
160 ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 3 (251) 2019

УДК 656.078.11

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Смокова Т.М.

DETERMINATION OF CONCEPTS AND COMPOSITION 
OF TRANSPORT AND LOGISTIC INFRASTRUCTURE

Smokova T.

У статті розглянуто питання необхідності транспорт- 
но-логістичної інтеграції України в міжнародну транс
портну систему та розбудови ефективної національної 
транспортно-логістичної мережі для активізації міжна
родних вантажних перевезень. У  зв ’язку з цим виникає не
обхідність чіткого визначення дефініцій «транспортна 
інфраструктура», «складська інфраструктура» та «логі- 
стична інфраструктура», виявлення розбіжностей та 
загальних характеристик даних понять, їх ролі у  ство
ренні транспортно-логістичної інфраструктури.
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В ступ. Транспортна галузь України, як  інтегра
тор взаємопов'язаних галузей, що створю є єдину 
транспортну систему, повинна задовольняти потре
би внутріш ніх та  експортно-імпортних перевезень, 
обсяги яких визначаю ться рівнем  розвитку економі
ки країни. П ріоритетним завданням для України є 
реалізація її транспортного потенціалу та створення 
транзитного транспортного мосту, що поєднуватиме 
країни Європи, А зії та  Сходу.

Транзитний потенціал України оціню ється як 
найвищ ій у Європі, хоча наявний використовується 
на 70% , а на транспорті загального користування 
(без трубопроводів) -  лише на 50%  [1].

Станом на 2019 р ік  транспортна система країни 
і досі не відповідає стандартам і вимогам ЄС та від
значається суттєвим відставанням щ одо інфраструк
тури та якості надання транспортно-логістичних по
слуг. Для максимального використання транспорт
ного потенціалу України як  транзитної держави, не
обхідно створити клієнтоорієнтовану систему тран
спортного обслуговування та вжити заходів щодо 
забезпечення ефективної організації роботи транс
портно-дорожнього комплексу країни і отримати 
синергетичний ефект від ефективного поєднання 
потенціалу та можливостей усіх  видів транспорту на

основі партнерсько-конкурентних засад під час 
здійснення перевезень [2].

П о ст ан о в к а  проблем и. У країнський ринок 
м іжнародних вантаж них перевезень має значний не
реалізований потенціал, звідки виникає необхідність 
виявлення механізмів транспортно-логістичної інте
грації України в м іжнародну транспортну систему 
та розбудови ефективної національної транспортно- 
логістичної мережі для активізації м іжнародних ва
нтажних перевезень, що сприятиме реалізації зов
ніш ньоторговельних зв ’язків України, залученню 
транзиту та збільш енню  обсягів валю тних надхо
джень, оптимізації товаропотоків, інтенсифікації го
сподарських зв ’язків з ЄС [3]. З вищ есказаного ви
пливає, що для України інтеграція в світову транс
портну систему є пріоритетним стратегічним за
вданням. Але на даний час відчувається значне відс
тавання від країн-партнерів по багатьом питанням, а 
саме: низька якість транспортних шляхів, недоско
налість нормативно-законодавчої бази здійснення 
м іжнародних перевезень, необхідність модернізації 
транспортного парку, відсутність сучасних о б ’єктів 
логістичної інфраструктури тощо. Отже, одним з го
ловних недоліків української транспортної системи 
є низький рівень розвитку інтермодальних, мульти- 
модальних перевезень та  транспортної логістики.

А н ал із остан н іх  дослідж ень і п убл ікац ій .
П итанням інтеграційних процесів національної 

транспортної системи до ЄС, формуванню транзит
ного потенціалу та розвитку транспортно-
логістичної системи України присвячені роботи на
ступних авторів: Т. Блудової, О.В. Бойко, О.М. Кот- 
лубая, Б.В. Буркінського, Єрмакова І.А., та  інших.

Дослідженню  транспортно-логістичних систем, 
їх ролі в розвитку економіки, а також  концептуаль
ним засадам функціонування та розвитку присвячені 
роботи О.С. Балалаєва, П.В. Бочкова, В. В. Брагін-
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ського, Д. ДЖ. Бауерсокса, А.М. Гаджинського та 
інших.

Теоретико-методологічні та методичні засади 
формування та розвитку транспортної інфраструк
тури знайш ли відображення в роботах таких науко
вців, як: Н.І. Антощ иш ина, Х.М. Дорофєєва Х.М ., 
С.Б.Дульфан, В.М ., A lvarez-Herranz A., V oyt S.M. 
тощо.

П итанням визначення сутності поняття «логіс- 
тична інфраструктура» та її складу присвячені робо
ти таких авторів, як: Б.А. Анікін, В.С. Колодін, А.П. 
Носов, В.І. Сергеев, Д.І.Кокурін,К.Н. Назін, С.А. 
Таран, А.Т. Kearney, В.В. Кліменко, та інших, а пи
танням створення та вдосконалення логістичної ін 
фраструктури за окремими країнами аналізую ться в 
роботах багатьох закордонних вчених: К. Кльозе, Н. 
Гендера, В. Дюме, Ф. Пфоля, М. В. Салуці, Д. Голь- 
тгена, С. Абта, В. Дайкера та інших.

Вивченням проблем формування логістичних 
центрів в своїх роботах займались Б.А. Анікіна, Т.А. 
Родкіної, Д. Герастовський, Ю . В. Загородня, М.М. 
Ковальов, Я.С. Пацкевич, Р. Ю . Предко, Є.В. Кри- 
кавський та інші.

Водночас мало дослідж еним залиш ається пи 
тання створення єдиного підходу до формування 
логістичної інфраструктури, який міг би бути адап
тованим та застосованим в країнах Східної Європи, 
а саме, в Україні. В ідсутній єдиний погляд на визна
чення різноманітних видів інфраструктур, о б ’ єктів, 
що входять до їх  складу.

М етою  статт і є аналіз понятійного апарату, ви 
значення та встановлення розбіжностей дефініцій 
«транспортна інфраструктура», «складська інфра
структура» та «логістична інфраструктура», визна
чення їх складу.

Р езу л ь тат и  дослідж ень. Розвиток транспорт- 
но-логістичної інфраструктури дає змогу західним 
країнам не тільки забезпечити власні потреби в тра- 
нспортно-логістичних послугах, але і надавати їх 
інш им країнам. О сновні напрями розвитку транспо
ртної галузі та перспективи її інтеграції до м іжнаро
дної спільноти викладені у Концепції розвитку тра
нспортно-дорожнього комплексу України на серед- 
ньостроковий період та до 2020 року, а також  у Н а
ціональній транспортній стратегії України на період 
до 2030 року [2].

В Національній транспортній стратегії України 
на період до 2030 року стверджується, що «Транс
портна система України має низький рівень розвит
ку транспортно-логістичних технологій та  о б ’єктів 
мультимодальних перевезень, що знижує її конку
рентоспроможність та обмежує вихід української 
продукції на світовий транспортний ринок».

Транспортно-логістична система вклю чає м но
жину взаєм опов’язаних елементів у вигляді п ідпри
ємств транспорту, логістики, транспортних мереж 
тощо, які утворю ю ть єдине ціле та  підпорядковані 
одній меті -  задоволення потреб споживачів у тран
спортних і логістичних послугах [4].

Н евід’ємною складовою транспортно- 
логістичної системи, під якою  прийнято розглядати 
сукупність о б ’єктів і суб’єктів транспортної та логі- 
стичної інфраструктури разом  з матеріальними, ф і
нансовими та інформаційними потоками м іж  ними, 
що виконує функції транспортування, зберігання, 
розподілу товарів, а також  інформаційного та пра
вового супроводу товарних потоків, або інтегровану 
сукупність суб ’ єктів транспортно-логістичної д іяль
ності та о б ’єктів транспортно-логістичної інфра
структури, що взаємодію ть м іж  собою з метою  оп- 
тимізації руху вантаж опотоків «від дверей до две
рей» за мінімальними витратами на максимально 
вигідних умовах є транспортно-логістична інф ра
стр у к ту р а^ ].

В економічній літературі назву «інфраструкту
ра» (від латинського «infra» - «під» і «strukture» - 
«будова, пристрій») означає підструктура тобто 
окрема галузь економіки, яка займається створенням 
зовніш ніх ум ов функціонування основного вироб
ництва.

Інфраструктура є одним з найбільш  фондоміст- 
кіх та інерційних секторів економіки. В межах кон
кретного виду економічної діяльності здійсню вался 
поділ сукупності підвидів, що їх  утворю ю ть, на гру
пи супраструктурних і інфраструктурних на основі 
застосування категорії приватного поділу праці [6]. 
В иходячи з цього, розділяю ть транспорту, логістич- 
ну та складську інфраструктури.

Успішне функціонування ринкового механізму 
в значній мірі залежить від розвитку транспортної 
інфраструктури, яка повинна не тільки підтримувати 
існуючі господарські зв ’язки, але й мати резерв, за
вдяки використанню якого можливо забезпечити 
мобільність та гнучкість економіки.

Транспортна інфраструктура є різновидом ін 
фраструктури, до складу якої входить сукупність 
всіх галузей і підприємств транспорту, які не тільки 
виконують перевезення, але й забезпечую ть їх вико
нання і обслуговування.

С.Г. Воронцова ототожню є терміни «транспор
тна інфраструктура» та «транспортна система» [7].
А.В. Рожков розглядає поняття «транспортна інфра
структура» як  синонім категорії «транспортний 
комплекс» [8]. Н а нашу думку, це не є обґрунтова
ним, оскільки транспортна інфраструктура являє со 
бою лише частину транспортної галузі, а  саме її те
хноструктуру.

А.Б. М аксімов надає наступне визначення: 
«Транспортна інфраструктура -  це сукупність всіх 
видів транспорту і транспортних структур, діяль
ність яких спрямована на створення сприятливих 
ум ов функціонування всіх галузей економіки, тобто 
сукупність матеріально-технічних систем транспор
ту, призначених для забезпечення економічної та 
неекономічної діяльності людини». Той же автор 
розглядає транспортну інфраструктуру як  сукуп
ність матеріально-технічних та  організаційних умов, 
що забезпечую ть ш видке та без переш код виконан
ня процесу перевезення [9].
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Визначити точний склад транспортної інфра
структури вкрай складно через її багатоаспектність. 
В.І. Сергєєв стверджує, що в транспортну інф ра
структуру входять різні види транспорту, зокрема 
крупний транспортний вузол вклю чає магістральну 
мережу ш ляхів сполучення з під'їзними шляхами, 
підприємства всіх видів вантажного транспорту, ва
нтажні та  вантаж опереробні комплекси, центри сер
вісу та інш і об'єкти транспортної інфраструктури 
[10]. Н а думку Є. В. Іванової, Є. А. Тимошиної, до 
складу транспортної інфраструктури входять 
об ’єкти різних видів транспорту: авто, залізничного, 
авіа та річкового [11]. А.Б. М аксімов до о б ’єктів 
транспортної інфраструктури відносить ш ляхи спо
лучення, технічні споруди, вантажні та пасажирські 
вокзали і станції, агенції з продажу квитків і органі
зації перевезень, логістичні центри, склади, інж ене
рні мережі, комунікації та ін.[12].

Отже, транспортний комплекс вклю чає в себе 
об'єкти і суб'єкти транспортної інфраструктури, а 
також  транспортні засоби різноманітних видів тран
спорту.

П ід о б ’єктами т ранспорт ної інфраструктури  
розумію ть технологічний комплекс, що вклю чає в 
себе залізничні, трамвайні та внутріш ні водні ш ля
хи, контактні лінії, автомобільні дороги, тунелі, ес
такади, мости, вокзали, залізничні та автобусні ста
нції, метрополітени, морські торговельні, рибні, 
спеціалізовані та річкові порти, портові засоби, суд
ноплавні гідротехнічні споруди, аеродроми, аеропо
рти, об'єкти систем зв'язку, навігації та  управління 
рухом транспортних засобів, а  також  інші, що за
безпечую ть функціонування транспортного компле
ксу будівлі, споруди, пристрої й обладнання [13].

Транспортна інфраструктура має наступні 
складові [13]:

1. Ш ляхи сполучення  -  це елементи
транспортної інфраструктури, за якими здійсню єть
ся рух транспортних засобів, тобто безпосередньо 
залізничні колії, автомобільні дороги, трамвайні ко
лії, канали, судноплавні фарватери і т.п.

2. Технологічні о б ’єкти  -  це виробничі 
об'єкти, призначені для забезпечення функціонуван
ня ш ляхів сполучення. До них відносяться будівлі і 
споруди служб утримання та ремонту ш ляхів сполу
чення (дорожньо-експлуатаційні дільниці, дистанції 
колії і т.п .),а також  об'єкти енергетичного господар
ства (силові і тягові підстанції, котельні і т.п.) і інші 
об'єкти забезпечення, необхідні для виконання тран
спортної роботи на відповідних ш ляхах сполучення.

3. О б’єкти засобів управління рухом  
вклю чаю ть будівлі та  споруди, системи зв'язку, на
вігації та управління рухом транспортних засобів. 
До них відносяться центри управління рухом окре
мих видів транспорту і комплексні, лінії і обладнан
ня дротового і бездротового зв'язку, периферійні те
хнічні засоби організації та управління рухом.

4. Будинки й споруди обслуговування  
учасників р уху  -  це різні пасажирські термінали, 
тобто автобусні, залізничні, морські, річкові вокзали

і станції, аеропорти, транспортно-пересадочні вузли 
і вантажні термінали окремих видів транспорту, 
транспортно-логістичні комплекси. Н а автомобіль
них дорогах створю ю ться елементи їх облаш туван
ня, призначені для забезпечення учасників дорож 
нього руху (водіїв і пасажирів) різними видами пос
луг, необхідних для нормальних ум ов їх роботи і в і
дпочинку, зокрема об'єкти сервісу, вклю чаю чи буді
влі і споруди для відпочинку водіїв та пасажирів, 
пункти харчування та  торгівлі, медичної допомоги, 
станції заправні і технічного обслуговування транс
портних засобів.

Кож на підгалузь транспорту у свою чергу 
складається із цілого ряду матеріальних елементів, 
серед яких:

-  підприємства залізничного, морського, р і
чкового, автомобільного, авіаційного та міського 
електротранспорту, що здійсню ю ть перевезення па
сажирів і вантажів; підприємства трубопровідного 
транспорту;

-  засоби перевезення (рухомий склад заліз
ничного, автомобільного і міського електротранспо
рту, судна, літаки, транспортні засоби підприємств, 
установ і організацій);

-  залізничні, морські, автомобільні шляхи 
сполучення, аеродроми та землі транспорту;

-  вокзали, автовокзали, автостанції, порти, 
пристані, аеропорти;

-  промислові, будівельні підприємства; 
підприємства промислового залізничного 
транспорту; судноремонтні, суднобудівні - 
судноремонтні заводи; ремонтні заводи цивільної 
авіації; ремонтно-будівельні організації; ремонтно- 
експлуатаційні депо; заводи по ремонту рухомого 
складу і виготовленню запасних частин; 
підприємства зв ’язку, споруди енергетичного 
господарства, сигналізації; системи управління 
повітряним рухом; водопостачання, каналізації;

-  науково-дослідні, проектно- 
конструкторські організації, навчальні заклади, 
технічні школи;

-  підприємства, установи та заклади 
соціально-культурної сфери (заклади охорони 
здоров’я, ф ізичної культури та  спорту, культури, 
дитячі дош кільні заклади), постачальницькі й 
торгівельні підприємства; інш і підприємства, 
установи та організації незалежно від форм 
власності, що забезпечують діяльність і розвиток 
транспорту [14].

Н.О. Дунаєва і Т.В. К улакова до складу транс
портної інфраструктури вклю чаю ть також  складську 
інфраструктуру [15].

До о б ’єктів транспортної інфраструктури, що 
виконують функції зберігання та накопичення ван
тажів, тобто є транспортними складськими компле
ксами, можливо віднести: термінал; транспортний 
термінал; транспортний вузол; мультимодальний 
транспортний вузол; термінальний комплекс; ван
тажний термінал; вантажний комплекс; вантажно- 
переробний комплекс; вантажо - розвантажувальний
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комплекс. Всі, перелічені поняття, в загальному сен
сі є синонімами та відображаю ть віднош ення до 
складської складової транспортної інфраструктури.

Слід зазначити, що транспортна інфраструкту
ра України має ряд недоліків з точки зору її експлу
атаційного стану. Транспортна система в цілому та 
такий її клю човий сегмент, як  транспортна інфра
структура, знаходяться у стані хронічного недофі- 
нансування, що в значній мірі переш коджає інтегра
ції української транспортної системи в європейську.

Складські комплекси є не тільки інтегрованою 
складовою  частиною, а й системоутворю ю чою  лан
кою транспортно-логістичної системи, в якій перед
бачені накопичення, переробка, розподіл матеріаль
ного потоку.

Н а думку М.О. О кландера [16] склад -  це спе
ціальне місце зберігання запасів, що забезпечує три
єдину місію  -  концентрацію  запасів, збереження за
пасів, обслуговування споживачів. Склади м атеріа
льних запасів належать до вузлів транспортно- 
логістичної системи та  формують складську інф ра
структуру. Ц іль функціонування складу у транспор- 
тно-логістичній системі, як  вважає В .В.Дибська, є 
приймання вантажопотоку з транспорту з одним па
раметром, переробляти і видавати його на інший 
транспорт з інш ими параметрами та виконувати це з 
мінімальними витратами [17].

О дин з підходів до визначення дефініції 
«склад», представлений в роботах [17-18], де під 
складом розуміється складне технічне спорудження, 
яке складається з безлічі взаємозалеж них елементів, 
що маю ть певну структуру, і об'єднаних для вико
нання конкретних функцій по накопиченню і перет
воренню матеріального потоку.

Сучасний великий склад (наприклад, склад та
рних і ш тучних вантажів), на думку В.В. Багінова, 
В.М. Н іколаш ина, А.І. М иколаїва, А.С. Сініцина, 
являє собою складне технічне спорудження, яке 
складається з безлічі різних підсистем (комплексу 
будівель, сукупності вантажів, що переробляються, 
системи інформаційного забезпечення і т.д.) і еле
ментів певної структури, об'єднаних для виконання 
конкретних функцій перетворення матеріальних по
токів [19].

В літературних дж ерелах зустрічається велика 
кількість різноманітних трактувань понять, які м ож 
ливо віднести до о б ’єктів складської інфраструкту- 
ри:склад; складський комплекс; розподільний центр.

Н а жаль, не існує чіткого розподілу м іж  пере
ліченими вище термінами та їх  ієрархії, що призво
дить до певних труднощ ів у ідентифікації інфра- 
структурних о б ’єктів та  визначенні їх завдань та 
функцій. Н айчастіш е в літературних дж ерелах зу
стрічається дефініція «склад» як  о б ’єкт, організація 
та функціонування якого є на даний час найбільш  
вивченим. Але такі терміни, як  «склад», «розподіль
ний центр», «логістичний центр», «термінал», на 
думку вчених є майже взаємозамінні [19]. З цим 
трудно погодитись, оскільки функціонально ці

о б ’єкти відносяться до різних етапів еволю ції тран- 
спортно-логістичної інфраструктури.

Б.А. Анікін і Т.А. Родкина стверджують, що 
узагальню ю чим терміном серед понять «склад», 
«розподільний центр», «логістичний центр», «тер
мінал» є «склад», який в залежності від свого місця 
розташ ування або спеціалізації ділиться на «логіс- 
тичної центр», «розподільний центр» і «термінал», 
тобто, на думку авторів «логістичний центр» і 
«склад» є синонімами [18].

В.В. Дибська термін «розподільний центр» від
носить до складів розподільної логістики, «термі
нал» (вантажні термінали автотранспорту, морських 
і річкових портів, термінали повітряного транспор
ту) -  до складів транспортних організацій. Створен
ня логістичних центрів автор виділяє в якості перс
пективного напрямку в області логістики складу
вання [20].

В.В. Самулов та М.А. Левченко стверджують, 
що варто виділити склади транспортних організацій, 
призначені для тимчасового складування, пов'язано
го з експедицією  матеріальних цінностей, в самос
тійну групу. Сюди відносяться склади на залізнич
них станціях, вантажні термінали авто- і повітряно
го транспорту, морських і річкових портів. За харак
тером операцій такі склади відносяться до транзит
но-перевалочних, оскільки термін зберігання ванта
ж ів зведений до мінімуму [21]. М етою  функціону
вання такого складу є ефективне і своєчасне поста
чання вантажів за допомогою  перевалки з одного 
виду транспортного засобу на інший.

Э. Ф разеллі під складом розуміє «складне тех
нічне спорудження (будинок, різноманітне облад
нання та інш і пристрої), призначене для приймання, 
розміщ ення, накопичення, зберігання, переробки, 
відпустки споживачеві і розподілу продукції м іж  
споживачами»[22]. Н а нашу думку, такі дефініції, як 
«склад» та «складський комплекс» є синонімами.

Л огістична інфраструктура - це комплексна ін 
женерно-економічна система, в усіх  ланках якої на 
основі ефективного використання транспортних за
собів, перевантажувального та  складського устатку
вання, а також  інформаційних технологій забезпечу
ється максимально можлива ш видкісна доставка ва
нтажу від вантаж овідправника вантажоодержувачу. 
Це самодостатня структура, що складається з взає
модію чих і взаємопов'язаних елементів, яка існує 
самостійно і стійко, постійно розвивається і вдоско
налю ється в залежності від взаємодії з навколиш нім 
середовищ ем.

Є.В. Крикавський і Н .В .Чорнописька зазнача
ють, що логістична інфраструктура —  це система 
засобів просторово-часового перетворення логісти
чних потоків (матеріальних, інформаційних, ф інан
сових, людських), а також  сукупність підприємств 
різних організаційно-правових форм, які створюють 
організаційно-економічні ум ови проходження цих 
потоків ш ляхом створення потенціалу відповідних 
логістичних послуг [23].
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Є.В. Крикавський при розкритті особливостей 
переміщ ення матеріальних потоків під впливом р із
номанітної інфраструктури використовує поняття 
«інфраструктура логістичних процесів». В її межах 
виділяє зовніш ні (автодороги, інтегровані центри 
логістичних послуг, залізниці, аеропорти, морські 
порти і водні шляхи, телеінформаційні мережі і 
об'єкти, допоміж не устаткування для обслуговуван
ня лінійних і точкових об'єктів) і внутріш ні об'єкти 
(будинки і складські споруди, внутріш ні дороги, ін 
ше локалізоване устаткування для переміщ ення 
продуктів і інформації) за складською, маніпуляцій- 
ною, транспортною, пакувальною, інформаційної 
складовими.

До основних завдань інфраструктури логістич- 
них процесів відносять: складування продукції, за 
допомогою  складських будинків та споруд; перемі
щення продукції, за допомогою  транспортних і ма- 
ніпуляційних засобів; захист продукції, за допом о
гою  системи пакування, що поза тим дає можливість 
модернізації транспортних засобів, передачу інфор
мації тощо; перетворення інформації логістичних 
процесів. Таке трактування підкреслю є суто логіс- 
тичний підхід, який зводиться до управління матері
альними потоками на основі встановлення оптима
льних умов, термінів, якості, вартості, надійності 
складування і транспортування [23].

А .Л .Н осов підкреслює, що під логістичною ін 
фраструктурою розуміється середовище, що забез
печує логістичну діяльність. До логістичної інфра
структури він відносить: підприємства постачальни
ків і споживачів; складські комплекси або логістичні 
центри; термінали приймання і відправлення ванта
жів; магазини, що реалізую ть товари; транспорт, що 
забезпечує переміщ ення товарної маси; інформацій
не забезпечення і супровід інтегрованої логістики. 
Той же автор наводить більш  детальніш ий перелік 
об'єктів логістичної інфраструктури, до яких, на йо
го думку, також  належать елементи як  транспортної, 
так  і складської інфраструктури:

1. транспортна мереж а в розрізі окремих 
видів транспорту;

2. транспортний парк за видами і власників;
3. мережа станцій технічного обслуговування, 

автозаправок, стоянок і сервісу;
4. транспортно-вантаж ні вузли - логістичні 

центри, термінали, склади загального користування, 
розподільні центри, склади тимчасового зберігання, 
митні склади і служби;

5. інформаційні канали і системи, регіональ
ний інформаційно-аналітичний центр;

6. система уніф ікації вантаж них одиниць і 
способів маніпуляції з вантаж ами - тара, упаковка, 
ідентифікація і координування вантажів;

7. система фінансового забезпечення 
логістичних процесів;

8. нормативно-правова система забезпечення 
логістичної діяльності;

9. учасники логістичних процесів, суб'єкти, 
оператори, провайдери, посередники.

Ф ормування логістичної інфраструктури є од
ним з основних питань забезпечення ефективного 
функціонування транспортно-логістичної системи. 
Н а відміну від суто складської, логістична інфра
структура виконує додаткові логістичні функції на 
таких о б ’єктах, як  логістичний центр.

В [18] А.Б. А нікін відмічає важливу інтегра
ційну функцію логістичного центру в складі логіс
тичної' системи.

Н айбільш  пош ирене визначення транспортно- 
логістичного центру, яке використовується майже в 
усіх  країнах світу, було запропоновано Європейсь
кою транспортної комісією. В ідповідно до нього 
«логістичний центр -  це територіальне о б ’єднання 
незалеж них компаній і органів, які здійсню ю ть ван
таж ні перевезення (транспортні посередники, ван
тажовідправники, оператори перевезень, митні ор
гани) і надаю ть супутні послуги, що вклю чає 
щ онайменш е один термінал».

Отже, з поняттям «логістична інфраструктура» 
перекликаю ться поняття «транспортна інфраструк
тура» та «складська інфраструктура», які є більш  ву
зькими поняттями та  представляю ть собою  її п ідси
стеми. Такий погляд підтвердж ується в роботах 
М .Ю . Григорак, Л.В. Костюченко, які вважають, що 
логістична інфраструктура вклю чає сукупність 
складської, транспортної, маніпуляційної, пакуваль
ної, інформаційної та ф інансової інфраструктур п ід
приємства [24].

Такої ж  думки дотримується і В.В. Дибська. В 
роботі [17] вона стверджує, що:

-  по-перше, будь-який об'єкт логістичної 
інфраструктури, створю ється для здійснення розва
нтаження транспортних засобів, що забезпечують 
постачання товарів;

-  по-друге, для проведення вантажопереро- 
бки, перетворю ю чи партії поставки, в партії замов
лень клієнтів відповідно до їх  вимог;

-  по-третє, для відвантаж ення замовлень на 
транспортні засоби для доставки замовлень клієнтів.

Ц і три складових для різних об'єктів логістич- 
ної інфраструктури будуть завжди, проте будуть р і
зні в залежності від функціонального призначення 
об'єкта. П ри цьому обов'язковим також  буде наяв
ність складу і транспорту.

Такий погляд на логістичну інфраструктуру п і
дтверджує необхідність о б ’єднання понять транспо
ртна, логістична, складська інфраструктура у транс- 
портно-логістичну інфраструктуру, оскільки логіс
тичний підхід має на увазі інтегроване управління 
матеріальними потоками, але неможливо ефективно 
управляти просуванням матеріального потоку окре
мо на кожній ланці логістичної системи з погляду 
виконання «ш ести правил логістики».

Отже, проведений аналіз дефініцій «транспорт
на інфраструктура», «складська інфраструктура» та 
«логістична інфраструктура» та  їх  складу (табл.) по
казав, що існую ть суттєві розбіжності у їх визначен
ні, але є і тісний зв ’язок  м іж  цими поняттями. 
В они не можуть існувати повністю  окремо, оскільки
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їх елементи тісно переплетені. Тому обґрунтованим 
є розгляд транспортно-логістичної інфраструктури 
як  елемента транспортно-логістичної системи, який 
забезпечує матеріальну базу її функціонування.

У  науковій літературі сформувалися різні п ід
ходи до визначення транспортно-логістичної інфра
структури. Її визначаю ть як  сукупність матеріально- 
технічних систем (об'єктів), що забезпечую ть вико
нання основних функцій в різних сферах і галузях 
діяльності, так і сукупність підсистем, що забезпе
чую ть доступ економічних агентів до різних товарів, 
ресурсів (активів) або до тих чи  інш их послуг.

В даний час загальноприйнятого поняття тран- 
спортно-логістичної інфраструктури не існує, вна
слідок чого складається не цілком вірне уявлення 
про її роль в цілому, та її окремих елементів в рам 
ках логістичної систем. У  більш ості випадків під 
транспортно-логістичною  інфраструктурою  або ро 
зуміється виключно транспортна інфраструктура, 
або остання доповню ється складською  інфраструк
турою. Тим часом сучасні вимоги диктую ть необ
хідність створення ум ов не тільки для фізичного ро 
зподілу логістичних потоків, а  й для ефективної ін 

теграції окремих елементів та координації функціо
нування всієї логістичної системи.

За результатами проведеного аналізу, можна 
зробити висновок про те, що доцільно розглядати 
транспортно-логістичну інфраструктуру з позицій 
просування матеріальних та супутніх потоків та  у 
тісному зв ’язку елементів транспортної, складської 
та логістичної інфраструктури, о б ’єднуючи ці п ід
системи у єдину систему.

Ринок транспортних та логістичних послуг 
ускладню ється, тому останнім часом всі сегменти 
транспортного процесу і логістики почали інтегру
ватися. Це призвело до розвитку транспортно- 
логістичної інфраструктури нового типу -  транспор- 
тно-логістичних комплексів, що стають інтегрую 
чим и елементами транспортно-логістичної системи. 
В літературних дж ерелах існую ть наступні поняття: 
транспортно-логістичний центр; транспортно-
логістичний комплекс; транспортно-розподільний 
центр; логістичний транспортно-розподільний
центр; мультимодальний транспортно-логістичний 
центр; мультимодальний транспортно-логістичний 
комплекс; вантажне село; транспортно-логістичний 
кластер.

Таблиця
Об’єкти транспортно-логістичної інфраструктури

Транспортна інфраструктура Логістична інфраструктура Складська інфраструктура
Шляхи сполучення: залізнич

ні колії, автомобільні дороги, тра
мвайні колії, канали, судноплавні 
фарватери і т.п.

Технологічні об'єкти: будівлі 
і споруди служб утримання та ре
монту шляхів сполучення (дорож
ньо-експлуатаційні дільниці, дис
танції колії і т.п.), об'єкти енерге
тичного господарства (силові і тя
гові підстанції, котельні і т.п.) і 
інші об'єкти забезпечення.

Об'єкти засобів управління 
рухом: центри управління рухом 
окремих видів транспорту і ком
плексні, лінії і обладнання дрото
вого і бездротового зв'язку, пери
ферійні технічні засоби організації 
та управління рухом.

Будинки й споруди обслуго
вування учасників руху: пасажир
ські термінали (автобусні, залізни
чні, морські, річкові вокзали і ста
нції, аеропорти, транспортно- 
пересадочні вузли), вантажні тер
мінали окремих видів транспорту, 
транспортно-логістичні комплекси, 
об'єкти сервісу (будівлі і споруди 
для відпочинку водіїв та пасажи
рів, пункти харчування та торгівлі, 
медичної допомоги, станції запра
вні і технічного обслуговування 
транспортних засобів).

Транспортні підрозділи різних 
видів транспорту; транспортні кому
нікації (автомобільні і залізні дороги, 
залізничні під'їзні шляхи і т.п.).

Ремонтні та допоміжні підрозді
ли, які обслуговують транспортно- 
складське господарство; телекомуні
каційна система; інформаційно- 
комп'ютерна система.

Складське господарство (склади 
різного виду і призначення, вантажні 
термінали і термінальні комплекси, 
транспортно-вантажні вузли - логісти- 
чні центри, термінали, склади загаль
ного користування, розподільні 
центри, склади тимчасового зберіган
ня, митні склади і служби.

Система фінансового забезпе
чення логістичних процесів; нормати
вно-правова система забезпечення ло
гістичної діяльності; учасники логіс
тичних процесів, суб'єкти, оператори, 
провайдери, посередники.

Виробничі склади сировини, 
комплектуючих, матеріалів, цехові 
склади готових виробів, заводські 
склади готової продукції;

Транзитно-перевалочні склади 
при залізничних станціях, портах, річ- 
ковихпристанях, аеропортах, автован- 
тажних терміналах служать для ко
роткочасного зберігання вантажів в 
період перевантаження їх з одного ви
ду транспорту на інший;

Склади для зберігання:
-  митні склади для зберігання товарів 

в очікуванні проходження митного 
кордону;

-  дострокового завезення - склади в 
районах, доставка товарів в які 
можлива лише в певні періоди року;

-  сезонного зберігання - склади для 
товарів сезонного характеру;

-  резервні - склади для зберігання 
запасів на випадок надзвичайних 
обставин;

-  оптові розподільні - склади, що 
забезпечують товаропровідні 
мережі;

-  комерційні загального 
користування - склади, що 
обслуговують будь-яких власників 
товарів;

-  роздрібні - склади торгових 
підприємств.
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П ротягом останніх десятиліть основним 
напрямом розвитку транспортно - логістичної ін 
фраструктури у світі є формування транспортно- 
логістичних центрів.

Економічний розвиток наш ої країни і її інтег
рація в світову економіку напряму пов'язані з розви
тком транспортно-логістичної інфраструктури. Щ об 
забезпечити безперебійну роботу глобальних транс
портних артерій -  транспортних коридорів, що про
ходять через територію  України завдяки її вдалому 
географічному положенню, країні необхідна мережа 
транспортно-логістичних центрів, створення яких 
позитивно вплине на розвиток прилеглих територій, 
збільш ую чи їх інвестиційну привабливість. Я к  слід
ство, збільш иться товарообіг, податкові платежі до 
державного та місцевих бюджетів. За рахунок роз
витку внутріш ньої інфраструктури транспортно- 
логістичного центру, відбудеться пош товх для у с
піш ніш ого розвитку промисловості в прилеглих р е
гіонах, збільш иться зайнятість населення довколи
ш ніх районів і міст, що з часом приведе Україну до 
значного підвищ ення конкурентоспроможності віт
чизняного транспорту на м іжнародних ринках пере
везень.

Щ о стосується України, то спеціалістами була 
розроблена Концепція програми формування мережі 
логістичних центрів в системі м іжнародних транс
портних коридорів, в якій наголош ено про плани 
будівництва близько 50 логістичних центрів в 
Україні.

В исновок . Необхідність у створенні в України 
сучасних транспортно-логістичних центрів є особ
ливо гострою  в останні роки і вимагає негайного 
вживання заходів щодо її задоволення. Але вирі
шення даного практичного завдання потребує наяв
ності сучасного методичного забезпечення, викори
стання якого, по-перше, базуватиметься на застосу
вання сучасних методів таких напрямків управління 
та економіки, як  прожект - менеджмент, ризик- 
менеджмент, менеджмент якості, логістика, а по
друге, дозволить врахувати специфічні особливості 
створю ваних о б ’єктів.
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Смокова Т.Н. Определение понятия и состава 
транспортно-логистической инфраструктуры

В статье рассмотрены вопросы необходимости 
транспортно-логистической интеграции Украины в ме
ждународную транспортную систему и развития эффе
ктивной национальной транспортно-логистической сети 
для активизации междуна-родных грузовых перевозок. В 
связи с этим возникает необходимость четкого опреде
ления дефиниций «транспортная инфраструктура», 
«складская инфраструктура» и «логистическая инфрас
труктура», выявление расхождений и общих характери
стик данных понятий, их роли в создании транспортно
логистической инфраструктуры.

Ключевые слова: транспортная система; транспо
ртно-логистическая система; складская, логистическая, 
транспортно-логистическая инфраструктура.

Smokova T. N. Determination of concepts and 
composition of transport and logistic infrastructure.

The article considers the necessity o f  Ukraine's 
transport-and-logistic integration into the international 
transport system and the development o f  an efficient national 
transport and logistics network fo r  the intensification o f inter
national freight traffic. In connection with this, it is not neces
sary to clearly define the definitions o f  "transport infrastruc
ture", "warehouse infrastructure" and "local infrastructure", 
to identify differences and general characteristics o f these 
concepts, their role in establishing a transport and logistics 
infrastructure.

Keywords: transport system; transport and logistics sys
tem; warehouse, logistics, transport-and-logistics infrastruc
ture.
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