформи в аграрній 

сфері, яка вже є необхідним процесом. Доцільним є також подальший 

перехід вертикалі органів аграрного управління від галузевого 

(вертикального) принципу регулювання до функціонального з сприянням 

розвитку аграрної сфери та суміжних галузей.  

Розглядаючи транспортний сектор, як цілісний об’єкт державного 

регулювання, державі доцільно:  

– забезпечити унеможливлення необґрунтованого лобіювання 

окремих підгалузей транспорту їх представниками у законодавчій та 

виконавчій владі; 

– розподіляти бюджетні видатки між видами транспорту, виходячи 

із економічних, соціальних та екологічних пріоритетів;  
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– здійснювати державний контроль за функціонуванням 

інфраструктури опорної транспортної мережі країни. 

Враховуючи стрімке прагнення України до європейської інтеграції слід 

розуміти, що система реформ, являється фундаментальною основою для 

інституційної адаптації системи транспорту України до стандартів 

Європейського Союзу. 

 

2.2. Аналіз державної логістичної стратегії агропромислового 

комплексу України 

 

Поняття стратегії є базовим у теорії стратегічного та державного 

управління, оскільки саме вона є об’єднуючим механізмом цілей 

можливостей (потенціалу) та умов (зовнішнього середовища). Базуючись на 

цілях державного регулювання, вона визначає засоби, за допомогою яких 

підприємство може перетворити свої стратегічні наміри в ринкові переваги, 

взаємодіючи з факторами зовнішнього впливу, без цього його ефективна 

адаптація до стратегічних змін в умовах невизначеності та мінливості 

середовища неможлива. 

Для забезпечення ефективного функціонування підприємств виникає 

необхідність наукового обґрунтування стратегій їх розвитку. Логістична 

стратегія являє собою певну ланку, задача якої полягає в оптимізації ресурсів 

(країни, континенту, підприємства, фірми, компанії) управляючи 

матеріальними і супутніми потоками.  

Логістична стратегія – система конкретних планів, заходів та рішень 

пов'язаних з раціональним, оптимальним, ефективним та вигідним 

управлінням матеріальними потоками. 

На сьогоднішній день, дослідження показують, що дуже малий 

відсоток суб’єктів логістичних відносин мають логістичну стратегію і 

свідомо її формують. Окрім цього, дослідження виявили основні причини 

відсутності стратегії. Перша причина – це відсутність розуміння логістики та 
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її функцій, а також необхідності стратегії, яка головним чином дозволяє 

досягти оптимальності у матеріальних і фінансових ресурсах. Друга – 

недостатня кількість кваліфікованих фахівців з логістики. 

Призначення логістичної стратегії – систематизація та управління 

матеріальними і супутніми потоками з оптимальними витратами ресурсів. 

Завдання логістичної стратегії – взаємозв’язок між різнорівневими 

структурними елементами логістичної системи України задля ефективного 

управління матеріальними і супутніми потоками. 

Об'єкт логістичної стратегії –  процес транспортування з точки «А» в 

точку «Б».  

Логістична стратегія спрямована на переміщення матеріального потоку 

найоптимальнішим та найвигіднішим чином. Дональд Уотерс дуже точно й 

найкращим чином пояснює мету логістичної стратегії –  «...організації 

вибирають для своєї логістичної стратегії ту чи іншу спрямованість, 

показуючи, який чинник вони вважають для себе найбільш важливим; …одні 

організації, такі як Ryanair, роблять ставку на витрати, що дозволяє їм 

надавати дешеві послуги; інші, наприклад FedEx, –  на високу швидкість 

доставки; треті –  на надійність; четверті –  на надання індивідуальних послуг 

і т. д.» [203, c. 149-150]. Даний вислів має на увазі думку, що кожна 

логістична стратегія позиціонується з конкретним спрямуванням на те чи 

інше направленням.  

Планування логістичної стратегії можна порівняти з загальним 

плануванням стратегії розвитку підприємства. Тут, як і при плануванні 

загальної стратегії, в першу чергу потрібно визначити основні цілі, а потім 

розробити більш детальні заходи стосовно їхнього досягнення. Творчий 

підхід до цього процесу відкриває прекрасні можливості для створення 

конкурентоспроможної логістичної системи підприємства . 

Задля успішного процесу планування логістичної стратегії, 

теоретичний фундамент логістики пропонує обрати одне головне 

спрямування, наприклад: скорочення витрат; скорочення капіталовкладень; 
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або підвищення рівня обслуговування. 

Концепція скорочення витрат базується на зменшенні змінних витрат, 

які головним чином пов'язані з переміщенням і зберіганням товарів чи 

послуг. Найефективніша імплементація даної концепції в стратегію можлива 

при різноманітній варіації аналізу альтернативних витрат, розміщення 

складських приміщень, шляхи та види транспортування. 

Концепція скорочення капіталовкладень працює через мінімізацію 

інвестицій в логістичну систему. Такого роду концепція в практичному 

аспекті має базуватися на «хірургічній точності» функціонування 

логістичного комплексу АПК України. 

Концепція підвищення рівня обслуговування має на меті перевищення 

прибуткової статті над витратною частиною. Концепція стає прямо 

пропорційно залежною від попиту та пропозиції на даний вид послуг, окрім 

цього, звужується коло потенційних клієнтів і він стає обмеженим. Дана 

концепція націлена на аудиторію клієнтів, які готові платити більше за 

собівартість забезпечення послуги транспортування. 

Реалії сьогодення показують, що розробка логістичної стратегії 

відбувається на основі попиту та пропозиції, а також виходячи з власних 

планів та амбіцій підприємства в умовах реального функціонування ринкової 

політики. 

Як ми вже зазначали, нажаль, транспортна система України не в змозі 

забезпечити перевезення необхідних обсягів вантажоперевезень. Внаслідок 

недостатнього розвитку нормативно-правової бази та стратегічних 

документів в сфері логістики та зростання негативного впливу діяльності 

транспорту на навколишнє природне середовище та здоров'я людини. Ряд 

цих факторів, в умовах світової фінансової кризи та жорсткої конкуренції 

призводить до витіснення українських перевізників з міжнародних ринків 

транспортних послуг, знижує якість обслуговування вітчизняних 

підприємств і населення, створює реальну загрозу економічної безпеки 

держави. 
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Прискорення вирішення цих проблем має виключно важливе значення 

не тільки для транспортної галузі, а й для держави в цілому, оскільки від 

цього в повній мірі залежить ефективне функціонування її виробничої та 

соціальної сфер, що значною мірою забезпечується стабільною і надійною 

роботою транспорту. 

Враховуючи великий транзитний потенціал нашої країни, на сьогодні 

найбільш актуальними питанням є розвиток спільної в контексті технічного 

та нормативно-правового забезпечення загальноєвропейської транспортної 

системи. 

При створенні належних умов у державі та актуалізації національного 

законодавства у сфері транспорту, в України з’явиться можливість 

конкретизувати потреби в розвитку інфраструктури, виявляти «слабкі» місця 

логістичного комплексу, визначати пріоритетні завдання по кожному виду 

транспорту і, надалі, впроваджувати їх у життя. 

Можна відзначити важливі державні ініціативи Уряду, які були 

спрямовані на розвиток логістичної сфери України за сприянням 

міжнародних проектів. Так, з метою організації роботи щодо імплементації 

Угоди про асоціацію Міністерством інфраструктури утворено Координаційну 

раду та 8 робочих груп у відповідних сферах (транспортної політики та 

інфраструктури, безпеки та перевезення небезпечних вантажів, авіаційного 

транспорту, автомобільного транспорту та дорожнього господарства, 

залізничного транспорту, морського та річкового транспорту, поштового 

зв'язку та туризму). 

Робочими групами розроблено та затверджено 15 розпоряджень 

Кабінету Міністрів України та якими схвалено 45 планів імплементації 

законодавства ЄС. 

В потенційній масі, транспортна система країни здатна забезпечити 

стійке зростання транзитних перевезень. Однак, невідповідність показників 

транзитних перевезень в Україні міжнародним вимогам за швидкістю, 

безперервністю, збереженню вантажів, тарифної і цінової політик на послуги 
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не забезпечує не тільки їх зростання, а й стабілізації в існуючих обсягах. 

Крім того, збільшення обсягів транзитних перевезень неможливе без 

розвитку транспортної мережі, що, у свою чергу, визначається 

інвестиційними показниками цієї сфери. 

Таким чином, можна ідентифікувати такі основні стратегічні цілі 

Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України, на які 

необхідно орієнтуватися. Це: забезпечення потреб економіки та мінімізація 

транспортних витрат у ціні товару; підвищення конкурентоспроможності в 

умовах СОТ; розвиток транзитного потенціалу України; інтеграція 

вітчизняного транспорту в європейську транспортну систему; підвищення 

рівня безпеки та забезпечення сталого розвитку транспортної системи. 

З цього випливають основні завдання розвитку: 

– технічна та технологічна модернізація та оновлення основних засобів; 

– покращення інвестиційного клімату; 

– розвиток мережі міжнародних транспортних коридорів; 

– розвиток швидкісного залізничного сполучення; 

– вдосконалення та поліпшення структури і системи управління 

транспортом, посилення контролю за фінансово-економічним становищем 

підприємств галузі, підвищення відповідальності за результатами виробничої 

та економічної діяльності; 

– закріплення позитивних тенденцій у збереженні експортного 

потенціалу. 

– забезпечення проведення гнучкої тарифної політики для створення 

привабливих умов для вантажовласників, в першу чергу, транзитних; 

– розповсюдження прозорого державного регулювання тарифів, зборів 

і плат з переробки вантажів на підприємствах усіх форм власності та 

підпорядкування; 

– забезпечення посилення безпеки, зростання ефективності та 

конкурентоспроможності транспортної галузі України; 

– суттєве поліпшення експлуатаційного стану автодоріг та штучних 
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споруд, будівництво нових автомагістралей; 

– відновлення морського флоту під національним прапором; 

– розвиток ринкових відносин на транспорті; 

– завершення інституційних перетворень на транспорті; 

– провадження прогресивних технологій; 

Потужність ресурсу транспортної галузі має потенціал, який може 

задовольнити потреби економіки і суспільства в якісних та кількісних 

транспортних послугах, які можуть відповідатимуть загальноприйнятим 

світовим стандартам і створити прецедент для розвитку країни. 

Розвиток логістики в агропромисловому комплексі України стимулює 

необхідність швидкого реагування виробників на кон'юнктуру ринку, 

породжує прагнення за короткий термін адаптуватися в нових умовах. У 

результаті створюється логістика підприємства. Але основні цілі логістики 

коригуються у зв'язку з розвитком інтеграційних процесів у світовому 

економічному просторі. Створюється простір для впровадження 

міжнародних логістичних систем, характерною ознакою яких є рух товарів 

через державні кордони. За доцільне слід вважати застосування логістики і в 

аграрному секторі економіки України. 

Основні засади державної політики щодо формування інфраструктури 

аграрного ринку закладено у низці законодавчих та нормативно-правових 

актів. Таких як: Указ Президента України від 06.06.2000 р. № 767/2000 «Про 

заходи щодо забезпечення формування і функціонування аграрного ринку», 

від 08.08.2002 р. №694/2002 «Про заходи щодо прискорення розвитку 

аграрного ринку», від 30.08.2004 р. №1021/2004 «Про заходи щодо розвитку 

аграрного ринку» [170; 171; 172]. А також формування дієвої інфраструктури 

ринку і забезпечення розширеного доступу виробників до організованих 

каналів збуту сільськогосподарської продукції передбачено Стратегією 

розвитку аграрного сектору економіки (на період до 2020 року), проект якої 

розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України [146]. 

Україна – держава з потенційно експортоспроможним сільським 
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господарством. Продовольча небезпека та дефіцит можуть бути подолані 

завдяки наявності в Україні сприятливих природно-кліматичних умов, 

зокрема запасів родючих чорноземів та можливості виробництва екологічно 

чистої продукції. Тому успішне вирішення завдань ефективного розвитку 

аграрного сектору економіки України, зростання його 

конкурентоспроможності набуває особливого значення в умовах кризи. 

Майже 80% території України займають сільськогосподарські угіддя. 

Це набагато більше, ніж у країнах Європи. Тому проблеми сільського 

господарства в нашій країні є дуже важливими, особливо на сучасному етапі 

розвитку країни. 

Громадськості постійно нав'язується думка, що ефективним є тільки 

великотоварне виробництво, забезпечити яке може лише великий бізнес на 

великих площах. Від самого початку фермерські та особисті селянські 

господарства до нього не належали, і ставку на їхній розвиток ніхто не робив. 

Великотоварне виробництво має риси інноваційного спрямування, а саме: 

високий рівень концентрації, впровадження інвестиційно-інноваційних 

технологій на виробництві товарної продукції [88, c. 89]. 

У 2014 році частка сільського господарства у ВВП країни становила 

лише 10%. Сільське господарство України от уже двадцять п‘ять років 

перебуває у стані постійної кризи. У результаті розвалено колись потужні 

сільгосппідприємства, збанкрутували господарства-мільйонери, на 70% 

зменшився технічний парк, відсутність добрив призвела до скорочення 

посівів технічних і зернових культур, різко зменшилося поголів'я великої 

рогатої худоби, свиней і птаха.  

Невтішна також статистика пов’язана із фермерськими 

господарствами, адже більшість із них є не прибутковими. Адже тільки 66% з 

них мають трактори, 39%  – автомобілі, 28% – сіялки та інше причіпне 

обладнання, до цього призвела відсутність фінансування збоку держави та 

занепад вітчизняного машинобудування. 

Застосування логістичного підходу в агропромисловому дозволить 
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вирішити безліч питань, зокрема доцільно виділити логістичні системи на 

макрорівні: виробники продукції, складське господарство, переробні підпри-

ємства та споживачі об’єднуються в єдину систему, обсяги витрат 

підприємства [117, с. 104]. Це дозволить отримати позитивні результати для 

кожного з її елементів: 

– виготовляти продукцію, орієнтовану на ринок; 

– зменшити втрати в зв’язку з несвоєчасним збором та недотриманням 

умов зберігання врожаю; 

– реалізовувати продукцію по ринкових цінах; 

– забезпечити певну стабільність запасів продовольства; 

– виробникам отримувати вищі доходи за рахунок зниження витрат, 

розширення діяльності та ринкових змін; 

– споживачам – купувати якісну продукцію від вітчизняного 

виробника протягом значно довшого періоду. 

Окрім цього, необхідний розвиток логістичної системи і в глобальному 

масштабі, адже, за висновками експертів, в над урожайні роки Україна 

втрачала значну частину прибутків саме через нерозвиненість логістичних 

систем. 

Тому для ефективності сільського господарства потрібно не лише 

забезпечити виробництво продукції, а й попіклуватися про мережі її збуту, 

тому варто акцентувати увагу на розвитку логістики у сфері 

агропромислового комплексу. Саме ефективне управління матеріальними 

потоками слід вважати головною умовою розвитку сільського господарства 

як однієї з основних бюджетоутворюючих галузей економіки України [67, c. 

54]. 

Нажаль, сучасний аналіз логістики в сфері агропромислового 

комплексу засвідчив, що більше 70 % підприємств АПК не володіють 

необхідними комплексами комп’ютерної техніки, а 90 % підприємств 

використовують традиційні технології обробки інформації [140]. 

Так, більшість експертів та науковців з державного управління та 
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економіки зазначають, що можливість для України стати регіональним 

логістичним центром в найближчі 10 років є практично нереальною. 

Торговий і транзитний потенціал України величезний, але щоб втілити його в 

життя необхідно докласти максимум зусиль не лише підприємствам АПК, а й 

державі. Основним стримуючим чинником вони вважають юридичну 

невизначеність з власністю на землю, складнощі з отриманням дозволу на 

будівництво, бюрократію та корупцію. 

Згідно за даними Світового Банку, Україна опинилася на 80 місці (з 

індексом 2,74) з 160 країн світу за індексом ефективності логістики – 

Logistics performance index. Хоча ще у 2014 р. була на 61 місці (з індексом 

2,98)(табл. 2.2) [195].  

Таблиця. 2.1  

Порівняльний аналіз індексу ефективності логістики (LPI-2014 та 

LPI-2016) в Німеччині, Польщі, Україні та Російській Федерації 

Країни Місце (2014) Бал (2014) Місце (2016) Бал (2016) 

Німеччина 1 4,12 1 4,23 

Польща 31 3,49 33 3,43 

Україна 61 2,98 80 2,74 

Російська 

Федерація 
90 2,69 99 2,57 

У дослідженні порівнювалися торгова логістика різних країн з точки 

зору прозорості та оперативності митних процедур, інфраструктури, 

міжнародних перевезень, якості послуг логістичних компаній, швидкість та 

своєчасність доставки. Дослідження Світового Банку пов'язує рівень 

розвитку логістики в країні з її торговою експансією, диверсифікацією 

експорту, здатністю залучати міжнародні прямі інвестиції і з економічним 

зростанням в цілому. 

Як слушно зазначають Гриценко С.І., Терещенко С.В. однією із 

проблем сучасної системи аграрної логістики України є також недостатній 

рівень забезпечення складами та сховищами. Щорічно Україна збирає 
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близько 62 млн. тонн врожаю зернових, хоча наявних зберігаючих 

потужностей розраховане лише на 38 млн. тонн. Варто зазначити, що не 

враховуються умови зберігання для таких культур як: соя, соняшник. 

Сьогодні це вирішується так: підприємства переобладнують тваринницькі та 

інші приміщення, де намагаються виконати основні вимоги щодо зберігання 

зерна. Тривале зберігання продукції в спеціально непризначених і не 

обладнаних для цього місцях – є неефективним, адже якість продукції стає 

набагато гірше, ніж при зберіганні в елеваторах [151].  

Проблеми слабкого розвитку логістичних зв’язків лежать у сфері 

митних процедур, дотримання договірних зобов’язань, які пов’язані з 

агрологістикою. Вразливі ланки ланцюга «з поля – до столу» –  зберігання та 

транспортування. Таким чином, стан розвитку системи аграрної логістики не 

відповідає сучасним вимогам і призводить до економічних втрат як 

сільгоспвиробників, так й інших економічних суб’єктів, задіяних у процесі 

просування сільгосппродукції на ринки. Ефективний розвиток системи 

аграрної логістики є невід’ємною складовою розвиненої національної 

економіки, продовольчої безпеки держави та стабільності в країні. Адже 

покращення цілорічного забезпечення населення продуктами харчування за 

доступними цінами, поширення позицій сільгоспвиробників на міжнародних 

ринках і зменшення частки імпортної продукції у внутрішньому споживанні 

наблизить Україну до високорозвинених країн світу [65].  

На основі вищевикладеного, можна зробити висновок, що основні 

засади державної політики щодо формування інфраструктури аграрного 

ринку закладено у низці законодавчих та нормативно-правових актів. Таких, 

як: Указ Президента України від 06.06.2000 р. № 767/2000 «Про заходи щодо 

забезпечення формування і функціонування аграрного ринку», від 

08.08.2002 р. №694/2002 «Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного 

ринку», від 30.08.2004 р. №1021/2004 «Про заходи щодо розвитку аграрного 

ринку». А також формування дієвої інфраструктури ринку і забезпечення 

розширеного доступу виробників до організованих каналів збуту 
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сільськогосподарської продукції передбачено Стратегією розвитку аграрного 

сектору економіки на період до 2020 року.  

Та не зважаючи на наявність нормативно-правового забезпечення 

розвитку інфраструктури аграрного ринку в Україні її функціонування ще не 

забезпечує вільний прозорий рух сільськогосподарської продукції, а 

відсутність чіткої схеми реалізації «виробник – оптова торгівля – роздрібна 

торгівля – споживач» негативно впливає на цінову ситуацію на аграрному 

ринку та не дає виробнику можливості отримати достатній дохід з вирощеної 

продукції.   

Результатом реалізації Транспортної стратегії в логістичній сфері та 

розвитку логістики в сфері агропромислового комплексу має стати 

системоутворюючим чинником розвитку національної економіки, галузь має 

стати конкурентоспроможним учасником суспільного розвитку за рівнем 

питомих транспортних витрат, безпеки, екологічності, якості та доступності 

транспортних послуг. Передбачається досягнути рівня розвинених країн за 

комерційною швидкістю і своєчасністю доставки вантажів, доступністю 

транспортних послуг для населення.  

Інтеграція у Транс’європейську транспортну мережу стане 

передумовою європейської інтеграції України, забезпечить підвищення 

ефективності транспортних послуг, зростання обсягу їх експорту і більш 

повну реалізацію транзитного потенціалу.  

 

2.3. Реформування залізничного транспорту, як механізм державної 

дерегуляції 

 

Для ефективного державного регулювання логістичної сфери 

залізничного транспорту необхідним є формування механізму управління 

логістичним потенціалом, що передбачає використання сучасного 

управлінського інструментарію. Він повинен ґрунтуватися на результатах 

досліджень провідних науковців у сфері державного управління, економістів 
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та практичних напрацювань фахівців з логістики машинобудівної галузі. 

Аналіз публікацій [5; 21; 58; 75; 78; 127; 182] дозволив зробити висновок про 

те, що серед значної кількості трактувань не існує єдиного підходу щодо 

визначення поняття «механізм».   

Залізничний транспорт у структурі державного транспортно-

логістичного комплексу України становить собою національне надбання для 

країни. Залізничний транспорт є одним з основних чинників динамічного 

розвитку економіки країни, для національної економіки залізничний 

транспорт це: 56,7% в сукупному обсязі перевезень вантажів; 61,2% – 

вантажообігу. Вантажонапруженість українських залізниць (річний обсяг 

перевезень на 1 км) у 3-5 разів перевищує відповідний показник розвинених 

європейських країн. 

Розподіл вантажних перевезень між видами транспорту в Україні 

значно відрізняється від ЄС, де частка залізниць становить 8%, 

автотранспорту –  44%, морського та річкового – 45%. 

Мережа залізничного покриву України – одна з найбільш розвинених з 

поміж країн Європи, експлуатаційна довжина якої перевищує 22 тис. км. 

Показник електрифікації магістралей становить порядку 46% загальної 

довжини залізниць і дає змогу відповідати український залізницям 

екологічним стандартам, що важливо в контексті присутності України на 

європейському транспортному просторі. При цьому «Укрзалізниця» має 

розгалужену систему виходів на мережі суміжних країн – функціонують 

понад 50 залізничних пунктів пропуску; є виходи інфраструктури на морську 

і річкову перевалку вантажів [115]. 

Враховуючи тенденцію розвитку ринку транспортних послуг, важливо 

відмітити той факт, що завдяки перерозподілу вантажів між видами 

транспорту, а саме: між автотранспортом (споживчі товари, контейнерні 

перевезення тощо) та залізницями (індустріальні, промислові, та масові 

вантажі), аналіз перспектив підтверджує той факт, що залізниці залишаться 

основним (за обсягами) перевізником вантажів та пасажирів на середні та 
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далекі відстані [28; 51]. 

Залізниці України вирізняються з-поміж залізниць європейських країн 

за основними показниками: вага поїздів, провізна спроможність, місткість 

вагонів; лише один виняток існував і існує й до сьогодні, а саме дозволена 

швидкість руху, яка на залізницях України становить 140 км/год. для 

пасажирських та 80 км/год. для вантажних поїздів при 160 км/год. та 100-120 

км/год., відповідно, на європейських залізницях. 

Структура експлуатаційної протяжності залізничного полотна України 

сформувалася таким чином: 67,5% становлять одноколійні ділянки; 32,5% – 

дво- і триколійні. 

Що ж стосується технологічного оснащення, тут маємо таку картину: 

44,9% протяжності залізниць є електрифікованими; 60,7% обладнано 

пристроями автоматичного регулювання руху проїздів; 62% мають 

безстикову колію; 72,9% стрілок обладнано системами електричної 

централізації. 

Рівень технологічної оснащеності українських залізниць не зразковий, 

але за твердженнями експертів вважається доволі розвиненим. Хочеться 

звернути увагу на те що, при такій технологічній оснащеності, система 

залізничного управління є розвиненою. З урахуванням норм безпеки, рівень 

оснащення модернізований та розвинений до світового рівня. Завдяки цим 

факторам виконується найбільша частина залізничних перевезень. Також 

хочеться відмітити, що незважаючи на це, невирішеними залишається низка 

проблемних пита6нб. А саме: існують проблемні ділянки, де рівень 

технологічного оснащення є нижчим або недостатнім порівняно із розвитком 

інфраструктури та виробничої бази. 

Стратегічна залізнична мережа України (далі СЗМ) це підприємства та 

лінії, на яких виконуються основні обсяги вантажних та пасажирських 

перевезень. 

Протяжність ліній стратегічної залізничної мережі становить 45% від 

загальної експлуатаційної довжини українських залізниць і використовується 
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за двома призначеннями: вантажний та пасажирський рух.  

В той час як більшість європейських країн вже давно провели розподіл 

залізничного покриття за цільовим призначенням, в Україні сьогодні не існує 

розподілення СЗМ на пасажирські та вантажні [53, с. 138]. Тобто, це є 

свідченням того, що експлуатація СЗМ у суміщеному вантажно-

пасажирському русі значно обмежує швидкість та має негативний вплив на 

безпеку перевезень, управління інфраструктурою та підвищує експлуатаційні 

витрати. 

Вантажоперевезення в Україні характеризуються неоднорідним 

характером, тобто використання залізничного транспорту за основним 

функціональним призначенням реалізується не з повним використанням 

інфраструктури. Майже 90% всіх обсягів перевезень залізничним 

транспортом здійснюється на 45% від всієї експлуатаційної довжини 

залізничної інфраструктури (близько 85% СЗМ), в той час, як решта 

інфраструктури майже не використовуються чи використовується настільки 

рідко, що не покриває витрат на своє утримання.  

Всі ці фактори являються прямими підтвердженням неефективності 

державних механізмів управління, які мають бути переглянуті, 

проаналізовані та повністю перероблені. Такого роду використання ресурсної 

бази має свої наслідки, які викликають пряму необхідність до оптимізації 

залізничної інфраструктури та закриття чи зміни призначення залізничної 

мережі.  

Саме завдяки цьому, державний апарат показуючи економічну 

ефективність частини залізничного сектору вважає доцільним передати до 

рук приватних компаній, таким чином спонукаючи до приватизації, що потім 

іменуються реформами. 

Останнє десятиліття у залізничному транспортному секторі 

ознаменоване як епоха оптимізаційних процесів по скороченню 

непродуктивних витрат, яка спричинила ліквідацію 26 відділень залізниць і 

110 інших підрозділів інфраструктури, закриття 6 малодіяльних ділянок, 
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передачу на приватизацію 22 заводів і понад 90% об'єктів торгівлі і 

громадського харчування, було передано в комунальну власність близько 

95% житлового фонду, всі дитячі дошкільні установи, а також 35 об’єктів 

культури і спорту[115]. 

Експерти підсумовують, що економічна ефективність галузі 

залишається на досить низькому рівні та має потенціал зростання 

ефективності, як в частині поліпшення експлуатаційних, так і фінансових 

показників, лише за умов розробки ефективної програми розвитку 

залізничного транспорту. 

Результати дослідження доводять, що залізнична транспортна система 

України, знаходиться у занедбаному стані, застаріла і значною мірою 

втратила свій потенціал та економічну ефективність [53, c. 139]. Статистичні 

дані, підтверджують результати дослідження: 

–  втрачено 38% потенційних перевізних можливостей; 

–  втрачено 50% забезпечення вантажними вагонами;  

–  30% верхньої будови колії (рейки, шпали, стрілочні переводи) 

потребують заміни; 

–  потребує ремонту 56% всього рухомого складу; 

–  підлягає реконструкції 40% систем тягового енергозабезпечення та 

понад 11% дефектних мостів і інших штучних споруд. 

Дуже цікавим фактором є те, що сьогоднішня система залізничного 

транспорту України не являється єдиною сукупністю залізниць, державних 

підприємств та інше. Всі вони на законодавчому рівні не являють собою 

єдиний цілісний комплекс. Цей факт створює діаметрально протилежну 

інвестиційну картину, яка має край низьку привабливість для інвесторів і, як 

показала практика, не дозволяє без державної гарантії залучати необхідні 

інвестиції в оновлення основних засобів [61, c. 88]. 

Враховуючи стрімке прагнення України до європейської інтеграції слід 

розуміти, що система реформ, являється фундаментальною основою для 

інституційної адаптації системи залізничного транспорту України до 



 

 

75 

стандартів Європейського Союзу.  

Система залізничного транспорту потребує таких реформ: 

– вдосконалення законодавчої бази; 

– оптимізація організаційної структури, для чого необхідний 

системний, комплексний підхід; 

– використання прозорих ринкових механізмів; 

– створення єдиних та рівних умов для всіх учасників ринку. 

Започаткування реформ залізничного транспорту випало на долю 

європейських країн. Початком реформ стала причина збитковості 

залізничного транспорту, оскільки перевезення не приносили бажаного 

фінансового результату, виробнича та технічна бази потребували негайного 

оновлення, рівень конкуренції інших видів транспорту стрімко підвищився і 

відтіснив у тінь залізничний транспорт. 

Доктриною епохи реформ країн Європейського Союзу у сфері 

залізничного транспорту стала імплементація прозорих ринкових механізмів 

та всезагальна лібералізація. 

Положення європейських реформ залізничного транспорту визначалося 

таким чином: 

– вільний доступ до інфраструктури; 

– дворівневе фінансування інфраструктури: державні кошти та 

залучення коштів приватних осіб; 

– підтримка конкуренції; 

– відмова від перехресного фінансування; 

– реструктуризація фінансової системи. 

Основними принципами реформування європейського залізничного 

транспорту стали: поетапна імплементація реформ; збереження за державою 

контрольної функції над залізничною сферою; відмова від втручання в 

господарську діяльність; децентралізація управління окремими видами 

діяльності. 

Докорінне реформування залізничного транспорту реалізували  майже 
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всі країни-члени Європейського Союзу. Кожна з країн має власний досвід  

реформ, та застосування різних методів та інструментів для 

реформування [56].  

Перед початком реформ в кожній з країн було розпочато підготовчий 

процес, створювалася фундаментальна основа для реформ, змінювалося 

нормативно-правова база, обиралася певна методика та інструментарій. Всі 

країни прагнули до перебудови, трансформації галузі залізничного 

транспорту аби досягти нового рівня послуг та економічної вигоди. 

Враховуючи різноманітні шляхи розвитку даної галузі відповідно до 

проведених реформ чи розподілення транспортної інфраструктури, чи 

відділення перевізної складової від транспортної інфраструктури і т.д., 

збереглася цілісність сектору залізничного транспорту, як інфраструктурна 

єдність так і функція перевезень. Були прийняти мірі до розвитку конкуренції 

та створення єдиних вимог щодо доступу до інфраструктури так і доступу до 

ринку взагалі.  

Єдиним непорушним принципом реформ європейського залізничного 

покриття було забезпечення рівного доступу всіх перевізників (як державної, 

так і приватної форм власності) до транспортної інфраструктури (залізничної 

мережі, вокзалів тощо) [128, c. 17].  

Хочеться відмітити, що жодна з країн, які пройшли шлях реформ, не 

вважали обов’язковим вводити приватизаційний процес в якості санаційного 

механізму галузі, оскільки це не було необхідністю і не є. Багато країн 

залишили інфраструктуру у державній власності, бо за міжнародним 

досвідом, повна передача інфраструктури залізниць до приватного сектору є 

негативним фактором для розвитку залізничного транспорту, особливо, 

залізничних перевезень.  

Враховуючи  сучасний стан залізничного транспорту України, можна 

зазначити, що реформи викликані не лише необхідністю в технічному 

переобладнанні, оновленні, а більше зростаючими потребами економіки 

країни, підвищення якості послуг та зменшення вартості транспортних 
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послуг для соціальної верстви населення. 

Стан в якому сьогодні знаходиться залізничний транспорт України 

пояснюється рядом фактів. Це перш за все: 

– неефективна система фінансуванням з державного та місцевих 

бюджетів; 

– відсутність коштів на відтворення основних засобів залізничного 

сектору по причині заниженої вартості та нехтування проведенням 

амортизаційних процедур; 

– економічно необґрунтована тарифна політика щодо надання послуг 

залізничним транспортом; 

– відсутність фінансових механізмів для переобладнання чи технічного 

оновлення основних засобів (лізингу); 

– низький рівень конкурентності в середовищі; 

– відсутній інвестиційний механізм у галузь. 

Наявний транзитний потенціал і вигідне географічне положення країни 

використовується недостатньо. Відмічається відставання в розвитку 

транспортно-логістичних технологій, мультимодальних перевезень, рівня 

контейнеризації. 

Останні роки пройшли в реструктуризаційних процесах, в процесах 

реформування залізничного транспорту. Все більша кількість країн світу 

вдаються до цього процесу. Переслідуючи на меті підвищення 

конкурентоздатності, реформування залізниць світу набуває неабияких 

масштабів та обсягів. Комісія ЄЕК ООН наводить такі дані, що кількість 

країн, які беруть участь у цьому процесі, наближається до 60 [87, c. 9].  

Реформування залізничного транспорту відкрило серйозні перспективи 

для подальшого розвитку галузі. Перед початком реформування слід обрати 

наступні основні принципи для українських реформ: проаналізувати та 

провести зміну в організаційній структурі залізничного транспорту; 

розпочати процеси раціоналізації управління та оптимізації витрат; 

фінансова складова реформ має бути краще організована та прозоріша; 
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необхідно розмежувати функціональну складову на залізницях України.  

Та забезпечити державне регулювання таких функцій: 

– Регуляторна функція: забезпечення дотримання та виконання 

нормативно-правової бази, принципів комерційної діяльності, контроль за 

тарифною ситуацією на ринку, антимонопольне регулювання і т.д.; 

– Політична функція: формування і ухвалення транспортної політики, 

зокрема програм розвитку, законотворчу діяльність, розроблення 

нормативних актів і тарифних принципів (Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, Міністерство транспорту та зв’язку України, органи 

місцевого самоврядування); 

– діяльність бізнес структур за принципом надання доступу до 

інфраструктури операторам, які ведуть транспорту діяльність (основні 

суб’єкти – комерційні залізничні компанії); 

– інші види діяльності слід відокремити від загальної структури 

залізничного сектору з подальшою реструктуризацією на окремі компанії або 

приватизувати, або передати регіональним органам влади; 

– відокремити та зробити незалежним управляючого інфраструктурою, 

а також зобов’язати його надавати інфраструктуру на рівних умовах як 

«Укрзалізниці», так і новоствореним залізничним операторам на основі 

нормативних актів і тарифів, перевірених регулятором. 

В Україні, так вже історично склалося, що зміни до державних програм 

та виконання їх постійно тримає у напрузі вантажовласників та ускладнює 

планування та ведення бізнесу в цілому. Використання простих механізмів, 

але своєчасних дозволить вирішити основні проблеми залізничної галузі в 

частині регулювання тарифної політики.  

Виходячи з отриманих результатів дослідження, можна зробити такий 

висновок, що реформування системи залізничного транспорту сьогодні 

є об’єктивною необхідністю. Розриви у розвитку галузі, 

відставання реформування від інших країн Європи, світу, має свої наслідки: 

зниження конкурентних можливостей залізничного транспорту України 
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на світовому ринку транспортних послуг, унеможливлює використання 

повною мірою ринкових механізмів господарювання і подальший розвиток 

галузі. Реформування залізничного транспорту в першу чергу вимагає 

якісного удосконалення законодавчої бази й організаційної структури, для 

чого необхідний системний, комплексний підхід. А також потрібен 

системний аналіз впливу реструктуризації на користувачів транспортних 

послуг. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЛОГІСТИКОЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 

3.1. Потенціал розвитку логістики агропромислового комплексу 

України 

 

Україна – територіально найбільша країна Європи. Використовуючи 

цю перевагу, можна сміливо заявити, що країна має всі можливості для 

застосування своєї території з цільовим призначенням – транспортний 

транзит чи транспортний коридор між Європою та Азією. Територія 

Україна – 21,9 тис. км. залізниць, 169,4 тис. км. автомобільних доріг, майже 

2,2 тис. км. внутрішніх водних шляхів, 18 морських та 10 річкових портів, 36 

аеропортів. 

Сьогодні, транспортно-логістичний комплекс України – це стратегічно 

важливий та вагомий сегмент країни, як в політичному, економічну та 

соціальному аспекті. Логістика України становить у валовому внутрішньому 

продукті країни близько 12%, при цьому створюючи робочі місця для 

населення  у розмірі  7% від загальної кількості зайнятого населення. 

Починаючи з дня, коли Україна стала незалежною державою, 

логістична галузь зазнала вагомих змін у своїй структурі. Сьогодні галузь 

налічує десятки тисяч суб’єктів господарської діяльності різних форм 

власності та організаційно-правових форм. Частка обсягів перевезень 

вантажів суб’єктами приватної форми власності складає 56,1%, пасажирів – 

44,0%. 

Загалом поточна логістика та потужності інфраструктури для 

сільськогосподарської продукції, здаються адекватними, проте з деякими 

недоліками в залізнично-транспортній системі, поганою якістю доріг, 

відносно слаборозвиненою річковою транспортною інфраструктурою. Однак, 

витрати на логістику приблизно на 20-30% є вищими у порівнянні з іншими 
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країнами через неефективність логістики (Світовий банк, 2013). Згідно 

дослідження Світового банку 2014 року, Індекс ефективності логістики в 

України (2,98) майже на 30% нижчий в порівнянні з найвищою ефективністю 

в Німеччині (4,12), але трохи вищий, ніж у середньому в східній Європі та 

центральній Азії. Торговельний та транспортний компонент Індексу 

ефективності логістики в Україні (2,65) є найнижчим серед усіх компонентів. 

Польща, яка межує з Україною, значно перевершує Україну за всіма 

компонентами Індексу ефективності логістики. Незважаючи на те, що 

ефективність логістики в Україні покращується, залишається великий обсяг 

для покращення. Стосовно зернового сектора, експерти цієї галузі оцінюють 

неефективність всього ланцюга створення додаткової вартості (через 

неефективності інфраструктури, низьку продуктивність, нормативи і т.д.) 

приблизно в 30 $/т, а це потенційне джерело збільшення доходів та 

інвестицій у сільське господарство [195]. 

Логістика АПК України потребує комплексних реформ, санації аби 

мати здатність до розвитку. Задля чіткого розуміння чи має логістика АПК 

України таку здатність потрібно враховувати такі ключові аспекти як: 

сучасний стан транспортної та митної логістики України з метою виявити 

характерні тенденції її сучасного розвитку, розглянути стан та особливості 

розвитку ринку логістичних послуг в Україні з урахуванням зростаючої ролі 

України та українських транспортно-експедиційних компаній у здійсненні 

транснаціональних транзитних перевезень та реалізації нових міжнародних 

логістичних проектів, проаналізувати стан інфраструктури та інституційної 

основи логістичного ринку України, окрім того, виявити фактори, що 

перешкоджають ефективному розвитку логістики України та розробити 

конкретні, дієві механізми державного управління логістикою АПК [18, 

c. 162]. 

Якщо звернути увагу на багатогокутник основних конкурентних 

показників української логістики АПК, можна виокремити конкретні 

проблемні ділянки (див. рис. 3.4). 
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Результати дослідження виявили ключові перешкоди для розвитку 

логістики АПК України: 

– Тарифні, нормативно-правові та митні бар'єри; 

– Низька якість базових послуг транспортування; 

– Слабкий розвиток транспортної інфраструктури, у тому числі через 

недоінвестування; 

– Відсутність якісної та ефективної логістичної інфраструктури, в 

першу чергу терміналів і складів; 

Низький компетентнісний рівень і недостатній масштаб бізнесу 

логістичних компаній 

 

Рис. 3.1. Багатокутник основних конкурентних показників української 

логістики  

 

Значною проблемою є недостатнє інвестування з боку держави. 

Значними інвесторами в розвиток транспортної системи є лише міжнародні 

фінансові інститути, насамперед, ЄБРР, що пояснюється важливістю ролі 

України як «транзитера» в транспортній стратегії Євросоюзу. 

Для реалізації потенціалу логістичної системи України та істотного 

підвищення її ефективності, необхідно аби держава, транспортно-логістичні 
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компанії, вантажовідправники та об'єднання підприємців спільно розробили 

програми чи реформи, які допоможуть усунути основні проблеми та недоліки 

у наступних напрямках:  

– Підвищення ефективності логістичних видів діяльності; 

– Створення без бар'єрного середовища; 

– Розвиток персоналу в сфері логістики; 

– Імплементація та розробка нових логістичних продуктів і рішень; 

– Збільшення інвестицій в транспортну та логістичну 

інфраструктуру; 

– Консолідація логістичних компетенцій, створення партнерств. 

Як виявили проведені дискусії, Україна «транспортна» може сьогодні 

пред'явити інтеграційні рішення світового рівня, вироблені, в т.ч., за рахунок 

ефективної організації державно-приватного партнерства. Потенціал 

подібних досягнень сьогодні, в нинішній складний для країни економічний 

період, далеко виходить за рамки власне транспортної тематики – він 

важливий як заявка України на роль і місце серед країн – двигунів 

позитивних структурних перетворень в суспільному устрої. Тим важливіше 

виявити проблеми і позначити якнайшвидше їх подолання, чого, власне, і 

було присвячено основне обговорення [145]. 

Україна готова здійснити все можливе для модернізації своєї 

транспортної системи шляхом підписання та ратифікації низки відповідних 

міжнародних конвенцій, а також участі в міжнародних організаціях, 

гармонізації внутрішніх норм і стандартів щодо роботи транспорту з 

вимогами Європейського Союзу. Наближення українського законодавства з 

ЄС є не тільки інструментом поглиблення економічної кооперації з ЄС, але 

також важливою мірою підвищення подальшого розвитку України в цілому. 

Одними з перших, хто розпочав адаптаційні процеси до існуючих у 

Євросоюзі були країни Центральної та Східної Європи. Таким чином, на 

добровільній основі, вони ініціювали програми адаптації їх політичних, 

економічних та юридичних канонів, особливо хочеться відмітити той факт, 



 

 

84 

що ініціатива була без юридично зобов’язуючого підґрунтя з боку 

Міжнародного права.  

Ось наприклад, Болгарія, Угорщина та Словенія, задовго до вступу та 

підписання асоціації провели перевірку правових та економічних процедур 

на відповідність законодавству Європейського Союзу [4, c. 54]. 

Україна має всі фундаментально-важливі елементи: ресурсну базу, 

економічну складову та нормативно-правову, для того аби розглядати 

інтеграційний шлях розвитку, як державний механізм подолання кризового 

становища у сфері логістики АПК України. 

Враховуючи те, що першочергово складним виявиться фінансове 

забезпечення інтеграційного процесу, потрібно розуміти, що витрати на 

інтеграційний процес залежатиме, головним чином, від необхідності 

приведення рівня транспортних послуг, інфраструктури до підвищених 

стандартів, підтримку конкурентоздатності українських транспортних 

компаній, утворення та упровадження нової регуляторної та законодавчої 

бази. З цієї причини все ще неможливо досить точно оцінити зиски і ризики 

для транспортного сектора. Однак, вже сьогодні є ряд існуючих зобов’язань 

України, а також політичних та економічних ініціатив, що зумовлюють 

необхідність приведення параметрів роботи до європейських норм та 

стандартів. 

В свою чергу структура витрат та зисків, які виникнуть при процесі 

інтеграції України до Європейського Союзу, буде залежною від рішень, 

прийнятих в економічній політиці та правовій системі, а також від підготовки 

саме всіх сегментів економіки і транспорту зокрема. Зиски, здобуті Україною 

від транспортної інтеграції, будуть як прямими: збільшення можливості 

доступу до ринків, збільшення обсягу перевезень та експорту транспортних 

послуг, приток капіталу, модернізація інфраструктури, пряме постачання 

ресурсів з ЄС, бюджетна підтримка, так і побічними: покращений розподіл 

продуктивних факторів, перерозподіл пасажиро- та вантажопотоків, 

покращення ефективності економічних процесів транспортних та 
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обслуговуючих підприємств, підвищення стандартів надання транспортних 

послуг та рівня безпеки транспорту, скорочення бар’єрів у справах з 

державами Європейського Союзу. 

Однією з концепцій, яку пропагандує Європейський Союз стосовно 

транспортного сектору є слідування встановленому правилу: суб’єкт 

діяльності логістичного ринку/користувач інфраструктури бере на себе 

зобов’язання прийняття участі в її технічному обслуговування. Основна суть 

полягає в тому, що учасник ринку покриває частину витрат, яка пов’язана з 

родом його діяльності, допомагаючи державному апарату підвищувати 

ефективність контролю та розвитку галузі. Повна імплементація цього 

правила – процес затяжний, ресурсномісткий, але головне те, що дієвий. 

Уряди інших країн мають бути готові до цього. Особливу увагу 

Європейський Союзу приділяє саме залізничному транспорту, як частині 

загальної логістики, оскільки залізничний транспорт несе витрати на 

інфраструктуру, від яких звільнені експлуатанти автомобільних доріг 

України. Фінансове навантаження повинно бути збалансованим з поміж 

видами транспорту відповідно до їх обсягів та ролі для держави [27, c.159]. 

Додатково хотілося би звернути увагу, на ще декілька важливих 

аспектів логістики АПК України, таких як розвиток конкурентного 

середовища та ролі споживача на ринку логістичних послуг. Відкрите та 

ліберальне обслуговування має спонукати до того, аби усунути монополію в 

залізничному секторі, тим самим показавши важливу роль залізничного 

транспорту у логістиці держави в цілому. 

Базовим документом, який останнє десятиріччя визначає транспортну 

політику ЄС, є «Біла книга. Європейська транспортна політика на 2010 рік. 

Час вирішувати», видана у 2001 році. Головними цілями ЄС у зміні своєї 

політики щодо транспортної системи є: припинення тенденції до утворення 

великого попиту на транспорт шляхом економічного зростання; підвищення 

конкурентоспроможності залізниць, внутрішнього судноплавства та 

громадського пасажирського транспорту порівняно з автомобільним 
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транспортом (передбачалося, що частка автомобільного транспорту у 

загальному обсязі транспортної діяльності до 2010 року не перевищить 

рівень 1998 року); підвищення доступності транспорту в сільській місцевості 

та зменшення перевантаження транспорту в міських зонах. 

Процес реалізації цієї політики змінювався. На сьогоднішній день 

проводяться дослідження, які стосуються подальших десятиріч. У 2011 році 

була прийнята нова «Біла книга Європейської комісії: Транспорт – План 

розвитку єдиного європейського транспортного простору – на шляху до 

конкурентоспроможності та ресурсоефективної транспортної системи» [8].  

Концепція конкурентоспроможної та екологічно сталої транспортної 

системи передбачає: 

1. Зростання транспорту та підтримку мобільності при досягненні 

поставленої мети скорочення викидів на 60%; 

2. Ефективну базову систему для мультимодальних міжміських 

перевезень та транспорту; 

3. Загальносвітові рівні умови конкуренції для перевезень далекого 

сполучення та міжконтинентального вантажного руху; 

4. Екологічно чистий міський та приміський транспорт; 

5. Десять завдань для конкурентоспроможної та ресурсоефективної 

транспортної системи: контрольні показники досягнення поставленої мети 

скорочення викидів вуглецю на 60%. В загальному плані вони передбачають: 

– Розробку та застосування екологічних видів пального та силових 

установок; 

– Оптимізацію функціонування мультимодальних логістичних 

схем, зокрема за рахунок ширшого використання більш енергоефективних 

видів транспорту; 

– Підвищення ефективності транспорту та використання 

інфраструктури за рахунок інформаційних систем та ринкових стимулів [8].  

Трансформація європейської транспортної системи буде можлива лише 

за умови поєднання багатогранних ініціатив на всіх рівнях. Будуть і далі 
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розроблятися різні дії та заходи, зазначені в стратегічному плані. Протягом 

наступного десятиріччя Комісія підготує відповідні законодавчі пропозиції. 

Кожній з пропозицій буде передувати детальна оцінка впливу, з урахуванням 

додаткових переваг для ЄС та фінансових дотацій. Комісія гарантує, що її дії 

підвищать конкурентоспроможність транспорту, скорочуючи при цьому 

мінімум на 60% викиди парникових газів, пов’язані з транспортом, до 2050 р. 

та орієнтуючись на 10 завдань, які повинні вважатися контрольними 

показниками. 

Значний резерв підвищення ефективності транспортно-логістичної 

системи полягає в якісному розвитку базової послуги транспортування, адже 

саме оплата цієї послуги становить 90% зовнішніх витрат компаній на 

транспорт та логістику. Якісний розвиток базової послуги – це скорочення 

вартості і строків доставки, підвищення дисципліни перевезень, тобто 

гарантоване дотримання термінів доставки, а також підвищення 

клієнтоорієнтованості, насамперед гнучкості та варіативності пропозиції. 

Необхідний перехід від логіки побудови пропозиції, від зручності 

використання інфраструктури та активів до пропозиції, відображає потреби 

клієнтів. 

Характеризуючи інституціональну основу, необхідно відзначити, що в 

Україні не отримав належного поширення логістичний аутсорсинг, 

відповідно до якого всі послуги поділяються на п'ять класів: First, Second, 

Third, Fourth і Fifth Party Logistics. Логістика першого рівня (1РL) - це 

внутрішня логістика, де всі послуги з транспортування, складського 

зберігання, митних операцій і супутнім сервісам зосереджені всередині 

компанії-замовника. 

За результатами дослідження, проведеного Georgia Institute of 

Technology (США), в Західній Європі об'єм внутрішньої логістики складає 

лише 6%, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні –  8%, в США –  22%. В 

Україні ситуація прямо протилежна –  більше половини офіційного ринку 

логістичних послуг зосереджено всередині компаній-замовників, і в цій 



 

 

88 

частині складське господарство відіграє визначну роль. Як показові приклади 

можна розглянути такі компанії, як «Nestle», «Roshen» та «Конті» в області 

складського сервісу, які створили власні підрозділи, оскільки не знайшли 

якісних пропозицій на ринку. Однак частка таких операторів на ринку 

невелика –  приблизно 8-9% [197, c. 25; 200]. 

Логістика другого рівня (2РL) –  це зовнішня логістика. У цьому 

випадку одна або декілька компаній-провайдерів виконують для замовника 

базові логістичні послуги –  транспортування і складське зберігання. У цьому 

секторі знаходиться майже весь український ринок логістичних послуг – 

близько 4000 компаній. 

Логістика третього рівня (3РL) –  сама нечисленна група учасників 

логістичного ринку України –  не більше 1%. Транспортні послуги даного 

рівня зосереджені на комплексному управлінні процесами транспортування і 

зберігання вантажів. Це означає, що компанія-провайдер не тільки 

транспортує вантаж, але і виконує всі послуги експедиції (в тому числі 

митного оформлення). Вона не тільки здійснює складське зберігання, але і, 

наприклад, бере на себе зобов'язання маркування вантажів. Зазвичай 3РL-

провайдер також управляє субпідрядниками, наймаючи їх для виконання 

послуг другого рівня. На сьогоднішній день послуги даного рівня в Україні 

надають лише кілька операторів, але зі значними поправками. По-перше, такі 

компанії як «САВ-Сервіс» (і її дочірня компанія «Комора-С»), в більшості 

зосереджені на внутрішньому вантажообігу, хоча їх клієнтами є багато 

великих компаній. По-друге, ряд професійних логістичних компаній, таких 

як Kuehne & nagel або експедиційна компанія «ТБН Логістик Україна», поки 

зосереджені на розробці якого-небудь одного сектора. Лише кілька фірм 

надають сервіс рівня 3РL в повному обсязі. 

 Логістика четвертого рівня (4РL) –  зовнішня і внутрішня логістика. 

Компанія-провайдер, виконуючи функції 3РL-провайдера логістичних 

послуг, також зобов'язується виконувати функції планування логістичних 

операцій, оренду та координацію роботи субпідрядників інших рівнів, всі 
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пов'язані фінансові транзакції, ведення документації. Цей рівень розвитку 

логістичного бізнесу. 

Логістика п'ятого рівня (5PL) – система, що є так звану Інтернет-

логістику –це планування, підготовка, управління і контроль за усіма 

складовими єдиного ланцюжка транспортування вантажів за допомогою 

електронних засобів інформації. 

Два останніх рівня повністю відсутні на ринку України і є метою для 

всіх великих логістичних компаній світу. 

В цілому ж до основних факторів, які уповільнюють розвиток 

вітчизняного ринку PL-провайдерів можна віднести: Застарілий автопарк і 

підхід до формування транспортних мереж; «Непрозорість» логістичних 

операцій; Недосконала законодавча база; Відсутність знань у галузі логістики 

та кваліфікованого персоналу; Завищені ціни на логістичні послуги; Застарілі 

складські площі, низьких класів, причому в недостатній кількості [28;200]. 

На думку багатьох експертів, основні проблеми існують саме в секторі 

складської логістики. Пропозиція складів A і B класів на ринку складської 

нерухомості значно менше, ніж попит. На 2012 р площа складських 

приміщень вищих класів склала лише 1012,36 кв. м [111]. 

Більшість підприємств України зберігають свій товар на власних або 

орендованих складах, якість яких залишає бажати кращого. В Україні три 

чверті складів відносяться до категорій не вище «С», що безпосередньо 

впливає на умови зберігання товару і його схоронність, а також на втрати 

підприємств від нераціонального зберігання вантажу. У більшості випадків 

поняття «опалювальний склад» передбачає підтримку в зимовий період 

температури від +20 до +5-10 0С, влітку ж в таких складах вона може 

досягати температури зовнішнього середовища, а саме +20-25 0С, що явно не 

відповідає умовам зберігання деяких видів продукції, наприклад, 

кондитерських виробів та шоколаду. Дуже рідко склади підприємства 

можуть похвалитися багаторівневої організацією зберігання вантажів, тому 

що така система вимагає вкладень не тільки в закупівлю стелажного 
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обладнання та підйомно-транспортної техніки, а й інвестицій в бетонні 

підлоги, систему пожежогасіння, систему управління складом [109, c. 52-53]. 

При цьому віддача з одного квадратного метра при багаторівневої 

організації складу в рази більше, ніж у приміщення з підлоговим 

зберіганням. Таке низька якість устаткування й оснащення складів можна 

пояснити тим, що виробники не можуть вкладати великі інвестиції в 

складські площі, так як основним видом їх діяльності є виробництво. Це 

можуть собі дозволити лише великі підприємства. 

Будівництво власного ж складу має ряд не тільки фінансових, але й 

організаційні складнощі. Це придбання земельних ділянок, створення 

підрозділів або залучення сторонніх фахівців в галузі проектування та 

будівництва, робота з підрядними організаціями, залучення фахівців, що 

мають досвід в оснащенні такого типу складів потрібним обладнанням та 

технікою. Для обслуговування власного складу необхідно наймати робочу 

силу, що передбачає додаткові витрати. 

Подолання перерахованих негативних факторів розвитку агрологістики 

України здійснюється в рамках численних міжнародних проектів. Розвитку 

євроазіатських транспортних коридорів в країні приділяється велика увага. 

Це пояснюється тим, що зараз в цьому напрямку проходять величезні обсяги 

міжнародної торгівлі (400 млрд. дол. на рік), причому, за прогнозами, вони 

збільшаться на 35-40% до 2015 р. 

Розглянемо деякі з них: 

1) NELTI – Нова Євроазіатська автотранспортна ініціатива, спрямована 

на розвиток євроазіатських транспортних зв'язків і об'єднання бізнесів 

уздовж маршрутів Шовкового шляху. Участь України у проекті обумовлено 

тим, що через її територію пролягає південний потік цього проекту [99]. 

В рамках програми NELTI була підготовлена Дорожня карта з розвитку 

євроазіатських автотранспортних зв'язків. Її ключовими моментами є: 

- Активне включення українських перевізників в систему євро-

азійських транспортних зв'язків; 
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- Використання геостратегічних переваг України на Чорному морі 

шляхом розвитку автомобільно-морських поромних ліній європейських 

стандартів, забезпечення регулярності курсування таких ліній; 

- Модернізація двосторонніх угод України про автомобільний 

повідомленні, що дозволить розширити доступ перевізників до світового 

ринку і знизити їх витрати; 

- Послідовні гармонізація та спрощення процедур перетину 

кордону, а саме, організація виділеного «Зеленого коридору TIR» в 

автомобільних прикордонних пунктах, впровадження процедур електронного 

попереднього декларування вантажів TIR-EPD  і схеми «єдиного вікна» для 

подачі, обробки та контролю документів на вантажі і транспортні засоби, а 

також спільного огляду транспортних засобів на кордоні; 

- Розвиток допоміжної інфраструктури на найважливіших 

міжнародних маршрутах України. В рамках спеціального проекту IRUMNI 

передбачено створення Модельного шосе від кордону України з Республікою 

Молдова до кордону з Російською Федерацією, оснащеного сучасними 

пунктами перетину кордону, автозаправними станціями, парковками, 

пунктами технічного обслуговування і готелями; 

- Вдосконалення системи професійної підготовки учасників 

українського ринку міжнародних автомобільних перевезень на базі програм 

Академії IRU[99]. 

2) Транспортно-логістичні проекти в рамках ГУАМ . Тут насамперед 

назвемо: Меморандум про взаєморозуміння між державами-учасницями 

ГУАМ зі сприяння торгівлі та транспортуванню від 06.07.2004 р.; Угода про 

взаємну допомогу і співробітництво в митних справах між урядами держав-

учасниць ГУАМ від 06.07.2004 р.; Угода про міжнародні мультимодальні 

перевезення вантажів від 19.06.2007 р. та ін. У рамках цієї організації також 

реалізується проект з поліпшення якості автомобільного дорожнього полотна 

навколо столиць держав-членів ГУАМ. При цьому використовуються 

асфальтозмішувальні установки українського виробництва [105]. 
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3) HWBSR (Highway Black Sea Road) –  Проект «Чорноморське кільце». 

Основними цілями проекту є: 

- Надання допомоги беруть участь у ньому Сторонам у 

прискоренні будівництва HWBSR шляхом виявлення інвестиційних потреб і 

пріоритетів 

вишукування фінансових ресурсів, необхідних для будівництва, і 

створення відповідних систем окупності витрат, пов'язаних з використанням 

HWBSR; 

- Надання допомоги в проектуванні, будівництві, технічному 

обслуговуванні, експлуатації HWBSR та управлінні на території Сторін в 

рамках комплексної європейської транспортної інфраструктури, що 

дозволить, таким чином, створити елементи в існуючої мережі 

автомагістралей Чорноморського регіону; 

- Приділення особливої уваги – з урахуванням нинішніх 

економічних труднощів – модернізації існуючих доріг та планування 

поетапного будівництва HWBSR. 

Проект передбачає будівництво HWBSR – високопропускної 

автомагістралі протяжністю близько 7000 км, що складається з двох фізично 

розділених проїжджих частин, кожна з яких матиме як мінімум дві смуги 

руху, забезпечить належну якість послуг для сучасного транспортного руху, 

гарантуючи безпеку, швидкість і зручність відповідно до загальноприйнятих 

стандартами. Таким чином, «Чорноморське кільце» сприятиме економічному 

та соціальному розвитку всього Європейського континенту. Основні 

характеристики, які приймаються при будівництві або реконструкції 

HWBSR, повинні відповідати вимогам Європейської угоди про міжнародні 

автомагістралі (СМА). Проте фінансування будівництва та реконструкція 

HWBSR, як правило, здійснюється з національних фондів і бюджетів [83]. 

 4) VIKING. З метою залучення вантажів для перевезення залізничним 

транспортом в напрямку Європа-Кавказ-Азія по коридору TRACECA , а 

також перевезення вантажів з Туреччини і країн Близького Сходу в північні 
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країни Європи і у зворотному напрямку був створений спільний проект 

залізниць Литви, України та Білорусі, стивідорних компаній і портів 

Клайпеда, Іллічівськ і Одеса VIKING Train. «Вікінг» –це потяг 

комбінованого транспорту, маршрут якого проходить через Україну, 

Білорусь і Литву і з'єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних 

ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і 

Каспійського морів [202]. 

Усіма учасниками проекту також ведеться активна робота по 

оптимізації схеми доставки вантажів у напрямку «Балтійське море –  Чорне 

море», шляхом вироблення рекомендацій для створення правової основи та 

організаційної структури змішаних (мультимодальних) і інтермодальних 

перевезень, організації маршрутних контейнерних і контрейлерних поїздів. 

Планується організувати попереднє бронювання місць для вантажу в поїзді, а 

також відкритість та публічність тарифів з чітким розкладом і часом 

доставки вантажу. В рамках проекту ведуться також роботи зі спрощення 

здійснення митного контролю та митного оформлення вантажів, що 

переміщуються через митні кордони країн-учасників процесу перевезень 

поїздом «Вікінг». Особливу увагу буде приділено уніфікації накладної ЦІМ / 

СМГС та можливості її використання як електронної накладної та документа 

доставки в мережі NCTS (New Customs Transit System). 

5) TACIC – програма фінансування транспортної та логістичної 

інфраструктури з метою відновлення Шовкового Шляху. В рамках проекту 

TACIC України задіяна в реалізації різних регіональних інвестиційних 

проектів і проектів технічної допомоги: 

1) Порт Іллічівськ. Бюджет – 14,8 млн. євро. Він входить в систему 

інтермодальних ліній уздовж багатьох міжнародних транспортних коридорів. 

2) Створення глибоководного порту ДП «Морський торговельний 

порт «Южний». Вартість проекту – 265 млн. дол. США. Термін будівництва 

– 2011-2014 рр. 

3) Електрифікація дільниці ж/д дороги «Долинська – Миколаїв –  
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Джанкой». Вартість проекту – 701 420 000 дол. США. Період будівництва –  

2013-2016 рр. 

4) Будівництво та експлуатація автомобільної дороги Одеса – Рені. 

Вартість проекту – 2000 млн. дол. США. Термін будівництва –  2014-2019 рр. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що Україна є найбільшим за 

площею території державою Східної Європи. 

Вона володіє достатнім економічним потенціалом, а також вдалим 

географічним положення. Через територію України пролягає безліч 

міжнародних транспортних коридорів, що з'єднують Європу з Азією. Проте 

можливості цих коридорів використовуються не повною мірою. Обсяги 

перевезень, за оцінками фахівців, можна збільшити у 5-6 разів і заробляти 

щорічно на транзитних перевезеннях 5-7 млрд. дол. 

США з подальшим нарощуванням доходів. Наявність проблем у 

логістичній сфері країни підтверджується і середніми показниками індексу 

розвитку логістики LPI останніх 5 років. Світовим банком було виявлено ряд 

негативних факторів, що гальмують розвиток транспортно-логістичної 

системи України, серед яких низька якість роботи митних органів, 

нерозвинена транспортна інфраструктури. Окремої уваги заслуговує 

логістична інфраструктура. На сьогоднішній день на ринку України 

переважають 1PL і 2PL-оператори. Такі компанії мають мало шансів на 

виживання серед заявлених на світовому ринку 3РL і 4РL-операторів, що 

володіють величезними масштабами бізнесу і, відповідно, можливостями 

тиску на невеликих конкурентів. 

Основні перешкоди, які стримують розвиток транспортно-логістичного 

обслуговування товарних потоків в Україні –  це, в першу чергу, 

незадовільний стан транспортної та логістичної інфраструктур. Розвиток 

транзиту безумовно сприяє розвитку інфраструктури України в цілому. Однак 

поки що країна програє в конкурентній боротьбі транзитних маршрутів 

більшості своїх сусідів, що пояснюється наявністю численних проблем. Так, 

навіть окремі поліпшення автодорожньої інфраструктури в чому не 
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відповідають темпам автомобілізації. Розрив між попитом і пропозицією, 

особливо в якісних характеристиках автодоріг, залишається однією з 

найсерйозніших проблем, що знижують конкурентоспроможність української 

транспортної інфраструктури. Що стосується залізничних колій, то, 

незважаючи на їх розвиненість в кількісному вираженні, необхідний рівень 

якості не забезпечений. Їх модернізація стримується відсутністю реформ, 

спрямованих на створення конкурентного ринку ж/д перевезень і сучасної 

системи регулювання. У логістичній інфраструктурі основними проблемами є: 

– Дефіцит термінальних, транспортно-логістичних та складських 

комплексів середнього та високого класу; 

– Низька швидкість проходження товарних потоків (низька рейсова 

швидкість і простої до 40% часу в дорозі); 

– Низька пропозиція комплексної транспортно-логістичної послуги 

для забезпечення міжнародних, міжрегіональних та внутрішньо регіональних 

перевезень; 

– Недостатність інтеграції інформаційних і програмно-

вичислювальних комплексів; 

– Відсутність координації між видами транспорту і клієнтами при 

організації мультимодальних і змішаних перевезень вантажів (необхідна зміна 

концепції - від єдиного технологічного процесу і штрафів за простої до 

планування перевезення на принципах єдиного вікна і єдиної тарифної ставки); 

– Низька кваліфікація персоналу. 

Все це говорить про те, що одного вигідного географічного 

розташування не достатньо, щоб компенсувати проблеми внутрішньої 

інфраструктури. На сьогоднішній момент існує необхідність збільшення 

обсягів транзиту, що проходить через транспортну систему держави, яка 

викликала активізацію участі України в процесах Єврологістики. Це 

проявляється в тому, що Україна задіяна в численних міжнародних проектах 

і програмах, кожен з яких передбачає свої заходи з розвитку транспортно-

логістичної системи держав-учасниць, в даному випадку, Україна. 
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Однак можна виділити наступні основні перспективи розвитку 

транспортної та митної логістики, характерні для країни в цілому: 

1. Створення системи національних транспортних коридорів між 

народного рівня, включаючи дорожню інфраструктуру і придорожній сервіс 

міжнародного класу; 

2. Створення системи логістичних (транспортно-складських) 

комплексів на території України, що відповідають міжнародним стандартам; 

3. Спрощення прикордонних, митних та інших транзитних 

формальностей; 

4. Сприяння з боку держави створенню і розвитку діяльності 

транспортно-логістичних операторів 3-го і 4-го рівнів. 

Саме реалізація даних заходів дозволить Україні в майбутньому вийти 

на сучасний рівень розвитку логістики і зайняти гідні позиції на світовому 

ринку логістичних послуг.  

Слідуючи політиці відкритості, Україні вдасться домогтися підвищення 

ефективності логістики АПК України, завдяки чому відкриється перспектива 

появи нових суб’єктів на логістичному ринку України, поліпшиться 

інвестиційний клімат галузі, що змусить залучити приватний капітал, 

сприятиме розвитку конкуренції в усіх галузях транспорту (включаючи 

рухомий склад залізниць), залишаючи лише елементи натуральної монополії, 

необхідні для забезпечення належного рівня безпеки на транспорті. Для 

цього варто використати досвід інших країн щодо відкриття ринків 

транспортних систем для приватного капіталу. 

Досвід країн-сусідів, а саме Польщі, доводить, що використання 

консалтингового механізму хоч і створює додаткові витрати, але проведення 

консультацій щодо проектів, урахування багатьох думок перед ухваленням 

остаточного рішення – забезпечує утворення культури консультування й 

ухвалення рішень, що сприяє регулюванню публічних дебатів, скороченню 

кількості неочікуваних протестів, а також повному використанню 

міжнародного фінансування; 
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1. Налагодити процес організації тендерів на державні закупівлі, який 

в свою чергу потребує запровадження життєво необхідних механізмів: 

повністю увести в дію законодавство про державні закупівлі, сумісне з 

законодавством ЄС; удосконалити процедури та структури управління 

державними закупівлями; 

Система державних закупівель – свого роду ідентифікатор 

корупційного іміджу країни. Забезпечення належного авторитетного іміджу в 

майбутньому перетворюється на позитивну перспективу залучення 

міжнародних коштів. Окрім цього, слід виокремити компетентнісний фактор 

підготовки та проведення тендерів, який має бути на високому теоретично-

практичному рівні; 

2. Необхідно ретельно розмежувати регуляторні, адміністративні та 

економічні функції, щоб забезпечити чесну конкуренцію серед операторів, 

підрядників ремонтних і будівельних робіт. Компанії, що надають логістичні 

послуги, обслуговують інфраструктуру та виконують будівельні роботи, 

мають бути повністю відділені від державних підрозділів, відповідальних за 

транспортну політику, виділення державних коштів, упровадження заходів із 

безпеки та нагляд за їх дотриманням; потім їх слід приватизувати або 

принаймні розглядати під час тендерних процедур як повністю комерційні 

суб’єкти, як це робиться, наприклад, у Швеції; 

3. Виокремити програму фінансування розвитку логістики 

агропромислового комплексу України; 

4. Домогтися забезпечення прозорості у фінансовій звітності 

транспортно-логістичних підприємств; 

5. Розробити ряд нормативно-правових заходів, щодо організаційно-

правових форм для державних так і приватних компаній, в якості механізму 

державного управління; 

6. Провести переоцінку основних фондів транспортно-логістичного 

комплексу України; 

7. Проаналізувати доцільність використання різноманітних джерел 
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фінансування: міжнародне залучення коштів, кредити, інвестиційні ресурси, 

кошти державного та місцевих бюджетів; 

Запровадити використання інноваційних транспортних технологій та 

сприяти технологічній модернізації транспорту.     

 

3.2. Механізми антикризового управління розвитком логістики 

АПК України 

Сільське господарство є однією з пріоритетних галузей національної 

економіки. За оцінками Держкомстату України, у 2011 р. частка сільського 

господарства (включаючи мисливство та лісове господарство) у загальному 

обсязі валової доданої вартості всіх галузей економіки склала 9,6 % (у 

2010 р. – 8,7 %). Аграрний сектор також слід вважати одним із 

найперспективніших секторів в економіці України. Про це свідчать дані 

Кабінету Міністрів України: у сільському господарстві у 2012 р. освоєно 16 

млрд. грн. капітальних інвестицій, що на 11 % більше, ніж у 2011 р. Зростає 

інтерес до аграрного сектора з боку іноземних інвесторів. Зокрема, обсяги 

прямих іноземних інвестицій у сільське господарство в 2012 р. зросли на 

6,4 % проти попереднього року. Розвиток с/г галузі сприяє підвищенню 

матеріального добробуту населення, зміцненню економічної та продовольчої 

безпеки держави, зростанню її експортного потенціалу [28]. 

Водночас, сільськогосподарський сектор виробництва – один із 

найризикованіших секторів економіки, оскільки на його розвиток великий 

вплив має дія природних та біологічних чинників. Тому оптимізація 

потокових процесів в економіці аграрного сектора та використання 

інструментарію логістики в діяльності агробізнесових формувань дає змогу 

оптимально організувати та реалізувати на практиці всі переваги [2, c. 18]. 

Актуальність і необхідність розробки національних антикризових 

механізмів державного управління агрологістики України назріла об'єктивно. 

Судячи з досвіду розвинених країн виходить, що стратегічний підхід є 

основним у державному управлінні розвитком економіки (і передбачає 

зміцнення конкурентних позицій національної продукції, стимулювання 
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розвитку галузевої науки й інноваційної діяльності, сприяння перетворенням 

промислових компаній для підвищення їх конкурентоспроможності тощо).  

Виклики, які сьогодні стоять перед українською логістикою: 

Сховища: 

1. Низька ефективність існуючих потужностей елеваторів: поточна 

потужність існуючих складів/елеваторів відповідає потребам ринку для 

зберігання зернових та олійних культур. Одночасно спостерігається 

неефективне використання існуючих потужностей елеваторів, особливо тих, 

що перебувають у державній власності та працюють з низьким обіговим 

коефіцієнтом. Застаріле і неефективне обладнання для зважування, сушки, 

відбору проб, навантаження/розвантаження, тестування, а також 

неспроможність його оновлення є основними причинами неефективного 

використання. 

2. Відсутність наявних потужностей для обробки зростаючого обсягу 

продукції: існуючі потужності для зберігання, є недостатніми, щоб впоратися 

з очікуваними об’ємами зернових та олійних культур. Якщо Україна могла б 

використовувати свої можливості, то прогнозовані експортні об’єми зросли б 

приблизно на третину в найближчі 10 років, з нинішніх більш ніж 30 

мільйонів тон до близько 65 мільйонів у 2022 році [19, c. 138]. 

Залізниця: 

1. Ускладнений доступ до вагонів: адміністрація української залізниці 

(Укрзалізниця або УЗ) володіє 86% зернових бункерів порівняно з 14%, що 

належать приватним компаніям. Учасники ринку відзначають труднощі в 

доступі до зернових бункерів оскільки офіційні органи УЗ вирішують кого 

забезпечити зерновими бункерами. 

2. Застаріле депо: середній вік вагонів 26 років, 27% зернових 

бункерів є старішими від 30-річного експлуатаційного терміну. 

3. Дефіцит вагонів у високий сезон в липні-грудні через низьку 

оборотність вагонів. Поточна оборотність становить 9 днів і може бути 

збільшена до 4 днів. Ця ситуація складається частково через застаріле 
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обладнання для завантаження/розвантаження, яке може завантажити менш, 

ніж 10 вагонів на добу, в порівнянні з сучасними підіймачами, які можуть 

опрацювати 55 вагонів на добу. 

4. Існує обмежене стимулювання з метою розширення приватного 

депо. Залізничні тарифи для приватних вагонів є на 3-7 $/т дорожчими 

порівняно з тарифами для державних вагонів. 

5. Низька потужність портових залізничних станцій, що створює 

затримки завантаження /розвантаження [67, c. 54]. 

Автомобільний транспорт: 

1. Перевантаження вантажного транспорту: перевантаження 

вантажівок викликає серйозні проблеми для автодорожньої інфраструктури, 

але й забезпечує гнучкість для виробників зерна, які потребують послуги 

транспортування. В Україні є поширеним, що загальна вага завантаженого 

дорожнього засобу перевищує дозволену (38 тон) на 40 – 55% (до 60 тон). 

2. Дефіцит зернових вантажних автомобілів у високий сезон (липень – 

листопад) [71, c. 67]. 

Водні шляхи: 

1. Внутрішні відправки насипної продукції річковим транспортом / 

баржами вважається найбільш ефективним видом транспорту. Наприклад 

США – найбільший виробник у світі і експортер кукурудзи, більше половини 

експорту зерна поставляє в порти Мексиканської затоки баржами. На відміну 

в Україні, тільки 3% (або 1,1 млн. тон) експорту зерна доставляється в порти 

Чорного моря на баржах. Крім того, обсяг усіх товарних потоків внутрішніми 

водними шляхами України скоротився з 66 млн. тон в 1990 році до мізерних 

4 млн. тон в 2013 році. 

2. Протекціонізм: фактично немає доступу міжнародного флоту до 

внутрішніх водних шляхів України. Річковий флот є в дефіциті в Україні. З 

іншого боку доступ міжнародних річкових та морських суден до внутрішніх 

вод України, по суті, заблокований через:  

– Одноразовий дозвіл для роботи на внутрішніх водних шляхах для 



 

 

101 

іноземних флоту; 

– Портові збори, що в 10 разів вищі для каботажного судноплавства в 

порівнянні з міжнародним судноплавством, яке практично виключає 

функціонування міжнародного малотоннажного флоту на внутрішніх водних 

шляхах України. 

– Лоцманські послуги монополізовані державним підприємством. На 

річці Дніпро знаходяться небезпечні ділянки, де необхідний супровід суден 

для безпечного пересікання цих ділянок. Існує лише єдине (державне) 

підприємство в Україні (так зване «Дельта Лоцман»), де можна замовити такі 

послуги. Учасники ринку відзначають класичні проблеми, які мають 

монополістичний характер: необґрунтовано високі тарифи, які складають 

левову частку всіх виплат, та невідповідність послуг потребам клієнтів [83]. 

– Незадовільний стан громадської інфраструктури та послуг. 

– Річкове дно не доглядається та є занадто мілким для більш 

економічно-ефективного судноплавства. Є принаймні 5 ділянок Дніпру, де 

дно занадто мілке для барж /суден з вантажопідйомністю понад 3000 тон і 

має бути поглиблене. 

– Неналежний нагляд за шлюзами є ще однією проблемою, яку 

необхідно взяти до уваги. Вздовж Дніпра є шість шлюзів і два розвідних 

мости, які знаходяться в незадовільному технічному стані. 

– Низький кліренс мостів викликає інші витрати. Оскільки зазвичай 

річкові мости були побудовані, грубо кажучи, 60 років тому, їхній кліренс не 

розрахований на висоту сучасних річкових суден. Тож тепер мости необхідно 

розводити, щоб судна могли пройти під мостом. Власне кажучи, 

судновласник компенсує власнику моста вартість підйому, а вартість 

розведення мостів знаходиться в діапазоні від 984$ до 1968$ США за один 

прохід. 

– Навігаційний період по річці Дніпро є обмеженим (квітень-

листопад) через замерзання води. 

Регуляторне середовище в ланцюгах додаткової вартості: 
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1. Карантинний, фіто-санітарний та ветеринарний контроль є 

обтяжливим для приватного сектора і використовуються як корупційне 

джерело доходів; в той же час цей контроль не є ефективним у виконанні 

своїх основних функцій. 

Оптові і місцеві ринки: 

1. Неефективна державна підтримка / стимулювання 

сільськогосподарських кооперативів та інших організацій виробників щодо 

закупівлі ресурсів, переробки та маркетинг у сільськогосподарської 

продукції. 

2. Відсутність інфраструктури ринкової інформації для інформування 

фермерів і господарств. 

3. Регіональні відмінності сільськогосподарської практики. 

Головним напрямом антикризових механізмів державного управління 

повинен бути інноваційний шлях розвитку і (на його основі) модернізація 

виробництва і управління. 

Державний апарат повинен сформувати сучасну антикризову політику 

таким чином, аби сприяти створенню сприятливих умов функціонування 

всього логістичного ланцюжка, що забезпечує системний і ефективний рух 

матеріального потоку. 

Реальність сьогодення відображається в глобалізації та інтеграції 

світових економічних процесів, для них характерним є розподіл праці, 

виробництва та послуг, саме це має істотний вплив на економіку галузі та 

держави в цілому. 

Основними передумовами участі України в євроінтеграційних 

процесах та адаптації діяльності підприємств у складних умовах глобальної 

ринкової економіки є розробка та впровадження науково обґрунтованих 

стратегій управління підприємствами. В разі використання інноваційних 

концепцій та стратегій управління агрологістикою для України відкривається 

можливість підвищити конкурентоспроможність і прибутковість логістики 

АПК України, поліпшити стан національної економіки й рівень добробуту 
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населення. 

Світове господарство наскрізь просякнуте глобалізацією, особливо це 

стосується транспортного комплексу, тому що, саме логістична ланка 

забезпечує в першу чергу зв’язок між виробником та покупцем. 

За своїм географічним положення та історичною спадщиною Україні 

судилося стати сполучно-транзитною територію між Північчю і Півднем, 

Сходом і Заходом. Сьогодні транспортний комплекс України – як кровоносна 

система, яка на своїй території вміщує міжнародно-транспортні коридори та 

універсальні шляхи сполучення між країнами, з достатньою потужною 

пропускною здатністю. Ці основні фактори і являють собою фундаментальну 

основу для формування сучасної логістичної системи, яка відповідала б 

світовим стандартам [111]. 

Результати дослідження доводять, що вітчизняна та зарубіжна 

література не має відображення саме комплексного механізму державного  

управління аграрно-логістичною діяльністю в умовах глобалізації, з 

урахуванням стратегічного значення для держави, створенням як 

зовнішнього так і внутрішнього середовищ для функціонування підприємств 

на ринку, необхідністю контролю та управління за ринком та діяльністю 

підприємств.  

Саме завдяки неузгодженості між теоретичними надбаннями та 

вимогам сьогодення в агрологістичній сфері виникла пряма необхідність 

розробити антикризову програму для логістики АПК України (рис. 3.5). 

На сьогоднішній день, логістика України залежить від країн-сусідів, а 

саме розширення ділових та партнерських зв’язків України вплинуло на 

ринок міжнародних перевезень і в першу чергу, на механізми організації 

міжнародних перевезень, тим самим викликавши об'єктивну необхідність 

функціональної перебудови діючих транспортних коридорів і розвиток 

логістичного мислення. 

Держава має розглядати та вирішувати проблеми транспортного ринку 

та ринку логістичної інфраструктури з урахуванням турбулентності ділового 
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середовища та можливістю до над швидких реакцій на зміни на світового 

ринку. 

 

 

 

Рис. 3.1. Алгоритм впровадження антикризової моделі розвитку логістики 

АПК України 

 

У сучасних умовах сутність транспортного ринку не вичерпується 

ринками окремих видів транспорту, а повинна розглядатися з урахуванням 

мінливих сучасних умов як в техніко-організаційних засадах перевізного 
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процесу, так і в попиті на транспортну послугу не тільки в період росту або 

стабільного становища, а й у періоди кризових явищ на ринку. 

Теперішня ситуація агрологістичного комплексу України не відповідає 

державним інтересам України: країна втрачає свої позиції на міжнародних 

ринках транспортних послуг, все більше потрапляючи в залежність від 

закордонних транспортних і експедиторських структур, що функціонують як 

за її межами, так і на її території.України не використовує свій транспортний 

потенціал на повну потужність [30, c. 62]. 

З поміж країн Європи, Україна має найвищий коефіцієнт транзитності, 

який становить 3,75. Маючи потужну транзитну систему, яка в рік може 

пропустити через себе: трубопроводами близько 200 млн т товарів; 

залізницями, внутрішнім водним та автомобільним транспортом понад 60-70 

млн. т. товарів. Статистичні показники доводять, що транспортна система 

України працює не на максимальну потужність, тобто наявний транзитний 

потенціал України використовується на 70%, а транспорт загального 

користування (без трубопроводів) – лише на 50%, в грошовому показнику це 

дорівнює близько 5-7 млрд. дол. США [27, c. 158]. 

Одним із антикризових механізмів державного управління 

агрологістичним комплексом України є  реалізація перспективних аспектів 

міжнародного співробітництва у сфері транспортних комунікацій, яка 

слугуватиме прямим чинником до розвитку портів, необхідної 

інфраструктури, логістики, вирішенню соціальних завдань в регіонах і в 

цілому зростання транспортних і економічних можливостей всіх його 

учасників. 

Ось наприклад розглянемо основні позитивні сторони, створення 

транспортного коридору Гданськ – Одеса, хочеться зауважити, що не лише 

для України важливого значення  має цей транспортний коридор, а й 

Польща. 

Протяжність коридору становить 1514 км залізничними коліями і 961 

км автомобільними шляхами. Основні переваги, які створює цей 
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транспортний коридор для України полягають в тому, що він значно 

пришвидшують, скорочують та здешевлюють транспортування вантажів з 

країн Північної та Західної Європи на Близький Схід і в Північну Африку. 

Оптимізаційна складова скорочення шляху перевезень відносно порівняння з 

морським маршрутом навколо європейського континенту становить від 2000 

до 3500 км. Окрім цього проект дозволяє домогтися оптимізації на шляху від 

Гданська до Стамбулу через Одесу становитиме близько 3100 км. 

Спільно з Європейським транспортним коридором, до складу якого 

входять поромні переправи через Чорне і Каспійське моря, залізниці 

Закавказзя і Туркменістану, новий коридор здатний забезпечити мінімальну 

відстань перевезень з країн Балтійського басейну в Кавказький регіон і 

Центральну Азію. 

Для ефективного позиціонування України на світовому транспортному 

ринку виникає необхідність вирішення ряду проблем національного 

транспортного комплексу та імплементація нових закордонних тенденцій в 

його функціонуванні. 

Слабка система логістичного обслуговування за всіма видами 

транспорту і відсутність повноцінної системи транспортних хабів , сьогодні 

чи не одна з найбільш гострих проблем розвитку агрологістичного ланцюга 

України. 

Метою створення хабів є підвищення економічної вигоди перевезень, 

збільшення частоти рейсів та кількості перевезень, що досягається шляхом 

оптимізації витрат, завдяки концентрації вантажних потоків у вузлі. 

Сучасний хаб – це, насамперед, великий інтермодальний 

(мультимодальний) центр, в якому обслуговуються глобальні і регіональні 

вантажопотоки. Такі комплекси можуть створюватися тільки за підтримки 

держави та її регулюванні. З їх допомогою можна максимально вигідно 

використовувати вигідне геоекономічне положення України 

При створенні хабів в Україні можна використовувати досвід 

Великобританії, де основні логістичні центри (хаби) розташовуються в 
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географічному центрі країни. Таке розташування та розвинена дорожня 

мережа дозволяють здійснювати щоденну гарантовану доставку в будь-яку 

точку країни. В Україні проектується створення хабів на основі семи 

аеропортів, але в даний час закінчується будівництво Бориспільського хаба 

[119, c. 78]. 

Також одним з варіантів розвитку транспортної логістики АПК 

України може інтегративний напрям. 

В останній час все більше дослідників звертаються до теми інтеграції. 

Її актуальність не зменшилася навіть зараз, коли наслідки економічної кризи 

набули вражаючих масштабів. Про інтеграцію мова йде як на рівні суб’єктів 

економік різних країн, так і на рівні суб’єктів тільки однієї країни. 

В загальному вигляді інтеграція – це об’єднання економічних суб’єктів, 

поглиблення їх взаємодії, розвиток зв’язків між ними. Інтеграція суб’єктів 

господарювання – це сукупність організаційно-економічних відносин між 

господарюючими суб’єктами, які взаємодіють в складі інтеграційної 

структури на координаційних або субординаційних початках з приводу 

встановлення повторюючих стійких взаємодій в процесах організації 

виробництва, праці та управління, обміну результатами виробництва з метою 

гармонізації економічних інтересів, досягнення синергетичного ефекту при 

суспільній діяльності та взаємовідносин зі зовнішніми контрагентами, 

включаючи державні органи. Інтеграція виконує декілька функцій, які 

дозволяють розкрити різні рівні (макро-, мезо- та мікрорівень), специфіку та 

визначити основні риси інтеграції суб’єктів господарювання. Процеси 

інтеграції не обійшли й сферу логістики та охопили процеси, що пов’язані з 

рухом ресурсів і готової продукції, а також потоків, що їх супроводжують. 

Під логістичною інтеграцією розуміють об’єднання учасників, які реалізують 

рух матеріального та супутніх йому інформаційного та фінансового потоків в 

логістичній системі або ланцюзі, на основі логістичної координації з метою 

скорочення загальних логістичних витрат, пов’язаних з задоволенням потреб 

споживачів [68]. 
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Європейська інтеграція є одним з основних пріоритетів української 

державної політики. Проте транспортна система країни все ще не відповідає 

стандартам і вимогам ЄС і відзначається суттєвим відставанням щодо 

інфраструктури, обладнання і норм. Україна задекларувала готовність 

здійснити все можливе для модернізації своєї транспортної системи шляхом 

підписання та ратифікації низки відповідних міжнародних конвенцій, а також 

участі в міжнародних організаціях, гармонізації внутрішніх норм і стандартів 

щодо роботи транспорту з вимогами Європейського Союзу. Максимальне 

наближення українського права відповідно до ЄС є не тільки інструментом 

поглиблення економічної кооперації з Європейським Союзом, а й важливим 

засобом підвищення подальшого розвитку України в цілому.  

Вже сьогодні є ряд існуючих зобов’язань України, а також політичних 

та економічних ініціатив, що зумовлюють необхідність приведення 

параметрів функціонування транспортної системи до європейських норм та 

стандартів. 

Сучасна криза не є причиною для того, щоб відкладати проведення 

реформ, у тому числі й у сфері транспорту. Загальновідомо, що під час будь-

якої кризи структурні зміни в економіці йдуть швидше.  

Державний антикризовий механізм управління агрологістикою України 

має обов’язково включати в себе такі принципи та має зрозумілий алгоритм 

впровадження (рис. 3.6): 

1. Механізми мають бути розроблені та діяти на основі достовірних 

даних, отриманих з компетентних джерел; 

2. Фінансово-економічна складова має проводитися при використанні 

математичного апарату, що забезпечує точність розрахунків; 

3. Механізми мають передбачати вплив зовнішнього середовища і 

обстановки на логістичну систему. 

Особливу увагу потрібно звернути на ризики, які становлять основну частку 

впливу зовнішніх чинників та викликають максимально негативний вплив 

зовнішнього середовища або обстановки на логістичну систему. Реалізація 
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ризиків веде до зниження економічної ефективності логістичної системи. 

Розробка системи управління ризиками дозволить вийти на новий рівень 

прогнозування, максимального підвищення ефективності логістичних 

процесів та зменшення додаткового витратного навантаження на 

агрологістику в цілому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Алгоритм формування антикризового механізму державного 

управління агрологістикою України  

 

За результатами дослідження пропонуються наступні визначення 

понять: 

Логістична система – взаємодія спеціалізованих суб'єктів системи, чия 

спільна діяльність спрямована на забезпечення руху товарно-матеріальної 

цінності від виробника до споживача протягом життєвого циклу товару. 

Ризик – несистемний негативний фактор, реалізація якого в логістичній 

системі завдає економічної шкоди системі і формує практичний досвід (як 

доконане подія) у фахівців логістичної системи. 

Таким чином, логістичні ризики – це негативні фактори, що 
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перешкоджають планової реалізації логістичного процесу, які знижують 

економічну ефективність або виключають його завершення. 

Розставимо остаточно всі крапки над «i», класифікуємо ризики, а саме 

ризики зовнішнього середовища. У табл. 3.1 запропонована класифікація 

зовнішніх ризиків, що впливають на логістичну систему підприємства. 

 

Таблиця. 3.1  

Класифікація зовнішніх ризиків, що впливають на логістичну 

систему 

№ 

п/п 
Клас ризику Характеристика ризику 

Приклад реалізації 

ризику в логістиці 

1 Економічний 

Подія, що перешкоджає 

отриманню прибутку і 

супроводжується отриманням 

збитку. 

Порушення 

договірних 

зобов’язань. 

2 Політичний 

Подія, яка виключає 

можливість ведення 

господарської діяльності 

суб’єкта ринку. 

Націоналізація 

галузі, війна, 

революції. 

3 
Адміністративн

ий 

Винесення уповноваженим 

органом рішення чи 

розпорядження обов’язкового 

для виконання суб’єктом 

економіки. 

Виявлення 

порушення будь-

якою інспекціє, що 

супроводжується 

тимчасовим 

припиненням 

господарської 

діяльності. 

4 Природний 

Вірогідність обмеження 

функціонування суб’єкту 

економіки або його знищення 

в результаті стихійного лиха. 

Паводки, бурі і т.д. 

 

При цьому, традиційний логістичний ланцюжок «постачання – 

виробництво – збут» в умовах впровадження інновацій трансформується в 

ланцюжок «інновації – постачання – виробництво – збут». 

Формування логістичного ланцюжка доцільне тільки у випадку, якщо 

товар на виході матеріального потоку здатний задовольняти потреби 
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споживача не тільки в даний момент, але і в середньостроковій перспективі 

(ще краще – в довгостроковій). Це відноситься до стратегічної логістики, але 

реалізується на рівні підприємства [72, c. 383]. 

Окрім цього, при створенні антикризових механізмів державного 

управління логістикою АПК України, не можна нехтувати логістичними 

підходами, які дозволяють приймати найбільш ефективні рішення в сфері 

транспортування, які повинні бути реалізовані в транспортно-логістичних 

механізмах: 

– Системний підхід – всі елементи розглядаються як взаємопов'язані і 

взаємодіючі фактори логістичної системи для досягнення єдиної мети 

управління. Таким чином, застосування системного підходу передбачає 

оптимізацію функціонування не окремих елементів, а логістичної системи в 

цілому; 

– Принцип глобальної оптимізації – оптимізація структури 

логістичної системи вимагає узгодженості локальних цілей функціонування 

елементів (ланок) системи для досягнення глобального оптимуму; 

– Принцип моделювання та інформаційно-комп'ютерної підтримки – 

використання різних моделей: математичних, економіко-математичних, 

графічних, фізичних, імітаційних та ін. Прогрес інформаційних технологій та 

інформаційних систем дозволив значно підвищити ефективність логістики, а 

інформаційно-комп'ютерна підтримка зайняла належне місце серед ключових 

логістичних функцій. 

Наступним антикризовим механізмом державного управління 

логістикою агропромислового комплексу хочеться розглянути аудит 

логістичної діяльності. 

Мета аудиту логістичної діяльності – представляє собою комплексний 

аналіз поточного стану ланцюгів поставок та вироблення пропозицій, 

націлених на підвищення показників ефективності, в число яких входить 

зростання якості сервісу, зниження витрат і підвищення продуктивності 

інфраструктури. Підвищення ефективності управління ланцюгами поставок 
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як правило пов'язане з такими заходами: мінімізація логістичних витрат; 

підвищення ефективності планування; підвищення оборотності активів; 

поліпшення показників рентабельності; оптимізація рівнів запасів на складах 

і мінімізація неліквідів; забезпечення високої якості управлінських рішень 

[63, c. 122]. 

Заходи, пов'язані зі скороченням витрат, здійснюються на основі 

аналізу поточних витрат суб’єкту господарювання і припускають виявлення 

способів економії за рахунок зміни схем дистрибуції, варіювання джерел 

сировини і матеріалів, зміни в схемах закупівлі і збуту та ін. Для оцінки 

відповідності суб’єкту господарювання найкращим галузевим стандартам в 

ряді випадків застосовується методика порівняльного аналізу зі структурою 

собівартості кращих компаній у галузі. Також здійснюється детальний аналіз 

собівартості і виявлення найбільш пріоритетних напрямків в частині 

скорочення витрат. 

З метою якісного та об'єктивного аналізу логістичних витрат і 

подальшого вироблення пропозицій щодо поліпшення застосовуються 

інструменти імітаційного та математичного моделювання, що дозволяє 

представити компанії-замовнику кілька варіантів можливих змін і порівняти 

їх з поточними показниками (аналіз «що-якщо», або «what if») [68]. 

Підвищення ефективності планування пов'язане з корекцією 

відповідних процесів і процедур, зміною підходів до планування на всіх 

рівнях і в рамках всіх функціональних областей. В залежності від завдань, 

аналіз і реінжиніринг проводяться з використанням моделі SCOR (Supply 

Chain Operations Reference Model), яка дозволяє спроектувати і оптимізувати 

бізнес-процеси виходячи з кращих практик. Також проводиться аналіз 

глибини і якості процесів, пов'язаних з організацією продажів, збуту, 

балансуванням виробництва і постачання, взаємодією з контрагентами 

(постачальниками, клієнтами, посередниками). 

Підвищення оборотності активів орієнтовано на контроль термінів 

надходження і передачі товарів по ланцюгу поставок з метою скорочення 
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простоїв, тривалого зберігання і інших тимчасових втрат, а також має на 

увазі перегляд умов роботи з контрагентами з метою оптимізації обсягу 

оборотних коштів, інвестованих в активи суб’єкту господарювання. 

Поліпшення показників рентабельності також пов'язане з аналізом 

невідповідностей і опрацюванням завдань управління збутом і продажами в 

різних каналах збуту суб’єкту господарювання. Дана методика дозволяє 

підвищити показники рівня сервісу і скоротити обсяг втрат на стадії прийому 

та обробки замовлення, а також провести заходи щодо поліпшення взаємодії 

компанії зі своїми клієнтами. Аналіз невідповідностей проводиться на основі 

методологій стандарту ISO 9001 та ISO 9004 «Менеджмент для досягнення 

сталого успіху організації. Підхід на основі менеджменту якості». 

Оптимізація рівнів запасів на складах і мінімізація неліквідів 

знаходиться в тісному зв'язку з оптимізацією процесів постачання, розподілу 

та управління запасами. В основі методики - виявлення та усунення причин 

втрат, зміна схеми ведення бізнесу (наприклад, впровадження системи VMI – 

Vendor Managed Inventory, управління запасами постачальником у 

споживача), аналіз складської системи і системи управління запасами [194, c. 

38]. 

Забезпечення високої якості управлінських рішень є одним з найбільш 

істотних факторів, що впливає на всі операційні показники. Для виконання 

вимог в цій області застосовується аналіз методики збору і контролю даних, 

аналіз їх якості, шаблони ключових показників ефективності. Для 

забезпечення безперервності і керованості бізнесу виконується аналіз 

розривів у бізнес-процесах, якості та відповідності вимогам інформаційних 

систем підприємства. Також проектуються системи оповіщення керівництва 

вищої та операційного менеджменту на підставі подій і розробляється 

звітність. Основна методика аналізу побудована на базі ISCM – (Integrated 

Supply Chain Management), процесно-орієнтований, комплексний підхід до 

забезпечення, створення і поставкам продукції та послуг клієнтам, який 

охоплює управління матеріальними, інформаційними та фінансовими 
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потоками [24, c. 220]. 

Можливі заходи, що виконуються за результатами аудиту: 

– Зміна бізнес-процесів і корпоративних процедур; 

– Застосування альтернативних методик планування; 

– Впровадження програмних продуктів або оптимізація існуючих 

інформаційних систем; 

– Перерозподіл, об'єднання або поділ функцій між структурними 

підрозділами; 

– Аутсорсинг (зовнішній чи внутрішній); 

– Зміна структури ланцюгів поставок (схем доставки); 

– Зміна центрів вантажопереробки (розподільні та регіональні склади, 

термінали та ін.); 

– Зміна процедур збору і обробки інформації з різних точок 

логістичної мережі, прийняття рішень по стратегії поповнення регіональних 

складів і магазинів. 

В рамках аудиту також можуть виконуватися поглиблений аналіз 

транспортних потоків суб’єктів господарювання та мережі розподілу, 

імітаційне моделювання роботи складів та транспортної інфраструктури в 

різних умовах. Подібні заходи дозволяють істотно поліпшити поточні 

показники діяльності суб’єктів господарювання і можуть послужити основою 

для бізнес-плану для акціонерів і власників компанії [198, c. 42]. 

Досвід європейських країн та більшості країн СНД, більшість з яких 

вже стали членами Європейського Союзу доводить, що проведені реформи в 

результаті дають домогтися позитивного результату. 

В період інтенсивного розвитку ринку транспортних послуг, створення 

конкурентного середовища в сфері руху товарів і міжнародних перевезень 

вантажів, істотних змін у системі організаційно-економічних відносин між 

учасниками транспортного процесу, включаючи і вантажовласників, 

особливе значення набуває створення сучасної системи транспортного 

обслуговування.  
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Світовий ринок транспортно-логістичних послуг, оцінюваний в 2,4 

трлн. дол. США (7% світового ВВП), знаходиться в процесі 

фундаментальних змін, що надають кардинальний вплив на роль і масштаби 

діяльності його учасників, а також структуру їхніх взаємин [193, c. 10]. 

Основними рушійними силами на ринку логістики є: глобалізація 

діяльності компаній-клієнтів; концентрація компаній-клієнтів на ключових 

компетенціях і аутсорсинг непрофільних напрямів; прагнення до скорочення 

розміру логістичного ланцюжка і оптимізації витрат на її ділянках; 

скорочення життєвого циклу продукції та нові підходи до маркетингу та 

дистрибуції продукту, вища роль інновацій, прискорений розвиток е-бізнесу. 

Ці зміни ведуть до репозиціонування і впровадженню нових стратегій в 

діяльності логістичних операторів. 

Серед основних тенденцій зазначаються: 

– укрупнення в галузі через ряд угод зі злиттів і поглинань; 

– зростання ролі інформаційних технологій в системі логістики; 

– відхід від спеціалізованих послуг і концентрація на наданні 

комплексних логістичних рішень. 

Враховуючи, що перед державним сектором постало питання 

загальнонаціонального характеру, для України буде актуальним в якості 

антикризових механізмів задіяти розробку та застосуваннях 

диференційованих стратегій, що дозволять створити якісний рівень 

конкуренції в агропромисловій логістиці, та сприяти мотиваційним 

фундаментом для суб’єктів господарювання у галузі: 

Стратегія лідерства – активна наступальна стратегія, основною 

метою якої є принцип першості, бути на чолі в певній сфері діяльності, 

галузі. Практика свідчіть про те, що застосування даної стратегії 

розповсюджується не на загальну діяльність галузі, а її окрему складову, де 

існують сприятливі умови для здійснення такої стратегії (ресурси, науково-

технічний потенціал). Стратегія лідерства є дуже ризиковою з точки зору 

завоювання та збереження ринкових позицій і пов’язана зі значними 
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витратами ресурсів, проте використання цієї стратегії може принести вагомі 

результати. Дана стратегія спрямована  на те, щоб шляхом унікальності 

послуг чи продукту зайняти домінуючі позиції в галузі, завоювати нові 

ринки, створити перспективу. 

Згідно зі стратегією держава повинна мати/створити компанію «Лідер» 

– це фірма, яка диктує темп галузі на ринку робить найбільший внесок у 

розвиток галузі, породжує стимулювання до конкуренції. Ця стратегія 

актуальна на початкових стадіях. 

Перехід на якісно новий рівень у сфері розвитку ключових компетенцій 

вимагає тісної взаємодії між державою, вищими навчальними закладами та 

бізнесом. Держава та вищі навчальні заклади повинні формувати профільні 

програми для підготовки фахівців у галузі логістики. Компанії повинні 

інвестувати або у формування власних програм підготовки співробітників, 

або працювати спільно з вузами. Цей формат в змозі підвищити рівень кадрів 

для досягнення практичних результатів, підвищення 

конкурентоспроможності підприємств та галузі. 

Технологічне і ринкове лідерство базується на розробленні базисних, 

радикальних інновацій. Реалізація стратегії лідерства потребує ґрунтовного 

науково-дослідного забезпечення: широкого фронту науково-дослідних робіт 

у суміжних галузях і постійного зв’язку з фундаментальними дослідженнями; 

постійного огляду найважливіших результатів НДР з метою впровадження їх 

у виробництво; оперативних змін пріоритетів фінансування залежно від 

очікуваних результатів маркетингу. У сфері дослідно-конструкторських робіт 

має бути створена потужна база, особливо важливою є наявність 

кваліфікованого персоналу, налагодження постійних зв’язків між усіма 

ланками в інноваційному процесі [153, c. 84-85]. 

Особливої уваги потребують заходи у сфері ліцензування 

патентування. Максимально раннє патентування перспективних базових 

нововведень і допоміжних інновацій подовжує строк збереження 

конкурентних переваг. Не менш важливе інтенсивне ліцензування на тих 
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ринках, де підприємство не має особливих переваг і патентного захисту. 

Незважаючи на високі витрати і ризики, активна наступальна стратегія 

продовжує залишатись привабливою для досягнення таких цілей, як 

забезпечення швидкого зростання продажу та частки на ринку, одержання 

високих прибутків на інвестований капітал і завоювання стійкої бази 

споживачів. 

Помірна наступальна стратегія (прямування за лідером) фокусується 

на швидкому розширенні ринкової ніші. Сенс такої стратегії полягає в тому, 

що галузь зосереджується на інноваціях (послугах/продуктах), які вже 

здобули визнання ринку. Основна мета такої стратегії – «безпечна 

торговельна політика», задля уникнення великого ризику, а також можливих 

труднощів під час освоєння нової продукції чи послуги з високими 

інноваційними характеристиками. Як правило, її застосовують потужні 

підприємства, бо здійснення цієї стратегії тягне за собою значне фінансове 

навантаження. Вона є важливою з точки зору управління, оскільки необхідно 

постійно проводити ефективну інноваційну політику, постійно відстежувати 

напрями НДДКР технологічного світу та прагнути створювати перелік 

наукових розробок у цих галузях, щоб скоротити час науково-технічної 

підготовки продукту до виходу на ринок, услід за лідером. Підприємства, що 

дотримуються цієї стратегії, активно патентують власні нововведення, що 

базуються на радикальних нововведеннях технологічного лідера. 

При розробці вищезгаданих державних антикризових механізмах 

управління, потрібно обов’язково враховувати: 

– допустимі заходи, які можуть використовувати державні інститути 

щодо діяльності приватних суб'єктів права; 

– інструменти і заходи державного впливу на економічні процеси; 

– характер економічних взаємостосунків між господарськими 

одиницями, які підлягають регламентації українським законодавством, 

ступінь відповідальності сторін; 

– взаємостосунки державних інститутів з об'єктами господарювання, 
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які знаходяться в повному або частковому державному володінні; 

– розподіл повноважень між державними органами на державному і 

регіональному рівнях. 

Оскільки управління логістикою АПК України здійснюється як на 

державному, так і на регіональному рівнях, і рівні підприємств, то 

відповідно, на кожному з вказаних рівнів можуть використовуватися 

логістичні підходи і інструменти. 

Забезпечення зростання сфери агропромислової логістики України, є 

першочерговим завданням для успішного розвитку транспортного комплексу 

України в цілому, з урахуванням існуючих світових тенденцій, таких як: 

1) зниження трудомісткості шляхом автоматизації процесу транспортування; 

2) використання технічно і технологічно більш досконалих транспортних 

засобів; 3) управління якістю транспортних послуг; 4) впровадження 

логістичного підходу в усі структури ринку транспортних послуг; 

5) гармонізація митного права. 

Для підвищення ефективності використання транспортного комплексу 

в Україні передбачається його перебудова під світові системи 

транспортування (Розвиток інтермодальних перевезень), розвиток сегмента 

логістичних послуг і в зокрема складського забезпечення транспортної 

діяльності. Згідно з Державною програмою створення та функціонування 

національної мережі міжнародних транспортних коридорів України 

передбачається будівництво наступних автомобільних магістральних доріг 

Україна: Західний кордон України (Косини) – Київ («Захід»). Вінниця – 

кордон РФ («Схід»). Кордон РФ – Одеса («Росія»). Ягодин – Керч («Кавказ»). 

Краковець – Підгайці («Галичина») [115]. 

Розвиток ринку агросектору в Україні та загострення конкуренції на 

ньому активізувало інтерес до впровадження логістичних підходів у 

діяльність аграрних підприємств, а також створення перших вертикально 

інтегрованих структур з метою побудови оптимальних ланцюгів поставок 

сільськогосподарської продукції. Цьому сприяє сформована вітчизняна 
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нормативно-законодавча база щодо розвитку державно-приватного 

партнерства та зростання обсягів капітальних інвестицій у сільське 

господарство в останні роки. 

Вертикальна інтеграція суттєво впливає на ефективність діяльності 

підприємства та конкуренцію на ринку. Як процес, спрямований на 

встановлення ексклюзивного типу стосунків між виробником та його 

постачальником, вертикальна інтеграція, з одного боку, надає вищезгаданим 

компаніям низку переваг перед конкурентами, з іншого – може мати 

негативні наслідки для економічної конкуренції. Тому головну суперечність 

інтеграційних процесів слід вирішувати шляхом узгодження процесу 

вертикальної інтеграції зі стратегічними завданнями економічної політики 

країни. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

За результатами роботи сформульовані наступні висновки. 

1. Визначено, що державне регулювання логістичної сфери в 

агропромисловому комплексі України – це регулювання логістичних процесів 

за допомогою використання державних механізмів, на основі аналізу 

нормативно-правового забезпечення логістичної діяльності із застосуванням 

економічних та адміністративних методів державного впливу, а також форма 

реалізації логістичної діяльності при управлінні виробничо-економічними 

процесами, які є необхідними для ефективного управління логістичними 

потоками в агропромисловому комплексі України. Основною метою 

державного логістичного регулювання є узгодження логістичних потоків на 

мікро-, мезо- і макрологічному рівнях відповідно до інтересів суб’єктів права 

власності на економічні ресурси.  

Встановлено, що формування теоретичних засад механізмів 

державного регулювання логістичної сфери в АПК України можливе лише на 

основі цілісного концептуального обґрунтування взаємозв’язку між 

економічним розвитком і соціально-орієнтованою політикою держави, яка 

має стати найважливішим пріоритетом економічного зростання і досягнення 

соціальної стабільності шляхом підвищення життєвого рівня і зміцнення 

продовольчої безпеки країни.На основі вивчення та узагальнення досвіду 

державного регулювання логістичної сфери в АПК України визначено 

основні перспективні напрями посилення державної підтримки: забезпечення 

продовольчої безпеки та макроекономічної стабілізації, забезпечення 

мінімального рівня дохідності в аграрній сфері, підтримка та стимулювання  

процесів інтеграції та кооперації. Використовуючи позитивний світовий 

досвід державного регулювання запропоновано використання таких 

механізмів: застосування логістичних підходів; розвиток систем 

кредитування, страхування, регулювання цін; підтримка інноваційної 
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діяльності.  

2.Доведено, що зростання ролі соціальних та інституційних чинників в 

умовах трансформаційних перетворень в логістичній сфері АПК України 

зумовлює відповідні зміни в системі управління. Визначено, що системний 

підхід до розвитку державного регулювання логістичної сфери в АПК 

України забезпечить його перехід до інноваційної моделі розвитку.  

Визначено, що основним завданням державного апарату є формування 

ефективного конкурентоспроможного агропромислового виробництва, що 

забезпечує продовольчу безпеку країни, нарощує експорт окремих видів 

сільськогосподарської продукції та продовольства. Однак здійснювані в 

останні роки в регіонах країни регулюючі дії виробництва та збуту 

продовольства носять фрагментарний характер, малоефективні та не дають 

бажаних результатів.  

Для розвитку ефективного державного регулювання необхідно 

використовувати комплексний підхід до вирішення проблем логістики АПК 

України, який забезпечить відображення інтересів суспільства в цілому, 

дозволить координувати розвиток різних галузей і виробництв, сприятиме 

збільшенню обсягів виробництва та продовольства. В силу специфіки та 

полісферності АПК, глобалізації економічних процесів, посилення впливу на 

аграрний сектор екстремальних факторів дестабілізуючого характеру 

(включаючи наслідки реформ), вважаємо доцільним і необхідним 

продовження розвитку системи державного управління логістикою АПК 

України.  

3. Аналіз тенденцій розвитку основних умов відтворення логістичної 

сфери в АПК свідчить про критичну ситуацію, яка склалась з технічним 

забезпеченням, впровадженням інновацій, проведенням фундаментальних 

досліджень. З огляду на стан розвитку аграрної сфери, державі доцільно 

приділити більше уваги збереженню та відтворенню природного потенціалу 

та покращенню якості використання природних ресурсів, сприянню розвитку 

дорадництва, підтримці доходів і підготовці висококваліфікованих кадрів. 
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Існуючий інструментарій механізмів державного управління 

логістикою агропромислового комплексу України є недосконалим, 

використовується не ефективно та являється не раціональним та 

оптимальним для нинішнього середовища господарювання, що не сприяє 

розвитку цього сектора ринку. 

Механізми державного управління включають: 

– державне прогнозування на довгострокову, середньострокову і 

короткострокову перспективу; 

– стратегічне управління; 

– індикативне управління; 

– непряме управління за допомогою економічних і правових методів; 

– науково-методичне забезпечення розвитку інфраструктури та його 

координацію; 

– пряме управління за допомогою економічних і організаційно-

правових методів регулювання товарного ринку та його інфраструктури. 

 Всі зазначені механізми державного управління можуть ефективно 

використовуватися, якщо базуватимуться на системі спостережень 

(моніторингу) й аналізі стану і показників функціонування логістичних 

посередників. Така система повинна відповідати таким вимогам: 

– бути адаптованою до можливостей сучасних засобів передачі та 

обробки інформації; 

– передбачати, що інформація повинна акумулюватися й оброблятися 

як дискретно, так і шляхом накопичення даних, спиратися, головним чином, 

на статистичну звітність, а також на додатково запитувані відомості та дані 

анкетних опитувань; 

– спостереження повинні проводитися за показниками, визначеними з 

безпосередньою участю дослідників, і здійснюватися на всіх рівнях влади. 

4. Сформульовано основні принципи ефективного регулювання 

логістичної сфери в АПК України, а саме: узгодженості, єдності, рівності, 

системності, ефективності, добровільності, універсалізації, соціальної 
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спрямованості, відповідальності. 

Дотримання визначених принципів є необхідною умовою забезпечення 

ефективного державного регулювання логістичної сфери в АПК України. 

Обґрунтовано пріоритетні напрями державного регулювання та шляхи 

вдосконалення механізму державного управління логістикою АПК України, 

спрямованого на покращення середовища господарювання суб'єктів 

підприємницької діяльності на товарних ринках на основі оцінки можливості 

адаптації зарубіжного досвіду, виявлення та наукового обґрунтування 

світових тенденцій. 

5. Визначені основні рекомендації щодо вдосконалення антикризових 

механізмів державного управління агрологістикою України. А саме, 

встановлено, що до вирішення проблем в агрологістичному секторі слід 

підходити комплексно і на системній основі. Насамперед, треба забезпечити 

на державному рівні формування сприятливого, «економічно 

еквівалентного» ринкового середовища, в якому економіка стає 

сприйнятливою до інвестицій, а у суб'єктів господарювання з'являються та 

розширюються інвестиційні можливості для оновлення основного капіталу та 

його нарощування за рахунок власних і залучених коштів, включаючи 

іноземний капітал. Це в значній мірі може бути досягнуто в результаті 

впровадження нового, адекватного ринковій системі економічного механізму 

господарювання, що враховує специфіку логістики АПК України.  

В цілому, система державного управління, включаючи регіональний 

рівень, ще далека від досконалості, особливо в підсистемі координації 

ринкового механізму логістики АПК. Значні збої спостерігаються в таких 

елементах підсистеми, як: координація цін, формування інфраструктури 

ринку, митне регулювання, проведення заставних операцій, квотування 

продукції тощо.  
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Концепція державного управління, як сукупність взаємопов'язаних і 

взаємовипливаючих заходів, послідовно реалізованих державою, заснованих 

на оптимальному поєднанні ринкових механізмів з державним втручанням, 

покликана сприяти забезпеченню сталого розвитку агрологістики України. 

Для реалізації запропонованих в роботі рекомендацій щодо державного 

управління логістикою АПК України повинен бути задіяний державний 

апарат в цілому. 

Враховуючи те, що в практичній діяльності українських підприємств 

логістичним підходам надається неналежне значення, особливої актуальності 

набуває проблема пошуку шляхів розвитку логістики на підприємствах та в 

потенційно конкурентоспроможних галузях народного господарства України, 

що в підсумку має не лише збільшити експортний потенціал вітчизняних 

підприємств, а й забезпечити певну стабільність розвитку окремих галузей в 

політиці державного регулювання.  
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