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У статті розглянуто теоретичні аспекти 
формування транспортно-логістичних 
систем. Особливу увагу приділено напря-
мам розвитку міжнародної транспортної 
логістики. Розглянуто транспортно-логіс-
тичну систему ЄС та стратегію її розви-
тку. Виділено роль України у формуванні 
міжнародної транспортно-логістичної 
системи ЄС. Представлено перспективи 
інтеграції України до транспортно-логіс-
тичної системи ЄС.
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В статье рассмотрены теоретические 
аспекты формирования транспортно-
логистических систем. Особенное вни-
мание уделено направлениям развития 
международной транспортной логистики. 
Рассмотрена транспортно-логистическая 
система ЕС и стратегия ее развития. 

Выделена роль Украины в формировании 
международной транспортно-логистиче-
ской системы ЕС. Представлены перспек-
тивы интеграции Украины в транспортно-
логистическую систему ЕС.
Ключевые слова: транспортная логи-
стика, транспортно-логистическая 
система, интеграция, Европейский Союз, 
еврологистика.

The article considers the theoretical aspects of 
the formation of transport and logistics systems. 
Special attention is paid to the directions of 
development of international transport logistics. 
Transport and logistics system of the EU and its 
development strategy are considered. The role of 
Ukraine in the formation of international transport 
and logistic system of the EU is highlighted. The 
prospects of Ukraine's integration into the trans-
port system of the EU are presented.
Key words: logistics, transport and logistics sys-
tem, integration, European Union, Eurologistics.

Постановка проблеми. Господарча діяльність 
пов’язана з рухом матеріальних потоків: підпри-
ємства закуповують сировину, матеріали, комп-
лектуючі, організовують їх доставку та зберігання 
для забезпечення безперервності виробництва, 
здійснюють постачання продукції споживачам. 
Матеріалі та пов’язані з ними інформаційні потоки 
є об’єктом логістики. У широкому розумінні логіс-
тика представляє собою господарчу діяльність 
з управління матеріальними потоками в галу-
зях виробництва та товарного обігу: планування, 
контроль та управління транспортуванням, скла-
дування та інші операції, що здійснюються у про-
цесі доставки сировини та матеріалів до виробни-
чих підприємств та доведення готової продукції до 
споживача відповідно до його запитів [1].

Транспортно-логістичні операції з доставки 
товарів завжди відігравали значну роль у міжнарод-
них господарчих зв’язках, однак через обмеженість 
фінансування розвитку транспортної інфраструк-
тури просторові масштаби таких операцій були 
локальними і лише іноді виходили на трансконти-
нентальний або міжконтинентальний рівень («Шлях 
із варяг у греки», «Великий шовковий шлях» та ін.). 
Логістика набуває важливого значення в умовах 
глобалізації світового господарства. Так, лозунгом 
Світового конгресу з логістики є: «Логістика поєд-
нує людей, країни та матеріали» [1]. На початку  
ХХ ст. виникла необхідність здійснювати діяль-
ність, пов’язану з міжнародною доставкою товарів 
на регулярній основі, яка б контролювалась. Поєд-
нання науково-технічних досягнень у транспортній 
галузі з використанням високоефективного облад-
нання у промисловості призвело до суттєвих змін 

у ланцюгах поставок. Набуття цього напряму гос-
подарської діяльності масового характеру на тран-
сконтинентальному та міжконтинентальному рів-
нях у ХХІ ст. призвело до підвищення актуальності 
міжнародного аспекту транспортної логістики як 
одного з важливих факторів глобалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми транспортної логістики досліджували 
вітчизняні та зарубіжні економісти: О.О. Бакаєв, 
Д.Дж. Бауерсокс, Л.В. Фролова, Л.Б. Миротина, 
О.М. Тридід. Вирішенню окремих завдань із фор-
мування та розвитку системи логістичної інфра-
структури присвячено дослідження В.М. Бєля-
єва, В.Л. Диканя, Р.Р. Ларіної, Л.Б. Миротіна, 
Т.А. Прокоф’євої.

Інтеграція України у загальноєвропейські струк-
тури і налагодження багатосторонньої коопера-
ції з ЄС є головними геостратегічними пріорите-
тами нашої країни після отримання незалежності. 
У зв’язку з активним розвитком ділових зв'язків з 
іншими країнами перед Україною постали складні 
завдання, пов'язані з питаннями адаптації до нових 
умов господарювання в ринковому середовищі, 
інтеграції в європейську та світову транспортні 
системи. Саме тому орієнтація українського полі-
тикуму на інтеграцію до європейської економічної 
спільноти та перехід до ринкових відносин, а також 
певні економічні проблеми нашої країни зумовлю-
ють підвищену увагу до розвитку й ефективного 
функціонування транспортної галузі України.

Постановка завдання. Головною метою даної 
статті є розгляд особливостей інтеграції тран-
спортно-логістичної системи України до тран-
спортно-логістичної системи ЄС.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вибіркові дослідження показують, що в господар-
чому циклі товару лише 2% часу витрачається на 
виробництво, інші 98% прямо або опосередковано 
пов’язані з рухом товару. Витрати на рух товару 
становлять більше 15% загальної вартості вало-
вого національного продукту [2].

Транспортна та зовнішньоекономічна діяль-
ність знаходяться у тісному зв’язку та здійснюють 
значний вплив одна на іншу. Узагальнення досвіду 
закордонних фірм демонструє, що витрати това-
роруху розподіляються таким чином: 46% – тран-
спортування магістральним транспортом за кор-
дони регіону, 26% – складування, 10% – підтримка 
на необхідному рівні товарно-матеріальних запа-
сів, 6% – операції з відвантаження та отримання 
товарів, 4% – пакування, 3% – обробка заказів [2].

Під поняттям транспортної логістики розумі-
ють функціональну сферу логістики, що оптимізує 
логістичні операції на шляху матеріальних пото-
ків від постачальника до кінцевого споживача, 
що здійснюється із застосуванням транспортних 
засобів [3]. До завдань транспортної логістики 
належать питання, пов’язані з організацією пере-
міщення вантажів транспортом загального корис-
тування. Діяльність транспорту у ринкових відно-
синах має розвиватись за такими напрямами: 

− поглиблене вивчення попиту з використан-
ням транспортних балансів регіонів;

− підвищення якості та надійності обслугову-
вання клієнтів; 

− удосконалення всього комплексу вантажно-
розвантажувальних та складських робіт; 

− надання інформаційних, експедиційних 
послуг; 

− підвищення рівня договірних відносин; 
− розвиток сервісних послуг; 
− створення підприємств, які б входили до 

складу різних асоціацій, акціонерних товариств, 
орендних фірм та ін.; 

− створення посередницьких фірм із поста-
чання рухомого складу, матеріально-технічного 
забезпечення, маркетингу, реклами; 

− поширення використання контейнерів [4].
Міжнародна транспортна логістика представляє 

собою процес організації міжнародного ланцюга 
поставки та управління цим ланцюгом. Цей лан-
цюг охоплює постачання сировини, необхідної для 
виробництва, управління матеріальними ресур-
сами на підприємстві, що здійснює міжнародну 
діяльність, постачання готової продукції на склади 
та розподільчі центри, сортування, переробку, паку-
вання, розподіл продукції у містах споживання.

До основних специфічних завдань транспорт-
ної логістики належать [4]:

− створення міжнародних транспортних сис-
тем, транспортних коридорів та транспортних 
мереж;

− вибір виду транспорту;
− вибір типу транспортного засобу;
− реалізація транспортних процесів із вико-

ристанням різних видів транспорту;
− використання раціональних маршрутів 

доставки;
− формування системи міжнародних переве-

зень;
− виконання умов поставки товару за зовніш-

ньоекономічними договорами;
− забезпечення технологічної єдності тран-

спортно-складського процесу;
− спільне планування транспортного процесу 

зі складським та виробничим;
− забезпечення мінімального часу оформ-

лення митних процедур;
− контроль та управління процесами перемі-

щення вантажів та транспортних засобів
Для світового ринку логістичних послуг харак-

терні не тільки великі обсяги (12% валового сві-
тового продукту) та динаміка, але й просторова 
структура, в якій перевага належить країнам Захід-
ної Європи – 27,5% та Північної Америки – 26,7% 
[2]. Значних успіхів у координації транспортно-
логістичних систем досягли країни ЄС. Тран-
спортно-логістичні системи охоплюють не лише 
процес перевезення як транспортні, а в цілому 
процес доставки вантажів/перевезення пасажирів 
незалежно від виду транспорту, але з урахуванням 
необхідних об’єктів, термінів та якісних показни-
ків перевезення. Транспортно-логістичні системи 
використовують принципи побудови багаторівне-
вих систем, що забезпечує можливість управління 
матеріальними потоками на різних рівнях управ-
ління, при цьому важливе значення надається 
інформаційному забезпеченню системи. 

Транспортно-логістична стратегія ЄС отримала 
назву «єврологістика», її розглядають як інфра-
структурну основу та важливу складову частину 
процесу євроінтеграції. Курс на створення єдиної 
транспортної системи закріплюється в усіх голо-
вних документах ЄС починаючи з Римського дого-
вору (1957 р.) [5].

Концептуальна основа європейської тран-
спортно-логістичної інтеграції формувалася 
поступово. Так, концепція європейських тран-
спортних осей (1983 р.) передбачала створення 
швидкісних залізничних доріг та внутрішніх вод-
них шляхів. Перші нараховували 23 тис. км заліз-
ничних шляхів, 10 тис. км. з яких становили нові 
лінії для поїздів зі швидкістю руху до 250 км/г, а 
18 тис. км. – для нових вантажних поїздів зі швид-
кістю руху до 200 км/г. На сьогоднішній день швид-
кісні залізничні перевезення широко використову-
ються у старих країнах ЄС, а найближчим часом 
їх планують впровадити і в нових – Центральній 
Європі та Балтії. Програма модернізації перед-
бачає розширення та поглиблення також водних 
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шляхів, оснащення їх новими шлюзами та плоти-
нами, модернізацію річкових портів та перетво-
рення їх у транспортно-логістичні центри інтермо-
дальних перевезень [5].

Географічне положення України як транзит-
ної держави та розширення міжнародної тор-
гівлі визначають особливу роль транспортного 
обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. 
Транспорт при цьому розглядається як елемент 
макрологістичної системи міжнародної торгівлі.  
В Україні налічується 33 діючих аеропорти, 20 дер-
жавних морських торговельних портів, вісім річко-
вих портів, шість залізниць, понад 90 авіаційних 
та 150 судноплавних компаній різних форм влас-
ності, понад 75 тис. суб’єктів господарювання, на 
балансі яких є автомобільний транспорт [6].

Стан логістичної системи України є незадо-
вільним, що підтверджують дослідження Всес-
вітнього банку, згідно з якими по індексу логіс-
тичної ефективності Україна займає 102-е місце 
серед 155 країн [2]. Оцінювання проводилось за 
такими критеріями: ефективність процедур мит-
ного оформлення, інфраструктура транспортної 
логістики, доступність і легкість організації між-
народних поставок. У структурі вітчизняного логіс-
тичного ринку транспорт займає 89%, управління 
ланцюгами поставок – 1%, експедирування – 2%, 
зберігання – 8% [7].

У проектах єврологістики Україна займає важ-
ливе місце, що пов’язано з її вигідним географіч-
ним положенням. Про це свідчить високий серед 
країн ЄС транзитний рейтинг британського інсти-
туту Rendell – 3,75 бали [8]. Виділяють такі напрями 
участі України в європейській транспортно-логіс-
тичній інтеграції:

1) панєвропейські транспортні коридори ПЕК;
2) трансконтинентальні транспортні коридори 

ТКТК;
3) панєвропейські транспортні зони;
4) міжнародні логістичні термінали.
Російським ученим І.Г. Смирновим була запро-

понована формула участі України в європейськиій 
транспортно-логістичній інтеграції [9]:

РЕС+ТСТС+BlackSeaPETrA+ILT,       (1)
Через територію України проходять чотири 

панєвропейські транспортні коридори (PEC), 
чотири трансконтинентальні транспортні кори-
дори (TCTC), також Україна належить до Чорно-
морської транспортної зони (BlackSeaPETrA) [9]. 
Вступ України до міжнародних транспортних орга-
нізацій і структур, ратифікація низки міжнародних 
угод, конвенцій та інших документів із питань орга-
нізації транспортних систем і перевезень стали 
першими кроками, з яких почалася інтеграція 
українського транспортно-дорожнього комплексу 
в Європейську транспортну систему. На інтеграцію 
України до Європейської транспортно-логістичної 
системи орієнтовані такі державні документи [10]:

− Програма створення та функціонування 
національної мережі міжнародних транспортних 
коридорів в України (1998 р.);

− Комплексна програма затвердження України 
як транзитної держави в 2001–2010 рр. (2001 р.);

− Концепція розвитку транспортно-дорож-
нього комплексу України на середньостроковий 
період та до 2020 р. (2001 р.);

− План дій Україна – Європейський Союз, 
Політика сусідства (2005 р.);

− Програма формування Союзу, Політика 
сусідства (2006 р.);

− Програма формування мережі логістичних 
центрів у системі міжнародних транспортних кори-
дорів України та ін.

Сучасний стан логістичного ринку України, а 
також проблеми транспортної логістики країни 
дають змогу спрогнозувати розвиток логістичного 
ринку найближчим часом. Прогнози щодо логіс-
тичного ринку: 

− економічна криза посилила конкуренцію і 
пришвидшила процес консолідації логістичного 
ринку; 

− передбачається посилення вимог до якості 
послуг, збільшення попиту на комплексні послуги, 
посилення тенденції перерозподілу попиту у вели-
ких, середніх і вузькоспеціалізованих компаніях; 

− експерти прогнозують у майбутньому стабі-
лізацію ринку з темпами зростання 3–5%; 

− зростання контрактної логістики протягом 
наступних трьох-п’яти років; 

− збільшення обсягів роздрібної торгівлі як 
ключового фактору розвитку транспортної галузі 
та логістичного ринку; 

− подальший розвиток транспортної інфра-
структури; 

− зростання на ринку малотоннажних пере-
везень та експрес-доставок, що спричинено збіль-
шенням обсягів Інтернет-торгівлі; 

− основними критеріями під час вибору пере-
візника залишаться якість і швидкість виконання 
замовлення за оптимальною вартістю [7]. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, концепція «Широкої Європи», тобто роз-
ширення єдиного європейського простору на пів-
ніч, включаючи Україну, передбачає єврологіс-
тику як невід’ємну частину та створення єдиної 
європейської транспортно-логістичної системи, 
яка б через мережу міжнародних транспорт-
них коридорів та логістичних центрів була би 
пов’язана з транспортно-логістичними системами 
Азії та іншими частинами світу й активно залу-
чала ресурси української транспортної системи. 
Поступова цілеспрямована інтеграція транспорт-
ного комплексу України до загальноєвропейської 
та світової транспортної системи шляхом роз-
витку МТК може забезпечити не лише додат-
кові надходження до бюджету, а й стимулювати 
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інвестиційну активність, залучення іноземного 
капіталу, вдосконалення технологій транспор-
тування, транспортної інфраструктури країни в 
цілому та економічний розвиток регіонів. Нинішні 
умови транспортування вимагають об’єднання 
промислових, торговельних, транспортно-
експедиторських компаній, обслуговуючих інфра-
структуру ринку, в інтегровані логістичні системи 
(ланцюги), адже саме вони здатні швидше, сво-
єчасно і з мінімальними витратами здійснювати 
поставку продукції споживачам.
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У статті розглянуто базові засади інстру-
ментарію SWOT- та PESТ- аналізу. Визначено 
прикладні аспекти його використання для 
вирішення різноманітних проблем національ-
ної економіки. Побудовано відповідні матриці 
для державно-приватного партнерства в 
інвестиційній сфері. Розроблено рекоменда-
ції з їх використання як основи інвестиційних 
стратегій. Анонсовано очікувані результати.
Ключові слова: державно-приватне парт-
нерство, інвестиційні стратегії, SWOT-
аналіз, PESТ-аналіз, інструментарій, націо-
нальна економіка. 

В статье рассмотрены базовые принципы 
инструментария SWOT - и PESТ- анализа. 
Определены прикладные аспекты его 
использования для решения разнообразных 
проблем национальной экономики. Постро-
ены соответствующие матрицы для 
государственно-частного партнерства в 

инвестиционной сфере. Разработаны реко-
мендации по их использованию как основы 
инвестиционных стратегий. Анонсированы 
ожидаемые результаты.
Ключевые слова: государственно-частное 
партнерство, инвестиционные стратегии, 
SWOT-анализ, PESТ-анализ, инструмента-
рий, национальная экономика. 

The article discusses the basic principles and 
tools of SWOT- and PEST - analysis. The practi-
cal aspects of its application for solving problems 
of national economy are determined. The corre-
sponding matrix for public-private partnership in 
the investment area is constructed. The recom-
mendations of it using as the basis of investment 
strategies are grounded. The expected results 
are announced.
Key words: public-private partnerships, invest-
ment strategy, the SWOT-analysis, PEST-analy-
sis, tools, the national economy.

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
НА ОСНОВІ SWOT- ТА PESТ-АНАЛІЗУ 
INVESTMENT STRATEGIES OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP  
ON THE BASIS OF SWOT- AND PEST-ANALYSIS

Постановка проблеми. Стратегічне управ-
ління базується на вивченні від-носин, які можна 
охарактеризувати за допомогою системи «серед-
овище – організація» [1, с. 153]. Більшість серед 
існуючих сьогодні концепцій управління розглядає 
організацію як відкриту систему, котра постійно 
взаємодіє з окремими елементами зовнішнього 
середовища: іншими організаціями, банками, орга-
нізаціями, що належать до соціально-політичних 

та економічних інституцій держави, місцевих орга-
нів тощо, і дає змогу організаціям підтримувати 
більш-менш стійке становище, вижи-вати в умо-
вах, що постійно змінюються. У складних умовах 
трансформаційної економіки однією з головних 
проблем є визначення можливостей реалізації 
стратегічних інвестиційно-інноваційних проектів з 
урахуванням факторів кризового середовища. До 
інструментарію, який надає можливість визначити 


