
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

47www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Специфіка транспорту проявляється в тому, що ван"

тажовласник і пасажир є споживачем, тому транспор"
тування для нього має характер послуги й, отже, логі"
стика транспорту концептуально повинна розглядати"
ся в області сервісної логістики. Існуюча методологія
логістики, зокрема методи й моделі сервісної логістики
мають широкі перспективи для використання в органі"
зації роботи транспорту. Серйозною проблемою для
систем транспорту є вдосконалювання процесів взає"
модії суб'єктів транспортної діяльності. Використання
логістичного підходу в організації вантажних і паса"
жирських перевезень, як правило, обмежується питан"
нями управління транспортними підприємствами й ком"
плексами. Разом з тим розробка методології забезпе"
чення взаємодії в контексті організації потокових про"
цесів у системі транспорту в цей час є маловивченим
напрямком логістики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Взаємодія транспортно"логістичних систем та її
окремі елементи складають предмет дослідження бага"
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У статті розглянуто ефективність транспорту, удосконалювання механізмів управління, що забезпе�

чує скорочення витрат на його функціонування, адже мають значення як для економіки окремих регіонів,

так і для країни в цілому. У сучасних умовах особливий інтерес для вчених�економістів і фахівців транс�

портної галузі представляє можливість використання логістичних методів на транспорті. При цьому ос�

новний вектор розвитку транспортної логістики орієнтований на оптимізацію перевезення вантажів.

Транспортування розглядається як підтримуюча функція логістики, що забезпечує фізичне переміщен�

ня товарно�матеріальних цінностей між учасниками ланцюга поставок з мінімальними витратами.

In the article the efficiency of transport, improving the control mechanisms that will reduce the cost of its

operation, as are important for the economy of individual regions and the country as a whole. In modern conditions

of particular interest to scientists and economists and experts representing the transport sector the possibility of

using methods of transport logistics. Thus the main vector of development of transport logistics focused on the

optimization of freight transport. Transportation seen as supporting logistics function that provides the physical

movement of inventory between supply chain participants with minimal costs.
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тьох вчених й сьогодні. Зокрема велику увагу цьому при"
діляють такі вітчизняні вчені, як О. Шканова, А. Чуда"
ков, А. Кальченко, С. Саркісов, Т. Родкіна, Е. Павлова,
О. Новікова, О. Маликов, А. Колобов, Є. Крикавський,
Л. Голоцван та інші.

Такий значний інтерес до теми міжрегіональної
взаємодії пов'язаний із великим колом питань, що сто"
сується процесу механізму застосування транспортно"
логістичних систем, виходячи з цього постає питання
більш доцільного вивчення цієї теми.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета дослідження полягає в вивченні транспортної

галузі як одного із провідних компонентів структури
економіки України на етапі її інтеграції до світового
господарства, оцінці стану транспортної галузі та ви"
явлення загроз вітчизняній економіці за умов неналеж"
ного управління транспортно"логістичною системою, а
також визначення тенденцій розвитку міжрегіональної
взаємодії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Сучасні транспортні системи належать до категорії

великих виробничо" і соціально"орієнтованих економі"
чних систем і мають потребу в оптимальних управлінсь"
ких рішеннях, що забезпечують функціонування й роз"
виток у складі інфраструктурних комплексів адмініст"
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ративно"територіальних утворень: міст або регіонів з
перспективою їх включення в структури міжрегіональ"
ного масштабу або країни в цілому. Це може бути до"
сягнуте шляхом використання методології логістичної
інтеграції [1, с. 172].

Значимим резервом підвищення ефективності уп"
равління є урахування і використання можливості са"
моорганізації у взаємодії структурних елементів логі"
стичної системи. Оптимальність процесів може бути
досягнута шляхом формування механізмів синхронізації
матеріальних, фінансових і інформаційних потоків. Це
вимагає переосмислення принципів і методів управлін"
ня в системі транспорту.

Сучасна регіональна транспортна політика в сфері
перевезень повинна бути спрямована на впорядкуван"
ня ринкових відносин, підвищення керованості й досяг"
нення ефективності функціонування системи транспор"
ту. Проблеми взаємодії суб'єктів транспортного ринку
визначають необхідність концентрації уваги на форму"
ванні механізмів самоорганізації в регулюванні процесів
надання транспортних послуг на транспорті. Це обумов"
лено тим, що регіональний транспортний комплекс має
мультиплікативний ефект, що проявляється у взаємоз"
в'язку й взаємозалежності сполучених з ним галузей
економіки. Досягнення його передбачає наявність сис"
теми управління, здатної забезпечити включення ме"
ханізмів самоорганізації й виникнення синергетичного
ефекту. Важливу роль у реалізації зазначених причин"
но"наслідкових закономірностей відіграє логістичний
підхід.

Під логістикою транспорту нами розуміється су"
купність методів управління процесами транспортного
обслуговування вантажо" і пасажиропотоків і сполуче"
ними з ними матеріальними, інформаційними, фінансо"
вими й іншими потоками з метою ефективного викори"
стання наявних ресурсів. У світлі цього поняття можна
уточнити ряд термінів логістики стосовно до логістич"
ної системи транспорту:

— логістичний підхід до управління транспортом по"
лягає в об'єднанні окремих елементів перевізного про"
цесу в інтегровану систему, здатну забезпечити якісні
транспортні послуги населенню при мінімальних витра"
тах;

— логістична система транспорту створюється й діє
як цілісне складне організаційно"економічне утворен"
ня, що виконує функції управління сервісними, матері"
альними й супутніми їм інформаційними й фінансовими
потоками, вона складається з декількох структурних
елементів — підсистем, ланок, суб'єктів"учасників і
об'єктів — і має розвинені зв'язки із зовнішнім середо"
вищем.

Цілі логістичної системи реалізуються через за"
гальні й спеціальні функції управління. Стосовно до
транспорту можна виділити наступні ключові функції:
прогнозування, планування, оперативне регулювання,
облікова, організаційна, контрольна й аналітична. Роз"
глядаючи їх зміст у світлі здійснення логістичного адм"
іністрування, варто вказати:

— прогнозування й планування являє собою функ"
цію, засновану на вивченні закономірностей формуван"
ня напрямів, обсягів, структури вантажо" і пасажиро"
потоків для обгрунтування перспективної динаміки по"
питу на транспортні послуги в цілому й по видах транс"
порту;

— оперативне регулювання включає контроль над
виконанням перевезень і відстеження руху транспорт"
них засобів відповідно до графіку в реальному часі з
наступним виробленням і застосуванням оперативних
управлінських впливів;

— облікова функція має на увазі збір, обробку, збе"
рігання й видачу інформації про діяльність транспорту,
формування необхідного документообігу, підготовку й
видачу інформації керівництву для прийняття рішень і
складання звітності;

— організаційна функція забезпечує розміщення й
розвиток пасажирських транспортних підприємств,
формування системи транспортного обслуговування
маршрутів, розробку раціональних схем руху транспор"
ту в конкретній зоні обслуговування вантажів і паса"
жирів (місто, регіон, країна);

— контрольна функція полягає у відстеженні сту"
пеня відповідності фактичних параметрів процесів і по"
токів їх плановим значенням, визначенні ситуацій, що
вимагають запобігання відхилень техніко"експлуата"
ційних і інших параметрів понад припустимі значення;

— аналітична функція в комплексному вивченні всіх
сторін діяльності системи транспорту на основі різних
методичних підходів і в інтерпретації інформації, наяв"
ної у виробничій, фінансовій, управлінській, статис"
тичній звітності для формування достовірних висновків
з позицій осіб, що приймають рішення.

Реалізація цих функцій управління в складних ди"
намічних логістичних системах транспорту, що володі"
ють ознаками нерівновагої самоорганізації й функціо"
нальної стабільності в нерівновагих станах, можлива й
необхідна на принципах синхронізації потокових про"
цесів.

Пріоритетність інтеграції в логістиці визначає по"
требу координації на всіх рівнях перетинання й взає"
модії потокових процесів. Практика логістичного адмі"
ністрування передбачає вирішення питань міжфунк"
ціональної і міжорганізаційної координації [2, с. 198].

Синхронізація розглядається як явище, що виникає
в процесі інформаційної взаємодії декількох елементів,
що володіють циклічною динамікою, і виявляється в
погодженій зміні параметрів взаємодіючих потокових
процесів. Ефект від управління на основі синхронізації
стосовно до логістичних систем досягається за рахунок
використання інформації для активізації здатності до
взаємодії на основі динамічної самоорганізації склад"
них систем в змінних умовах зовнішнього середовища з
урахуванням їх глобальних і часткових цілей.

Забезпечення синхронізації матеріального, фінан"
сового й інформаційного потоків, що виникають від
діяльності суб'єктів"учасників транспортно"логістичної
системи, передбачає виділення двох напрямків: по ло"
кальних зв'язках потокових процесів і інтегрального
рівня. При цьому інформаційний потік відіграє коорди"
нуючу роль, забезпечуючи взаємодію інших потоків, і є
визначальним чинником реалізації функцій управління
в логістичній системі.

Керуючими параметрами синхронізації потокового
процесу транспорту повинні виступати параметри по"
рядку сінхронізованих потокових процесів. Наприклад,
при синхронізації вантажо" і пасажирського потоку й
потоку транспортних засобів для окремого маршруту
слідування регулятором синхронізації є розклад руху
транспортних засобів, а параметрами порядку — тип
транспортних засобів, раціональна кількість транспор"
тних засобів у потоці, параметри фінансового (розмір
транспортного тарифу) і інформаційного потоків, а та"
кож параметри відповідних потокам процесів як стадій
розвитку сукупності послідовних дій [3].

Синхронізація може здійснюватися на різних рівнях
ієрархії транспортно"логістичної системи, що визначає
використання диференційованих методів синхронізації.

Синхронізація залежить від функцій логістики в
розглянутій системі й логістичній парадигмі, що визна"
чає пріоритети синхронізації і її орієнтацію: на ванта"
жовласника або пасажира (споживача), на ринок або на
ефективність транспортного процесу (рис. 1).

Для логістичного адміністрування в цьому випадку
повинна використовуватися здатність логістичних по"
токових процесів до синхронізації.

Обидва зазначених типи організаційної поведінки
можна досліджувати в рамках єдиної концепції управ"
ління, що передбачає об'єднання організовуваних і са"
моорганізовуваних, їх погодженість через синхроніза"
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цію, у результаті чого логістична система може одер"
жати ефективний спосіб регуляції й відповідні механіз"
ми управління розвитком.

Відправною точкою вивчення синхронізації в логі"
стиці ми визнаємо апеляцію до визначень логістики як
науки, даних різними авторами. Ключовим положенням
у всіх визначеннях є упор на управління потоками, тоб"
то забезпечення їх ефективної взаємодії, що неможли"
во без їх параметричної синхронізації — досягнення
відповідності керованих параметрів цілям системи до
точно визначеного моменту часу.

Синхронізація має кілька аспектів. У загальному виг"
ляді вона являє собою приведення двох або декількох
потокових процесів до стану синхронності, коли проце"
си у взаємодіючих елементах відбуваються з незмінним
зрушенням по фазі один відносно одного. Наприклад, у
момент трансформації логістичні потоки різних видів
повинні мати параметри, які забезпечують можливість їх
взаємодії й, як наслідок, — подальшу трансформацію.

Ця ідея дозволяє виділити наступні види синхроні"
зації:

— за часом — задає точний момент часу виникнен"
ня потоку, погодженість руху декількох потоків і виз"

начає момент взаємодії потоків один
з одним;

— за обсягом — забезпечує від"
повідність об'ємних характеристик
взаємодіючих потоків;

— за якістю — визначає, що ма"
теріальний потік, що надійшов, має
необхідні якісні характеристики й
може взаємодіяти з іншими потока"
ми;

— у просторі — забезпечує ви"
никнення й одержання потоків у
потрібному місці [4, с. 200].

Крім зазначених аспектів, що
описують синхронізацію потоків
різних видів, у логістичних системах
ієрархічного типу на основі інших
критеріїв класифікації можуть бути
виділені наступні види синхроні"
зації:

— синхронізація взаємодії —
описує процеси синхронізації на
рівні окремих логістичних систем,
які вступають один з одним у взає"
модію й цим забезпечується узгод"
ження параметрів вхідних і вихідних
потоків різного виду;

— синхронізація інтересів, що
проявляється на рівні елементів ло"
гістичної системи (окремих її
суб'єктів) і визначає умови протікан"
ня логістичних процесів, які задо"
вольняють цілям всіх учасників, мак"
симізуючи їх загальну вигоду.

За критерієм відношення до ло"
гістичної системи синхронізація
може бути внутрішньою й зовніш"
ньою. Внутрішня синхронізація виз"
начає здатність логістичної системи
забезпечувати синхронність взає"
модії потоків без зовнішнього втру"
чання. Зовнішня синхронізація виз"
начає здатність системи забезпечу"
вати синхронність потоків, але при
цьому необхідне управління ззовні
системи, наприклад, із системи вер"
хнього рівня, або втручання суб'єкта
при перенастроюванні системи.

Первинним об'єктом синхроні"
зації в логістиці розглядається
потік. Як ми вже відзначали, при

взаємодії потоки трансформуються й синхронізація є
важливим чинником ефективності трансформації. Для
опису змін якісних станів логістичного потоку в момент
трансформації ми використовуємо поняття фазового
переходу у фазовому просторі. Під фазовим простором
розуміється простір, на якому представлена множина
всіх станів взаємодіючих потоків, де кожному можли"
вому стану відповідає певна точка. Така формалізація
уявлення системи, що включає визначення відповідно"
го фазового простору, характерна для динамічних сис"
тем. У фазовому просторі динаміка логістичної систе"
ми визначається через фазові переходи, що відобража"
ють якісну трансформацію логістичних потоків.

Формально синхронізація в точці трансформації
потоків може бути визначена як ступінь досягнення син"
хронізованими потоками певного цільового значення по
одному або декількох параметрах у момент їх взаємодії
з іншими потоками. Інструментами синхронізації по"
токового процесу є механізми впливу на параметри як
керованого потоку, так і взаємозалежних з ним потоків.
Наприклад, при трансформації матеріального потоку
керуючими параметрами синхронізації є зміни власти"
востей потоку, що трансформується, (обсяг, якість і т.д.)

Рис. 1. Логічна модель функціонального забезпечення синхронізації
в транспортно@логістичних системах
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і параметрів супутніх фінансових (ціна) і інформацій"
них (документація) потоків.

Концепція інтегрованої логістики на відміну від
інформаційної й маркетингової концепцій базується на
цілісному розгляді ланцюга створення доданої вартості,
включаючи внутріфірмові й міжорганізаційні її ділянки
[5, с. 104]. У цьому випадку синхронізація стає особли"
во необхідною в місцях стику на різних ділянках просу"
вання всіх видів потоків. Оптимізація логістичного лан"
цюга при цьому стає визначальним фактором забезпе"
чення конкурентоспроможності й високої прибутко"
вості логістичної системи. Ефективність господарської
діяльності окремого суб'єкта в логістичному інтегрова"
ному ланцюзі поставок повинна залежати від досягнен"
ня керованого резонансу логістичного ланцюга як ре"
зультату синхронізації і його внутрішніх потокових про"
цесів, і потокових процесів зовнішніх логістичних лан"
цюгів, учасником яких він є.

Функціональна сфера виробничої логістики пов'я"
зана з управлінням доставкою матеріальних ресурсів на
робочі місця. Виробничі логістичні підсистеми поєдну"
ють матеріальні потоки й задають ритм роботи всім
іншим підсистемам. Ефективність синхронізації вироб"
ничих підсистем визначає потенційні можливості всієї
логістичної системи підприємства в зовнішньому логі"
стичному ланцюзі. Виробничі логістичні підсистеми обу"
мовлюють здатність підприємства забезпечити внутрі"
шню синхронізацію відповідно до поточних цільових
настанов. Ціль виробничої логістики полягає в точній
синхронізації процесу виробництва й логістичних опе"
рацій у взаємозалежних підрозділах.

Синхронізація є одним з явищ нелінійної динаміки
систем, дослідження якого здійснюється з використан"
ням синергетичних моделей і теорії самоорганізації. При
цьому враховується, що тенденція до синхронної повед"
інки спостерігається в системах різної природи: годин"
никах, лазерах, нейронах, а також соціумі, коли окремі
індивіди формують за допомогою зв'язків єдину систе"
му. Вивчення синхронізації співвідноситься з вивченням
осцилюючих динамічних систем. Під динамічною систе"
мою в такому контексті розуміють об'єкт або процес, для
якого однозначно визначене поняття стану як сукупності
деяких характеристик у певний момент часу, і заданий
закон, що описує зміну початкового стану із часом.

Транспортно"логістична система має властивості
динамічної системи й у ній може виникати синхроніза"
ція, але слід зазначити, що пряме перенесення існую"
чих методів і моделей з технічних областей неможливе.
Існує потреба у формуванні як прикладних методоло"
гічних основ синхронізації, так і понятійного апарата,
що адекватно описує процеси, що відбуваються в такій
системі, синхронізації.

Здатність до синхронізації проявляється в кожній
підсистемі логістичної системи транспорту, однак фор"
ми, інтенсивність прояву, глибина синхронізації на
різних рівнях їх ієрархії різні. На нашу думку, синхро"
нізацію в логістичних системах можна визначити як про"
цес адаптивного управління поведінкою двох або більше
підсистем у рамках однієї системи, у яких відбуваються
циклічні процеси, здійснювані й підтримувані за допо"
могою їх інформаційної взаємодії.

Синхронізації логістичних систем властиві риси, що
виявляються в технічних системах: наявність автоколи"
вальних процесів (системи із циклічною поведінкою),
наявність хоча б слабкої взаємодії (інформаційна взає"
модія), можливість зміни структури або характеристик
систем під впливом умов, що змінюються (адаптивне
управління). Однак взаємодія між системами може мати
не тільки інформаційній характер. Для логістичних си"
стем характерний обмін потоками різної природи (ма"
теріальними, фінансовими), але для забезпечення син"
хронізації необхідною й достатньою умовою є існуван"
ня саме інформаційної взаємодії. Також специфічним
може бути й характер управлінського впливу, наприк"

лад, директивна форма в рамках адміністративно"ко"
мандної системи господарювання, але необхідним і до"
статнім для виникнення синхронізації є наявність адап"
тивного управління, що забезпечує можливість взаємо"
діючих систем змінювати свої параметри або структуру
для забезпечення синхронної взаємодії.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження еволюції концепції інтегро"

ваної логістики дозволяє зробити висновок, що її роз"
виток був орієнтований саме на вдосконалювання
управління процесами синхронізації. Закономірним ре"
зультатом стала орієнтація на потреби споживача й син"
хронізація взаємодії ланок логістичного ланцюга на
основі єдиного критерію.

Звідси випливає висновок, що синхронізація окре"
мих потоків і їх сукупності повинна здійснюватися за
рахунок зміни:

— параметрів окремо взятих потоків і потокових
процесів;

— параметрів інтегрального потоку й потокового
процесу;

— обмежень на параметри потоків і потокових про"
цесів;

— зміни функціональних зв'язків між ними.
Змістовні підходи до синхронізації потокових про"

цесів визначаються вибором логістичної концепції,
відповідно до якої досліджується логістична система.
У рамках інформаційної й маркетингової концепцій син"
хронізація розглядається у світлі функціонування внут"
рівиробничих процесів, а також окремих функціональ"
них областей логістики (запаси, дистрибуція т.д.). Про"
цес синхронізації здійснюється при використанні за"
собів обчислювальної техніки, що дозволяють ефектив"
но управляти інформаційними потоками, що виникають
і циркулюють у структурних елементах логістичної
підсистеми. При цьому пріоритетною установкою забез"
печення дії логістичної системи в цілому, у тому числі й
із синхронізацією її параметрів, є орієнтація на ринок і
споживача.
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