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Постановка проблеми. Динаміка розвитку ринко-
вих відносин на ринку транспортних послуг Укра-
їни останніми роками визначалась якістю проведе-
них інституційних реформ у транспортній галузі, 

які сформували сучасну систему господарювання.  
З урахуванням привабливості для суб’єктів міжна-
родного ринку транспортних послуг країн з ринками, 
що розвиваються, постає необхідність у виробленні 
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такої взаємодії із зарубіжними транснаціональними 
компаніями (ТНК), що дозволить підвищити конку-
рентоспроможність послуг транспортного ринку.

На ринку транспортних послуг як значимої сфери 
послуг національної економіки відбуваються транс-
формації, в тому числі і в наслідок зміни конкурен-
ції на ринках транспортних послуг через зростання 
тиску із боку   транспортно-логістичних операторів, 
підвищення вимог споживачів до якості транспорт-
ного обслуговування і т.д. Єдність  економічного про-
стору країни можливо досягти при сталості розви-
тку ринку транспортних послуг, питома вага яких 
складає у валовому внутрішньому продукті України 
складає близько 12% та виступає  елементом еконо-
мічної безпеки держави, особливо в умовах трансна-
ціоналізації транспортно-логістичної системи. Тому 
аналіз і дослідження ефективної трансформації та 
підвищення ефективності функціонування ринку 
транспортних послуг на основі принципів його орга-
нізаційного розвитку та економіко-правового забез-
печення в умовах транснаціоналізації транспортно-
логістичної системи є вкрай важливою проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концеп-
туальні засади функціонування транспортних послуг 
та його окремих аспектів висвітлено у працях вітчиз-
няних та зарубіжних авторів, зокрема: О.В. Бойко, 
І.В. Дідовець [1], С.Д. Бушуєва, Б.Ю. Козирь [2], 
О.М. Кібік, М.А. Широкова [3] О.М. Котлубая [4], 
О.В. Мініної [5], Ц.Г. Огонь [7] та ін.

Проте більшість досліджень не стосуються наслід-
ків транснаціоналізації для ринку транспортних по-
слуг, також оцінки можливостей для виходу вітчиз-
няних операторів на міжнародний ринок послуг, що 
обумовлює актуальність досліджень.

Постановка завдання. Метою дослідження є до-
слідження теоретичних основ формування і функціо-
нування ринку транспортних послуг в умовах транс-
націоналізації транспортно-логістичної системи.

Виклад основного матеріалу. Ключовим аспек-
том розвитку національної економіки України ви-
ступає транспортна інфраструктура та ефектив-
ність роботи учасників ринку транспортних послуг, 
надання яких з часом набуває інтернаціонального 
характеру через здійснення транспортних операцій 
різними видами транспорту, що можуть проводи-
тися на території нерезидентів.

Вітчизняний ринок транспортних послуг як складо-
ва міжнародних ринків, повинна передбачати здійснен-
ня міжнародної торгівлі транспортними послугами, 
які утворюють світовий ринок транспортних послуг. 
Але інституційна незавершеність (неефективне онов-
лення нормативно-правової бази) і низький інвестицій-
ний потенціал обмежує розвиток транспортної системи 
України через збільшення зносу основних фондів (не-
відповідність їх технічного рівня перспективним вимо-
гам) знижується безпека руху і якість обслуговування 
вітчизняних підприємств і населення [2]. Відзначені 
недоліки продукують витіснення вітчизняних переві-
зників з міжнародних ринків транспортних послуг, що 
потребує перегляд базисних засад підвищення еконо-
мічної безпеки держави. Не менш важливого значення 
набуває недостатньо ефективна система управління і 
регулювання діяльності операторів ринку транспорт-
них послуг та низький рівень міжгалузевої координа-
ції у розвитку транспортної інфраструктури, що по-
требує вжиття організаційно-правових, економічних 
і техніко-технологічних заходів, які б забезпечували 
розвиток ринку транспортних послуг.

Сучасні тенденції світової і національної еконо-
міки характеризуються постійним розширенням 

господарських зв’язків та міжнародної економічної 
кооперації [6] та пов’язаними із цим проблемами 
функціонування і розвитку ринку транспортних по-
слуг України: низька транспарентність регуляторної 
діяльності у митному законодавстві, низький рівень 
оновлення основних фондів портів, низькі темпи 
зміни та удосконалення тарифної політики на тран-
спортні та перевантажувальні операції в портах, 
втрати вантажопотоків та інші [1]. Тому залучення 
ресурсів приватного сектора до фінансування будів-
ництва чи експлуатації транспортних інфраструктур 
дозволить державному сектору поліпшити моніто-
ринг проектів, підвищити продуктивність й управ-
лінську ефективність готових об'єктів. 

Крім того переваги оптимального розташування 
транзитних вантажопотоків, які проходять через те-
риторію України нівелюється низькою розвиненістю 
транспортної мережі. Тому важливо враховувати до-
свід розвитку мультимодальних перевезень як сти-
мулюючого чинника ринку транспортних послуг, що 
можливо досягти на основі створення міжнародної 
транспортної інфраструктури із застосуванням єди-
ної технології перевезень та інтеграції національних 
транспортних систем у світову транспортну систему. 

Оскільки транзит продукує підвищення резер-
вів національних транспортних систем, стимулює 
їх розширене відтворення, його частка займає 30% 
у структурі експорту, імпорту і транзиту вантажів 
(рис. 1). Основу транзитного вантажопотоку Украї-
ни складають [8]: нафта та нафтопродукти, основни-
ми країнами відправлення яких є Росія, Казахстан,  
Білорусь (28,3%), руда (23,4%), кам’яне вугілля 
(17,2%), хімічні та мінеральні добрива (9,3%), чорні 
метали (6,2%) та хімікати (5,7%).

 
 

 

Рис. 1. Структура експорту,  
імпорту і транзиту вантажів [8]

Формування єдиної технології перевезень в рам-
ках міжнародних транспортних коридорів (МТК) 
відбувається  з метою розвитку міжнародної торгівлі 
шляхом збільшення обсягів й асортиментів  ванта-
жів, що переробляють, так і на поступове постачаль-
ницько-збутових й експедиційних послуг.  

 

 

Рис. 2. Динаміка перевезень вантажів  
всіма видами транспорту, млн. т. [8]

Зменшення перевезень вантажів з 2007 по 2013 
рік  (рис. 2) нагально потребує створення єдиної сис-
теми економіко-правових взаємин учасників системи 
термінального обслуговування на основі узгодження 
економічних інтересів та комплексної системи тран-
спортно-експедиційного обслуговування. Оскільки 



58 Серія Економічні науки

Випуск 9. Частина 3. 2014

низький рівень розвитку транспортної системи не 
відповідає міжнародним стандартам, то відбувається 
витиснення іноземними транспортними компаніями 
вітчизняних операторів із ринку перевезень та міні-
мізації транзитного потенціалу. 

Невідповідність стандартів транзитних пере-
везень в Україні міжнародним вимогам обмежує і 
збільшення надходжень до бюджету, що ускладнює 
фінансування соціальних стандартів державою, що 
потребує  посилення  впливу на розвиток транспорт-
них потоків  шляхом створення системи державної 
підтримки із забезпеченням умов найбільшого спри-
яння учасникам ринку перевезень за термінальною 
технологією із відповідними заходами державного 
регулювання [7].

Це переважно стосується монополістичного ха-
рактеру конкуренції у галузі повітряного транспорту 
та сегменту залізничних перевезень, на які припадає 
близько 25% обсягу перевезень, що значною мірою 
зумовлює високий рівень цін на послуги з переве-
зення вантажів. З іншого боку, протягом  декількох 
останніх десятиліть відбувається  посилення інтер-
націоналізації виробництва й глобалізації транспорт-
но-логістичних систем в наслідок посилення міжна-
родної конкуренції; експансія технологій; розвитку 
логістичної  інфраструктури [6]. Однією з ефектив-
них умов розвитку транспортної системи є інтегра-
ційної взаємодії вітчизняних операторів, що зміцнює 
її конкурентні позиції на світовому ринку, переваж-
но через взаємне зближення елементів різних еконо-
мічних підсистем (таблиця 1).

Таблиця 1
Рівні інтеграції в транспортній інфраструктурі

Рівень 
інтеграції

Характеристика та 
прояв

Характеристика 
рушійних сил 

взаємодії

Рівень  
оператора 
послуг

Інтеграція між різними 
підприємствами із залу-
ченням банківського й 
промислового капіталів

мотивація до 
об'єднання наявних 
у їхньому розпоря-
дженні ресурсів

Галузевий 
рівень

Інтеграція підприємств 
однієї галузі із роз-
витком концентрації, 
спеціалізації

співробітництво 
й координація 
дій; спеціаліза-
ція; комунікативні 
зв'язки між учас-
никами ринку

Регіональ-
ний рівень

Інтеграція в регіоні із 
раціональним розмі-
щенням виробничих 
сил

наявність безлі-
чі рівноправних 
учасників на ринку 
транспортних по-
слуг

Націо-
нальний 
рівень

Інтеграція регіонів із 
розвитком кооперацій-
них зв'язків і торгівлі 
між регіонами

Залежність регі-
онів від ринкової 
кон'юнктури та ра-
ціональне викорис-
тання ресурсів

Міжнарод-
ний рівень

Інтеграція між на-
ціональними госпо-
дарськими системами 
держав, яке забезпечу-
ється концентрацією й 
переплетенням капіта-
лів, проведенням пого-
дженої політики

Ліквідація некон-
курентоспромож-
них учасників; 
стимулювання 
зниження тарифів і 
підвищення якості 
транспортних і су-
путніх їм послуг

Сталі тенденції до розвитку інтеграційних про-
цесів сприяли  гармонізація розвитку національ-

них транспортних систем чи, навіть, регіональних 
через створення спільних програм розвитку тран-
спорту на основі уніфікації правової бази надан-
ня міжнародних транспортних послуг, в наслідок 
чого зростає значення перевезень вантажів тран-
зитом але і розвитку змішаних перевезень.  Цього 
можливо досягти лише з паралельним розвитком 
НТП на транспорті, який здійснює значний вплив 
якого на розвиток світової системи транспортуван-
ня вантажів.

Висновки. Аналіз теоретичних концепцій дозво-
лив дійти висновку, що формування ринку тран-
спортних  послуг супроводжується трансформаці-
єю природи та структури ринку під впливом таких 
чинників, як науково-технічний прогрес, поширен-
ня процесів транснаціоналізації світової економіки. 
Трансформація нормативно-правової бази має від-
буватися з метою покращення механізму викорис-
тання транзитного потенціалу і збільшення доходів 
бюджету [2, 4, 7]. Досягнення зазначених поло-
жень можливо реалізувати в ефективній організа-
ції та здійснення контролю за транзитом вантажів, 
оскільки відбувається стрімкий розвиток транспорт-
ної інфраструктури країн-конкурентів, в порівнян-
ні з Україною. В умовах жорсткої конкуренції для 
України залишається важливим завданням розши-
рити транзитний потенціал в середньостроковій і 
довгостроковій перспективі шляхом: збалансування 
інтересів суб’єктів господарювання, які здійснюють 
свою діяльність на ринку транспортних послуг; за-
безпечення рівних можливостей доступу до послуг 
підприємств транспорті; запобігання  монополізації; 
формування цінової і тарифної політики на ринку 
транспортних послуг із застосуванням стимулюючих 
механізмів, контролю за ціноутворенням, недопу-
щення перехресного субсидіювання.
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