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МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСВІТНІХ УСТАНОВ
У ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРА
Запропоновано організаційно-економічний механізм взаємодії транспортних підприємств та освітніх установ у процесі функціонування транспортно-логістичного кластера. Механізм базується на моделі взаємодії між транспортними
підприємствами й освітніми установами. Проведено порівняльний аналіз моделі взаємодії даних суб'єктів щодо їх входження у кластер та до складу кластерної структури. Визначено основні цілі функціонування досліджуваних суб'єктів
транспортно-логістичного кластера, здійснено розподіл їх за рівнями та встановлено зв'язки між ними.
Ключові слова: транспортно-логістичний кластер; транспортні підприємства; освітні установи; взаємодія
суб'єктів кластера, організаційно-економічний механізм.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку
економіки набуває поширення форма кластерної організації
взаємодії різноманітних суб'єктів – фірм, організацій, освітніх і державних установ тощо, основною метою утворення
якої є зростання конкурентоспроможності її учасників.
Актуальність теми пояснюється необхідністю конкретизації форм взаємодії між суб'єктами кластера, а
також розробкою моделі механізму взаємодії таких суб'єктів транспортно-логістичного кластера, як транспортні підприємства та освітні установи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий
внесок у розвиток теорії кластеризації здійснили зарубіжні вчені: М. Портер [18], А. Скотт [1]. Серед учених, які
нині концентрують свою увагу на проблемах формування, функціонування та розвитку кластерів, окресленні
ефективності їх створення, зокрема в Україні, варто назвати М. П. Войнаренко [4], І. С. Каленюк і О. В. Кукліна
[7],
Н. Г. Каніщенко
[8],
Ю. Є. Кирилова
[11],
О. М. Паливоду
[16],
С. В. Онишко
[15],
С. І. Соколенка [24].
Дослідження теоретико-методологічного та аналітичного характеру щодо розробки кластерно-логістичної
моделі розвитку національного ринку транспортних послуг
викладено
у
працях
таких
дослідників:
С. І. Гриценко [5], В. С. Дзюма, Н. Г. Куць [13], Є. М. Сич
[19; 20; 21].
Сутність і проблеми функціонування транспортнологістичних кластерів вивчають такі провідні вітчизняні
науковці: О. О. Карпенко [9; 10], О. М. Полякова [17],
I. Г. Смирнов [22; 23], О. А. Чупайленко [25; 26].
Але здійснені до цього часу дослідження не розкривають деяких аспектів ефективного функціонування
транспортно-логістичних кластерів (ТЛК). Вивчення

процесу створення кластерів саме на ринку транспортних послуг зумовлює дослідження в напрямку формування дієвого механізму взаємодії між такими його суб'єктами, як транспортні підприємства і заклади освіти,
які готують кадри для цих підприємств. Оскільки розробок щодо взаємодії цих суб'єктів недостатньо, вимагає
детального вивчення питання щодо формування механізму взаємодії підприємств транспорту та освітніх установ у транспортно-логістичному кластері.
Методологія дослідження. Теоретичною основою
статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки у сфері кластеризації. Аналіз зарубіжної та
вітчизняної літератури здійснювався у напрямку узагальнення та систематизації підходів науковців щодо
форм взаємодії суб'єктів у транспортно-логістичному
кластері з метою визначення їх для таких двох суб'єктів, як транспортні підприємства та заклади освіти.
Для досягнення поставленої мети використано низку
загальнонаукових і спеціальних методів дослідження,
взаємопов'язаних та послідовно застосованих у роботі:
аналізу і синтезу – для визначення основних цілей функціонування
досліджуваних
суб'єктів
транспортнологістичного кластера, розподіл їх за рівнями та встановлення між ними зв'язків; класифікаційно-аналітичний
метод – при визначенні форм і типів взаємодії між
суб'єктами у кластері; графічно-аналітичний метод – для
наочної ілюстрації досліджуваних економічних явищ і
процесів у кластері, зокрема, для побудови моделі взаємодії між транспортними підприємствами та освітніми
установами до і після їх входження в кластер, а також
для зображення організаційно-економічного механізму
взаємодії транспортних підприємств та освітніх установ у
ТЛК; системний аналіз – для встановлення зв'язків і по© Ковбатюк М., Шевчук В., 2018
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будови механізму функціонування і взаємодії елементів
кластера. За допомогою застосування наукової конкретизації вдалося краще розкрити стан обраної проблеми,
оскільки обґрунтовано ефeктивнicть взаємодії підприємств і освітніх установ у межах функціонування ТЛК.
Інформаційною базою є результати фундаментальних досліджень українських і зарубіжних науковців із
обраної тематики, що опубліковані в монографіях та
періодичних виданнях, а також власні розробки авторів.
Метою статті є розробка ефективного організаційно-економічного механізму взаємодії транспортних підприємств та освітніх установ у процесі функціонування
транспортно-логістичного кластера.
Об'єктом дослідження є процес кластеризації економіки країни. Предмет дослідження – взаємодія транспортних підприємств та освітніх установ у процесі
функціонування кластера.
Результати
дослідження.
На
думку
І. Г. Меньшеніної, транспортно-логістичні кластери – це
група географічно локалізованих взаємозалежних компаній, що спеціалізуються на зберіганні, супроводженні
та доставці вантажів і пасажирів, а також організацій,
які обслуговують об'єкти інфраструктури та інших організацій, взаємодоповнюючих і підсилюючих сильні сторони один одного та реалізують конкурентні переваги
даної території [14, с. 49]. У процесі формування і функціонування кластера утворюються економічні, технологічні й організаційні умови для спільної діяльності його
учасників. Взаємозв'язки усередині транспортнологістичних кластерів базуються на довірчій взаємодії із
клієнтами, перевізниками, митницею, посередниками,
банком і рядом інших контрагентів [13]. Для розвитку
ТЛК здійснюється укладання партнерських угод між різними галузями транспорту для: надання комплексних
послуг споживачам; розробки схеми взаємодії між споживачами; формування єдиної логістичної бази даних з
метою оптимального вибору маршрутів перевезення
вантажів, клієнтів; аналізу всіх наданих транспортних
послуг, вантажопотоків; створення та розвитку єдиної
транспортної інфраструктури. У результаті цього ТЛК як
структурний комплекс взаємопов'язаних організацій має
потенціал, який перевищує суму потенціалів його окремих складових [20, с. 100].
До складу ТЛК входять: ядро – транспортнологістичний центр; функціональні складові – транспортні, транспортно-експедиторські, логістичні та ремонтно-сервісні підприємства, порти, вокзали; забезпечу-

юча складова – фінансово-кредитна підсистема, основою якої виступає регіональний банк із розгалуженою
мережею філіалів, і до складу якої входять фінансові
та страхові компанії; науково-технічна та кадрова
складова – навчальні заклади різного рівня, науководослідні організації; державне забезпечення – органи
державної влади та місцевого управління.
За словами Є. М. Сича, заходи з боку держави стосуються стимулювання розвитку трьох чинників конкурентоспроможності кластеру: людських ресурсів, інфраструктури та науково-дослідного потенціалу, що створюють факторні умови інноваційного розвитку кластеру.
Науково-технічна та кадрова складова ТЛК забезпечує
формування потенційних конкурентних переваг кластерів, адже, фірми, які входять у кластерне утворення, гостріше відчувають тенденції попиту й оперативно реагують на них, пропонуючи інноваційні продукти й послуги
за рахунок тісної співпраці та взаємодії. Постійна взаємодія сприяє формальному та неформальному обміну
знаннями, співпраці між організаціями із взаємодоповнюючими активами та професійними навичками, що забезпечує отримання синергетичного ефекту [19].
Розвиток транспортно-логістичних кластерів формується на принципах постійного вдосконалення перевізного процесу, пропорційного розвитку, гармонізації інтересів і стимулювання учасників перевізного
процесу, логічності, узгодженості, надійності, гнучкості, адекватної якості, послідовності, прогресивності,
відкритості, відповідності державній транспортноекономічній політиці та ефективності [13].
Досягнення високої ефективності функціонування
ТЛК можливо за умов інноваційності, взаємодопомоги,
поєднання кооперації і конкуренції, здійснення взаємообміну інформацією, знаннями, ноу-хау, наявності висококваліфікованих фахівців.
Тому розглянемо процес формування нових взаємовідносин між такими суб'єктами ТЛК, як транспортні
підприємства й освітні установи, адже в рамках кластерної моделі на ринку транспортних послуг ставляться
нові вимоги до фахівців у галузі транспорту. А підготовка висококваліфікованих кадрів для суб'єктів економіки
в ТЛК мoжлива лише нa умовах ефективної взаємодії
закладів освіти, підпpиємницькoгo сeктopу тa держави,
яка може бути досягнута в межах цього кластера.
Безумовно, ці суб'єкти взаємодіяли і нині взаємодіють між собою та поза межами кластера. Існуюча модель їхньої взаємодії подана на рис. 1.

Рис. 1. Модель взаємодії між транспортними підприємствами та освітніми установами
до їх входження в кластер
Джерело: складено авторами.
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Заклади загальної середньої освіти функціонують на
ринку освітніх послуг, забезпечують здобуття школярами
загальної середньої освіти для подальшого вступу до закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) або закладів
вищої освіти (ЗВО). Такі оcвітні установи, як заклади вищої освіти і заклади професійно-технічної освіти діють
одразу на двох ринках (освітніх послуг і праці), відтвoрюючи прoпoзицію нa ринку прaці шляxoм фoрмувaння знaнь,
умінь і підвищення рівня ocвіти тa квaліфікaції працівників.
Головна мета діяльності вищих навчальних закладів полягає в забезпеченні відповідних умов для здобуття вищої
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освіти, підготовки кадрів, надання всіх видів освітніх послуг, забезпечення безперервності освіти [3, с. 8]. Підприємства нaдaють відповідні зaпити цим закладам освіти нa
пiдгoтoвку тa пeрeпiдгoтoвку фaхiвцiв тих cпeцiaльнocтeй,
щo кoриcтуютьcя попитом.
Але описані взаємозв'язки між даними суб'єктами
економіки не такі ефективні і тісні як в кластерних структурах, які створюють умови для більш тісної співпраці
між ними. Модель взаємодії між транспортними підприємствами та освітніми установами в транспортнологістичному кластері представлена на рис. 2.

Рис. 2. Модель взаємодії між транспортними підприємствами та освітніми установами
у транспортно-логістичному кластері
Джерело: складено авторами.

Отже, ефeктивнicть такoї взаємoдiї виявитьcя в
тoму, щo заклади вищої освіти oтримають пiдтримку
пiдприємcтв в напрямi фiнанcування, прoвeдeння практики тoщo, а пiдприємcтва, у cвoю чeргу, – рoбoчу cилу,
квалiфiкацiйний та прoфeciйний рiвeнь якoї вiдпoвiдає
їхнім пoтрeбам, адже, як вірно зазначає Т. Білорус,
особливо гострою нині є проблема задоволення потреб
підприємства у персоналі, комплектування його працівниками, що володіють необхідними професійними та
особистісними характеристиками [2, с. 20].
Програми співробітництва освітніх закладів і підприємств можуть мати різноманітні форми:
• виробнича практика;
• залучення кадрів колеждів та закладів вищої
освіти до розробки навчальних програм в центрах підготовки кадрів на виробництві;
• запрошення кваліфікованих працівників транспортних підприємств для викладання у коледжах та ЗВО;
• анкетування підприємств стосовно вимог до фахівців з вищою освітою і ефективність роботи випускників закладів вищої освіти, які були працевлаштовані в ці
організації;
• розвиток навчальної та науково-виробничої бази
закладів вищої освіти за рахунок підприємств та цільове виконання їх замовлень в підготовці та перепідготовці кадрів відповідних професій;
• створення наукових лабораторій та встановлення взаємозв'язку – ЗВО – лабораторія – підприємство;

• впровадження сучасних інноваційних технологій
навчання;
• проведення закладів вищої освіти наукових досліджень на замовлення підприємств;
• розробка типових навчальних планів та програм
для професійно-технічного навчання.
Механізм функціонування транспортно-логістичних
кластерів в цілому, а також механізм функціонування
транспортних підприємств і закладів освіти в рамках
кластера обов'язково включає вплив органів державної
(місцевої) влади. Вiдпoвiднi дepжaвнi opгaни визнaчaють для закладів освіти нeoбхiдний oбсяг
зaмoвлeнь нa пiдгoтoвку пeвнoї кiлькoстi фaхiвцiв
пeвнoї спeцiaльнoстi, нaдaють дoзвiл нa вiдкpиття
нoвих нaпpямiв пiдгoтoвки фaхiвцiв тoщo.
Як видно з рис. 2, інтеграційні процеси забезпечують
тісний взаємозв'язок кадрового, виробничого, освітнього
потенціалу для вирішення завдань, спрямованих на підготовку конкурентоспроможного фахівця. Механізм взаємодії основних елементів ТЛК повинен відображатися з
точки зору соціального партнерства. Соціальне партнерство – це особливий тип взаємодії освітніх установ і транспортних підприємств з суб'єктами та інститутами ринку
праці, регіональними органами виконавчої влади, громадськими організаціями, націлений на максимальну
згоду і реалізацію інтересів усіх учасників цього процесу
[12, с. 35]. Воно передбачає, окрім консолідації рішень,
збалансованість взаємної відповідальності.
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Соціальне партнерство в умовах кластеру, на думку
О. Е. Яворського, буде ефективним, якщо [27, с. 19]:
- всі рівні освіти однієї галузі дотримуються спільних наскрізних освітніх програм;
- освітні програми створюються з урахуванням
вимог професійних стандартів, розроблених представниками галузі;
- колективи навчального закладу (навчальних закладів) та підприємств взаємодіють на основі принципу
корпоративності.
Як зазначає О. П. Жук, Л. О. Дроздовська, створення кластера забезпечує перехресну вертикальну
інтеграцію, що утворює стійкі зв'язки між інститутами
системи освіти різних рівнів з метою забезпечення спеціалізації навчання людини-знаючої на всіх етапах її
зростання, починаючи від дошкільного віку. Це все передбачає отримання наступних результатів [6, с. 153]:
- налагодження інформаційних зв'язків між членами
кластера, що забезпечить гнучку стратегію розвитку освіти
(розуміння спільних інтересів та вирішення існуючих в
даний час проблем завдяки діалогу з роботодавцем);

- забезпечення найважливішої у сучасному середовищі характеристики посилення ролі інтелекту;
- створення системи доступної неперервної освіти, яка, насамперед, забезпечить мобільність фахівців,
дозволить покращити якість їх підготовки;
- на макроекономічному рівні відбудеться зростання продуктивності праці та рівня зайнятості населення, зростання валового регіонального продукту на
душу населення.
Оскільки досліджень щодо взаємодії суб'єктів в кластері недостатньо, авторами був сформований організаційно-економічний механізм взаємодії підприємств
транспорту та освітніх установ у транспортнологістичному кластері (рис. 3). Розглянута до цього модель взаємодії між транспортними підприємствами та
освітніми установами в ТЛК покладена в основу запропонованого механізму, оскільки нам цікавий не сам процес надання освітніх послуг з метою підготовки висококваліфікованих кадрів для підприємницького сектора, а
сумісне спільне функціонування даних суб'єктів в рамках
утвореного кластера та наслідки їхньої взаємодії.

Рис. 3. Організаційно-економічний механізм взаємодії транспортних підприємств та освітніх установ
у транспортно-логістичному кластері
Джерело: складено авторами.
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В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ми визначаємо цей механізм як організаційноекономічний, оскільки розглядаємо його як сукупність
різноманітних процесів, послідовностей стану або частин кластера, а також управлінських методів та інструментів, організаційних і економічних складових, що формують основні прийоми та принципи, які забезпечують
ефективну діяльність обраних суб'єктів.
Об'єктом управління є безпосередньо сам процес
взаємодії, а суб'єктом взаємодії є підприємство транспорту або освітня установа, їх підрозділ або відповідальна особа.
Важливе місце в організаційно-економічному механізмі взаємодії займає визначення форми взаємодії між
учасниками кластера. Взаємодія між зазначеними суб'єктами можлива у вигляді таких форм: фінансовоекономічне, організаційне, інформаційно-комунікаційне
забезпечення; кооперація у сфері надання освітніх послуг; аутсорсинг; формальна та неформальна взаємодія.
Після того, як установлюються відповідні зв'язки між
суб'єктами ТЛК, необхідно оцінити ефективність їхньої
взаємодії. Оцінка ефективності взаємодії включає три
складові: оцінку економічної ефективності діяльності
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транспортних підприємств, оцінку ефективності діяльності освітніх закладів та оцінку загального ефекту від
взаємодії суб'єктів ТЛК.
Метою оцінки є виявлення поточного рівня соціально-економічної ефективності системи управління і досягнення кінцевих результатів діяльності суб'єкта кластера. Для оцінки економічної ефективності діяльності підприємств, як правило, використовується система показників, що відображають співвідношення витрат і отриманих результатів, тобто ефекти, які можуть бути одержані від реалізації системи взаємодії у кластері. Оцінка взаємодії таких членів кластера, як транспортні підприємства й освітні установи різного рівня має розраховуватись за специфічними показниками, що зумовлено
особливостями діяльності даних суб'єктів.
Для визначення ключових показників ефективності
діяльності транспортних підприємств і закладів вищої
освіти у кластері, у першу чергу, необхідно з'ясувати
рівні їх функціонування та взаємодії, на кожному з яких
формуються відповідні цілі як для транспортних підприємств, так і для освітніх установ (рис. 4).

Рис. 4. Рівні взаємодії транспортних підприємств та освітніх установ у ТЛК
Джерело: складено авторами.

Зауважимо, що пряма взаємодія між підприємствами транспорту та освітніми установами встановлюється
на двох рівнях: фінансовому та персоналу і навчання,
на інших – зв'язок опосередкований.
Очевидно, що підвищення прибутку підприємства
призводить до зростання його соціальної активності.
Також покращення логістичної інфраструктури призводить до оптимізації використання часу замовниками.
А доступність і якість логістичної освіти збільшує відповідність рівня кваліфікації здобувачів вимогам фірми. Завдяки цим наслідкам, а точніше на їх основі фо-

рмується механізм взаємодії суб'єктів транспортнологістичного кластера.
Таким чином, сучасну проблему невідповідності підготовки робочої сили потребам ринку праці можливо
вирішити за умови встановлення тісного зв'язку та взаємодії між вищими навчальними закладами і транспортними підприємствами в рамках створеного ТЛК, адже в
результаті формування й функціонування кластера
мoжнa будe виpiшити пpoблeму pинку пpaцi в
зaдoвoлeннi пoтpeби у нeoбхiдних фaхiвцях, a вeликa
кiлькicть ociб, якi зaкiнчили нaвчaння у вищих нaвчaльних зaклaдaх i oтpимaли вищу ocвiту, нapeштi
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пepecтaнуть пoпoвнювaти pяди бeзpoбiтних. Також будуть peaлiзoвaнi тaкi пepeвaги клacтepa, як пiдгoтoвкa
кaдpiв зa cпeцiaльнocтями, якi кopиcтуютьcя пoпитoм
нa pинку пpaцi, зpocтaння кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi
poбoчoї cили як нa вiтчизнянoму, тaк i cвiтoвoму pинку
пpaцi, зaбeзпeчeння пiдпpиємcтв тa eкoнoмiки в
цiлoму квaлiфiкoвaнoю poбoчoю cилoю.
Висновки та дискусія. Отже, запропонований організаційно-економічний механізм забезпечує взаємодію та врахування впливу кожного з його елементів, що
відповідає за налагодження і збереження ефективної
діяльності підприємств транспорту та закладів освіти
через позитивну зміну основних показників їхньої діяльності, а також можливість отримання значної кількості
переваг унаслідок цієї взаємодії.
Перспективи подальших досліджень полягають в
удосконаленні й розвитку теоретичних положень і науково-методичних підходів до обґрунтування взаємодії
між суб'єктами транспортно-логістичного кластера, зокрема, у розробці інтегральних показників оцінки ефективності діяльності транспортного підприємства та функціонування закладу освіти в умовах функціонування
транспортно-логістичного кластеру; у розгляді взаємодії
між обраними суб'єктами на прикладі конкретних транспортно-логістичних кластерів (для цього з'ясувати, які
транспортні підприємства й навчальні заклади входять,
або можуть входити, якщо це перспективний для створення кластер, до його складу); у застосуванні методичного підходу до розрахунку зазначених інтегральних
показників на конкретному прикладі.
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Предложен организационно-экономический механизм взаимодействия транспортных предприятий и образовательных учреждений в
процессе функционирования транспортно-логистического кластера. Механизм базируется на модели взаимодействия между транспортными предприятиями и образовательными учреждениями. Проведен сравнительный анализ модели взаимодействия данных субъектов
до их вхождения в кластер и в составе кластерной структуры. Определены основные цели функционирования исследуемых субъектов
транспортно-логистического кластера, осуществлено распределение их по уровням и установлены связи между ними.
Ключевые слова: транспортно-логистический кластер; транспортные предприятия; образовательные учреждения; взаимодействие субъектов кластера, организационно-экономический механизм.
М. Kovbatyuk, PhD in Economics, Professor,
V. Shevchuk, PhD in Economics
State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine

INTEROPERABILITY MECHANISM BETWEEN TRANSPORT ENTERPRISES
AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS
IN OPERATION OF A VEHICLE-LOGISTIC CLUSTER
In the paper organizational economic mechanism of interaction between transport enterprises and higher education institutes in transport and
logistics cluster has been suggested. This mechanism is based on the interaction model between transport enterprises and higher education
institutes. New requirements for specialists on the transport services market cause the need for new relations formation between transport
enterprises and higher education institutes. Therefore, training of highly specialized workers for transport and logistics cluster entities is possible
only if there is effective interaction between enterprises and educational institutions. Comparative analysis of the interaction model was carried out
between these entities before their entering to cluster and in cluster structure. It is defined that as a result of interaction between transport
enterprises and higher education institutes in transport and logistics cluster, educational institutions could be supported by enterprises (funding,
internship) and enterprises would hire qualified employees which level meets their needs. The study defined main goals of investigated objects in
transport and logistics cluster, their distribution of the levels and establishment of links.
Keywords: transport and logistic cluster; transport enterprises; educational institutions; interaction of subjects of the cluster, organizational
and economic mechanism.
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