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Постановка проблеми. Сучасний етап світогосподар-
ського розвитку транспортної сфери характеризується 
розширенням меж і масштабів глобалізації у світовій 
економіці, яка призводить до загострення конкурент-
ної боротьби як на внутрішніх ринках окремих країн, 
так і на рівні світового ринку в цілому. За даних умов 
ефективність діяльності великих транспортних комп-
лексів на міжнародному ринку залежить від їх здат-
ності швидко реагувати і вірно відслідковувати зміни, 
що відбуваються у глобальному середовищі. У зв'язку 
з цим виникає необхідність у розробці стратегії інте-
грації великих транспортних комплексів в умовах 
невизначеності глобального середовища.

Аналіз останніх досліджень и публікацій. Про-
блеми стратегічного управління в діяльності тран-
спортних комплексів досліджували як зарубіжні, 
так і вітчизняні вчені: І. Ансофф, У. Кінг, Д. Клі-
ланд, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон та ін. 
Істотний внесок у теорію перспективного плану-
вання та управління, стратегічної та інвестицій-
ної діяльності зробили вітчизняні вчені: О. Амоша, 
М. Чумаченко, С. Аптекар, А. Акмаєв, Я. Берсуць-
кий, І. Бланк, І. Булєєв, О. Вагонова, Ф. Євдоки-
мов, М. Іванов, А. Кабанов, М. Лепа, М. Румянцев, 
В. Хобта, А. Філіпенко, Ю. Макогон.

Дослідженню проблем глобалізації та аналізу гло-
бальних трансформацій присвячено праці О. Біло-
руса, І. Бузько, А. Гальчинського, Б.П. Герста, Ч. Гіла, 
І. Дахно, М. Делягіна, Є. Кочеткова, Д. Лук'яненка, 
З. Луцишин, Ю. Макогона, В. Новицького, В. Омель-
ченка, Т. Орєхової, Ю. Пахомова, А. Поручника, 
Г. Томпсона, Д. Стигліца, А. Філіпенка, Дж.А. Хан-
сона, О. Шниркова та ін. 

Зазначені автори здійснили вагомий внесок у 
дослідження проблем діяльності великих транспорт-
них комплексів та розвитку процесів глобалізації. 
Водночас недостатньо дослідженими залишаються 
питання стратегій інтеграційного розвитку великих 
транспортних комплексів в умовах глобалізації, що 
визначає актуальність статті, її теоретико-методоло-
гічне та науково-практичне значення. 

Мета статті полягає у розробці теоретико-мето-
дологічних основ стратегічної інтеграції транспорт-

них структур в умовах глобалізації і на цій основі – 
цілісної наукової концепції організаційного розвитку 
великих транспортних комплексів в умовах глобаль-
них трансформацій. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі 
головні завдання: дослідити концептуальні засади 
формування стратегій розвитку транспортних струк-
тур; визначити передумови системних трансформацій 
у транспортній галузі з урахуванням дії глобальних 
загроз; дослідити концептуальні основи формування 
стратегічної інтеграції підприємств транспортної 
галузі; визначити стратегічну інтеграцію транспорт-
них підприємств як нову парадигму організаційного 
розвитку транспортних комплексів. 

Теоретичну і методологічну основу дослідження 
становлять фундаментальні праці вітчизняних і 
зарубіжних учених із питань формування, оцінки та 
розвитку теоретико-методологічних засад створення 
системи стратегічного управління крупними тран-
спортними комплексами в сучасних умовах господа-
рювання. Інформаційною базою досліджень виступа-
ють законодавчі акти України, офіційні матеріали 
міжнародних організацій і агенцій, дані Держком-
стату України, методичні й інструктивні матеріали 
Міністерства інфраструктури і відомств, матері-
али первинної звітності підприємств транспортного 
комплексу України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
ґрунтям для розбудови теоретико-методологічного 
базису стратегічної інтеграції суб'єктів господарю-
вання повинно стати співвіднесення означених еле-
ментів інтеграційних процесів із поданими особли-
востями сучасного економічного середовища. Хоча 
визначений перелік не є повним узагальненням від-
мітних ознак, їх урахування певним чином змінює 
усталені підходи. Різні види об'єднань підприємств 
відносяться до процесу злиттів і поглинань, які 
характеризуються визначеними цілями і завданнями. 
Злиття – це об'єднання двох корпорацій, за якого 
виживає одне з підприємств, а інше припиняє своє 
існування. За злиття поглинаюча компанія перебирає 
на себе активи і зобов'язання компанії, яка поглина-
ється, така орієнтація значно обмежує можливість 
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створення дієвого механізму управління стратегічною 
інтеграцією суб'єктів господарювання [1, c. 127].

Сутність будь-якої форми інтеграції у тран-
спортній сфері полягає в обмеженні свободи дій 
транспортних підприємств через делегування ними 
частини своїх функцій і прав інтегрованій систем-
ній організації – транспортному комплексу. З дещо 
іншої точки зору інтеграцію можна розуміти як про-
цес руху й розвитку транспортної системи, в якій 
зростає число й інтенсивність взаємодії відповідних 
елементів, зменшується їх відносна самостійність по 
відношенню один до одного. 

Інтерпретуючи означену систему ознак на особли-
вості інтеграції у транспортній сфері безпосередньо 
суб'єктів господарювання, слід ураховувати означене 
в джерелі подвійне відображення феномену інтегра-
ції. За М.К. Чанаєвим, такий «стан» можна співвід-
нести з результатом інтеграції. 

Диверсифікованість виробництва транспортних 
послуг, можливість використання надлишкових тран-
спортних ресурсів проявляється, коли важливим 
джерелом позитивної синергії є збільшення диверси-
фікованості транспортної галузі (як стосовно запро-
понованих транспортних послуг, так і географічно), 
що знижує загальний ризик транспортних операцій і 
гарантує стабільний обсяг надходжень. Це саме по собі 
є стимулом для злиття компаній, які спеціалізуються 
в транспортній галузі. Диверсифікованість допомагає 
стабілізувати потік доходів, що є вигідним і для пра-
цівників транспортної компанії, і для постачальників 
транспортних послуг, і для споживачів (через роз-
ширення асортименту послуг, внесених до програми 
постійних клієнтів). Отже, система більшою мірою 
фіксує об'єктну форму цілого, а інтеграція відбиває 
процес її отримання. З цієї точки зору також досить 
цікавим є зіставлення дещо інших категорій, розу-
міння яких також відбивається на досягненні мети 
й розкритті предметної галузі даного дослідження. 
Можна стверджувати, що інтеграція транспортної 
сфери є вищою формою розвитку взаємозв'язків, а 
синтез, своєю чергою, може розглядатися як вища 
фаза чи підсумок інтеграційних процесів у системі 
розвитку транспортних комплексів [2, c. 56].

Разом із тим автор уважає за доцільне визначити 
ще низку додаткових понять, що корелюються з 
категорією інтеграції транспортної сфери та відбива-
ють різні аспекти її змістового наповнення.

Із точки зору економічності транспортної системи 
інтеграцію можна розглядати як об'єднання еконо-
мічних суб'єктів транспортної галузі і розширення 
зв'язків між транспортними підприємствами або 
як динамічний процес створення сприятливих один 
для одного умов здійснення економічної діяльності 
й поглиблення взаємодії задля більш повного вико-
ристання ексклюзивних конкурентних переваг тран-
спортної сфери та отримання синергетичного ефекту. 
Безпосередньо ж співробітництво у транспортній 
галузі поширюватиметься як на інтегровані процеси 
(у межах сформованого логістичного ланцюга ство-
рення вартості), так і на будь-яку пов'язану з допо-
міжними процесами транспортну діяльність.

Мотив доступу до інформації оцінюється як тран-
спортний ресурс і відіграє велику роль у діяльності 
транспортних компаній. Здобуваючи транспортну 
компанію разом із видимими активами, транспортний 
комплекс одержує у своє розпорядження додаткові 
знання про ринок споживчих транспортних послуг. 
Як правило, нова транспортна компанія привносить 
із собою і напрацьовану інформаційну мережу клієн-
тів, які пов'язані з нею особистими відносинами. Вну-

трішньофірмовий стан може як взаємозбагатити, так і 
стати каменем спотикання в спільній діяльності, тому 
такими важливими є інтеграційні заходи на всіх ста-
діях формування транспортного комплексу. Невпев-
неність у майбутньому і ризик бути звільненим при-
зводять до масової флуктуації насамперед найбільш 
кваліфікованих співробітників транспортної галузі і 
працівників вищої ланки, що легко знаходять нові 
пропозиції на ринку праці. Нерідко з ними йдуть і 
великі клієнти [3, c. 277].

Також у зазначеному дослідженні визначалася 
доцільність інтеграції окремих функцій управління 
транспортним комплексом у межах окремої інтегро-
ваної структури транспортного бізнесу. Відповідно, 
34% опитаних наголосили на потребі інтеграції 
функцій контролю та аналізу, 29% – функції орга-
нізації, 20% – функції регулювання. Узагальнюючи 
підходи, можна виділити множину стимулів чи при-
чин для ініціалізації інтеграційних процесів у тран-
спортній сфері [4].

За документами Європейської комісії глобальна 
мережна економіка визначається як «середовище, в 
якому будь-яка компанія або індивід, що перебува-
ють у будь-якій точці економічної системи, можуть 
контактувати легко і з мінімальними витратами з 
будь-якою іншою компанією або індивідом із приводу 
спільної роботи, для торгівлі, обміну ідеями та ноу-
хау або просто для задоволення». Д.С. Львов, своєю 
чергою, співвідносить мережні структури з поняттям 
бізнес-групи, під якою розуміє сукупність підпри-
ємств і організацій, координація дій яких виходить за 
рамки звичайних контрактів на ринках товарів і пози-
кового капіталу, але відбувається при збереженні ста-
тусу партнерів за групою як окремих господарських 
суб'єктів. При цьому наголошується на обов'язковій 
наявності регулярно діючого координаційного центру, 
що не дає змоги розглядати таке тлумачення відповід-
ним до всіх мережних форм інтеграції.

Орієнтація на мережевий підхід у транспортній 
сфері дає змогу в основу структури ринку чи тран-
спортної галузі покласти мінімум три мережі: фор-
мальну (дія агентів у межах формальних транспорт-
них інститутів), інформаційну (зв'язує транспортні 
підприємства між собою та забезпечує розподіл 
інформації) та реальну (дійсно укладені контракти 
в рамках транспортних комплексів). Із точки зору 
останнього типу утворення інформаційної транспорт-
ної мережі слід орієнтуватися на представлені в 
роботі транспортної сфери змінні, що використову-
ються для позначення взаємовигідного співробітни-
цтва: позиція окремого транспортного підприємства 
(відбивається збереження орієнтації на основному 
бізнесі; нарощення компетентності; розширення 
доступу до кваліфікованих співробітників; збіль-
шення економії на масштабах кадрового й техніч-
ного ресурсу, підсилення контролю над витратами 
забезпечення взаємодії) та позиція контрагентів у 
вигляді споживачів чи постачальників транспорт-
ної послуги (моделюється надійність, важливість, 
точність, повнота та своєчасність інформації й вико-
наних транспортних послугах). Ці дві змінні дають 
змогу представити повну ціннісну модель логістичної 
мережі транспортного комплексу. При цьому знову 
ж таки критерієм ефективності стратегічної інтегра-
ції транспортних підприємств буде її успішність для 
всіх учасників інтеграційного процесу.

Практично ідентичне сприйняття термінів «інфор-
маційна транспортна економіка» та «мережева тран-
спортна економіка». Така ідентичність підкреслює зна-
чну роль мережевих форм транспортних організацій як 
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підґрунтя для активізації механізмів самоорганізації. 
При цьому критерій ефективності роботи транспорт-
ного підприємства зміщується з максимізації власного 
прибутку на максимізацію ефективності транспорт-
ної інфраструктури в цілому. Отже, і цінність тран-
спортної мережі утворюється всіма її учасниками, а 
комплексні блага розподіляються пропорційно ефек-
тивності використання інформаційної транспортної 
мережі окремими транспортними підприємствами або 
їх внеску у вигляді специфічних активів. З огляду на 
такий стан, можна стверджувати про зростання рівня 
взаємної зацікавленості учасників інтеграційних про-
цесів у транспортній сфері, що врешті-решт призведе 
до створення транспортних комплексів та розвитку 
певних мережевих транспортних стандартів взаємодії, 
які становлять інституціонально-правове забезпечення 
механізму управління стратегічною інтеграцією розви-
тку транспортних комплексів.

Орієнтуючись на стандарти взаємодії транспорт-
них підприємств, в умовах інформаційної еконо-
міки зв'язки між окремими компаніями втрачають 
якісні комунікації, а витрати на подолання геогра-
фічної відстані замінюються витратами на ефективну 
організацію мережного доступу. Разом із тим обме-
женим ресурсом залишається місце в системі роз-
поділу праці (логістичному ланцюгу створення вар-
тості), на якому окремий транспортний сектор має 
максимальну цінність, а отже, й отримує макси-
мально можливу вигоду для себе. При дослідженні 
транспортних структур ми часто оперуємо поняттям 
логістичної мережі, яку визначають як множину 
засобів (інфраструктура) і принципів, яка умож-
ливлює суб'єктам транспортної галузі, які мають 
до них доступ, реалізацію спільних проектів, якщо 
ці засоби відповідають їх потребам і придатні для 
спільного користування інформаційною мережею. 
У рамках такої мережі відбуватиметься поетапна 
трансформація механізмів управління життєдіяль-
ністю транспортних підприємств в єдину скоордино-
вану відкриту саморегулюючу систему, засновану на 
балансі очікувань і конкурентно-коопераційній вза-
ємодії у транспортній галузі. 

Висновки. Особливість і значущість отриманих 
результатів полягає в концептуальному вирішенні 
проблеми інтеграції підприємств транспортної сфери 
і формуванні стратегії розвитку великих транспорт-
них комплексів у світогосподарському просторі, а 
також системному вдосконаленні теоретико-методо-
логічних засад розвитку інтегрованих господарських 
структур в умовах глобальних трансформацій. 

Стратегічний розвиток великих транспортних 
структур з урахуванням невизначеності і різноспря-

мованості трансформацій світогосподарського розви-
тку потребує створення нових напрямів теоретико-
методологічних та організаційно-методичних засад 
на основі аналізу розвитку міжнародного співробіт-
ництва в умовах глобалізації. Це пов'язано зі зміною 
підходів до розробки і здійснення торгової, промис-
лової та конкурентної політики, ускладнення реалі-
зації економічної політики в результаті зростання 
внутрішньофірмових трансакцій, зменшення зв'язку 
глобального ринку з географічною територією.

Під впливом суттєвих зовнішніх змін у транспорт-
ній сфері формуються нові важелі розвитку світового 
транспортного господарства, а відповідно, і розподіл 
ризику, пов'язаного з розробкою й використанням 
нових транспортних технологій.

Зосередження на комерційному використанні 
наукових результатів, запобігання труднощам, що 
обумовлено розходженнями в патентних законодав-
ствах, подолання перешкод в отриманні ліцензій на 
транспортні послуги, прагнення окупити витрати на 
здійснення відповідних робіт, об'єднання окремих 
винаходів у рамках нових транспортних систем дає 
змогу забезпечити інтеграцію транспортної сфери.

Послідовність вироблення інноваційної стратегії 
інтегрованої структури передбачає постійний пере-
гляд стратегічних імперативів розвитку суб'єктів 
господарювання у транспортній сфері з метою підви-
щення гнучкості та адаптивності їх життєдіяльності, 
що дасть змогу коригувати вироблену стратегію з 
дотриманням міжнародних транспортних вимог.

Практичне значення одержаних результатів поля-
гає в тому, що науково-методологічні положення та 
висновки статті становлять наукове підґрунтя роз-
робки загальнодержавної стратегії розвитку великих 
транспортних комплексів з урахуванням впливів 
глобалізації. 
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