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У сучасних умовах формування ринкових відносин виникла потреба у 

формуванні та активному розвитку ринку логістики в Україні. Сьогодні 

транспорт виступає основою взаємодії і функціонування усіх галузей 

господарського комплексу України. Виробничі підприємства є основними 

споживачами транспортних послуг, але якщо вони не здатні забезпечити 

необхідні обсяги перевезень, це знижує рівень прибутковості підприємств [1]. 

Актуальність дослідження проблеми полягає в тому, що в Україні 

економічні перетворення докорінно змінили становище не тількі виробничих 

підприємств, але й транспортних, які забезпечують функціонування всіх 

галузей економіки. У зв'язку зі спадом виробництва значно скоротилися товарні 

потоки і, як наслідок, ринок перевізних послуг. 

Слід зазначити, що проблемам логістики останнім часом приділялась 

велика увага. Відбиток питаннь руху матеріальних ресурсів, готової продукції, 

а також інформаційного супроводження цих процесів отримали у роботах таких 

авторів як А.М. Сумец, Д.Д. Костоглазов, М.П. Гордон, Л.Б. Міротін та інших 

[2]. Проведений в дослідженні аналіз роботи українських транспортних 

підприємств дозволил сформулювати основні проблеми, які притаманні 

транспортної логістиці: 

- недостатня якість транспортного обслуговування; 

- труднощі в організації взаємодії декількох видів транспорту; 

- не повне завантаження транспорту; 

- знос транспорту; 

- недосконалість системи страхування вантажу [4]. 

Розглянемо результати аналізу ринку транспортної логістики України, 

який провела компанія Pro-Consulting. В огляді представлені основні тенденції 

останніх років, дані за обсягами вантажоперевезень (в тому числі, за видами 

транспорту), розрахований грошовий обсяг ринку логістики, представлено опис 

логістичних операторів та споживачів їх послуг, а також прогнозні тенденції 

подальшого розвитку логістичних послуг [3]. На рис. 1. показана динаміка 

обсягу вантажоперевезень в Україні в 2015 - 2018 рр. 

Більше 80% вантажоперевезень в Україні забезпечуються залізничним та 

автомобільним транспортом. Якщо порівняти їх частки в 2016 та 2017 років 

роках (див. рис. 2), то можна помітити, що по залізниці переправляють все ще 

більш половини всіх вантажів, але її частка впала за рік на 1,7 процентних 

пункту, а частка автомобільного транспорту зросла на 0,9 п. п.[5]. 
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Рис. 1. – Динаміка обсягу вантажоперевезень в Україні в 2015 - 1 кв. 2018 рр. в 

натуральному вираженні, млрд. т / км 

 

Сьогодні ринок логістики України стає більш цивілізованим, відкритим і 

професійним. Логістичні компанії зацікавлені в розвитку свого бізнесу, тому 

впровадження інноваційних рішень та ІТ продуктів це сучасні методи 

оптимізації транспортної логістики. Необхідно стабілізувати питання 

транспортних зв’язків між постачальниками, виробниками та покупцями. 
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Рис. 2. – Динаміка структури вантажних перевезень України за видами в 2016- 

2017 рр., млн. т. 

Транспортним компаніям та виробникам необхідно не тільки розвивати 

свої конкурентні переваги, але і кооперуватися в галузеві  асоціації, 

об'єднання, ком'юніті. Це етап активного об’єднання для отримання 

синергетичного ефекту для кожного учасника ринку [7]. 
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Основні завдання, які ставляться транспортним організаціям, 

передбачають скорочення термінів доставки, зниження вартості перевезень, 

поліпшення їх якості, гармонійне поєднання на ринку транспортних послуг 

усіх видів сучасного транспорту. 

Таким чином, можна зробити вмсновок, що роль логістики в 

українському бізнесі зростає. Очікується новий виток розвитку на ринку 

логістики, який базується на сучасних математичних та інформаційних 

методах. Прагнучі оптимізувати відповідні витрати та прибутки, підвищити 

економічний рівень підприємств, отримати стратегічну перевагу над 

конкурентами, управлінці все частіше вдаються до підвищення ефективності 

логістики по всьому ланцюгу поставок. 
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