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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ 

НА ЗАСАДАХ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ 

 

Анотація. Обґрунтовано доцільність застосування мультимодальних систем для 

розвитку міжнародних транспортних коридорів. Визначено переваги зсовування цих систем 

у поєднанні із механізмами державно-приватного партнерства.  

 

У сучасних умовах під впливом процесів глобалізації, підвищення ступеня 

мобільності населення, стирання границь у бізнесі, важливого значення набуває формування 

транспортної інфраструктури як засобу фізичного переміщення вантажів та пасажирів у 

глобалізованому світі. Провідна роль тут належить міжнародним транспортним коридорам 

(МТК), які беруть на себе основне транспортне навантаження на територіях свого 

розташування. Перманентна активізація міжнародного співробітництва спричиняє 

актуалізацію вивчення питань, пов’язаних з удосконаленням теоретичних основ та 

практичних підходів до розвитку МТК на макро- та мезорівнях.  

Існуючі сьогодні найпотужніші МТК (Економічний пояс шовкового шляху, Транссиб, 

Пан’європейські коридори та інші) формують глобальну транспортну мережу, що сприяє 

розвитку міждержавного співробітництва. Однак, існує проблема, пов’язана з різними 

пріоритетами та можливостями країн щодо використання того або іншого виду транспорту 

на протязі МТК. Це пов'язано з їх географічними розташуванням, економічними 

можливостями, іншими факторами. У зв'язку із цим виникає низка проблем, а саме: 

 необхідність перевантаження вантажів або пересадки пасажирів з одного виду 

транспорту на іншій, що приводить до необхідності формування логістичних стикувань, 

розгортанню перевантажувальних терміналів, формуванню системи взаємовідносин між 

різними перевізниками в транспортному ланцюгу; 

 складність узгодження нормативно-правових аспектів для транскордонних 

перевезень, відмінність супровідних документів на вантажі та правил перетинання кордону 

фізичними особами; 

 різниця технологічної бази, інфраструктурного забезпечення, систем забезпечення 

безпеки, екологічності, енергоефективності, інших чинників, що негативно позначається на 

можливостях забезпечення єдиних стандартів якості перевезень тощо.  

Для подолання цих та інших проблем оптимальним підходом до функціонування МТК 

є повсюдний перехід до системи мультимодальних перевезень, заснованої на узгодженому 

використанні декількох видів транспорту для організації одного ланцюжка перевезення. 

Мультимодальність дозволяє ефективно долати організаційні, технічні, економічні та інші 

аспекти роз’єднаності умов функціонування різних видів транспорту та надає можливість 

забезпечити нерозривний процес перевезення на основі комплексного використання всіх 

видів транспорту і постійних пристроїв. Крім того, мультимодальні системи підвищують 

інтероперабельність та рівень інтегрованості міжнародних перевезень. 

Для активізації розвитку МТК на основі впровадження мультимодальних систем 

доцільно забезпечити їх необхідну та достатню інтелектуалізацію на основі застосування 

сучасних інфокомунікаційних технологій, що дозволяють формувати ефективні системи 

управління з універсальним інтерфейсом, прийнятним для усіх країн-учасників. Також 

необхідно сформувати основні підходи до організації процесів управління. Оскільки в 

більшості випадків мультимодальні перевезення застосовуються для транскордонного 

трафіку, оптимальним є використання механізмів державно-приватного партнерства, 
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здатного долати сукупність наявних проблем юридичного, фінансового та іншого характеру 

завдяки інтеграції державних важелів управління та приватних можливостей фінансування. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ВЕНЧУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах прискореного розвитку науково-технічної революції і 

великомасштабного транскордонного переміщення капіталу, глобалізації виробництва і 

ринків конкурентоспроможність товарів, підприємств і країн все більшою мірою 

визначається здатністю національної економіки генерувати і впроваджувати нові технології. 

Тому в даний час традиційна науково-технічна політика поступається місцем політиці 

інновацій, сфокусованої на практичному застосуванні і отриманні комерційної віддачі від 

нововведень, що стимулює виникнення нових типів компаній і відповідних видів їх 

фінансування, як, наприклад, венчурного. 

Венчурні підприємства - підприємства, які здійснюють наукові дослідження, 

інженерні розробки і впроваджують нововведення, зокрема на замовлення великих фірм і за 

державними контрактами. Це невеликі, але гнучкі і ефективні підприємства, які створюються 

з метою апробації, доопрацювання і введення в промислову експлуатацію ризикових 

інновацій. 

Спільними передумовами виникнення міжнародного венчурного інвестування стали 

глобальні процеси, що відбуваються в світовій економіці: лібералізація торгівлі, 

транснаціоналізація виробництва, інтелектуалізація економіки, формування 

єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація стандартів, формування 

світової фінансової системи, формування міжнародної фінансової інфраструктури. 

Науково-технічна революція (НТР) кардинально змінила сам процес економічного 

розвитку, що виразилося в індивідуалізації попиту, прискорення оновлення продукції, 

розширення автоматизації та інформатизації. Саме ці перетворення стали матеріальною 

основою появи і розвитку венчурного бізнесу. 

Останнім часом розвиток венчурного бізнесу в Україні дав новий поштовх до 

розробки і впровадження нових технологій, збільшення національного наукового потенціалу. 

Питання про сутність венчурного бізнесу та механізмі створення умов для його розвитку 

знаходиться в центрі уваги економічної теорії. 

Саме венчурний капітал сприяв реалізації, у другій половині минулого століття, ряду 

найбільших інновацій в області інформаційних технологій, мікроелектроніки, біотехнологій і 

в інших високотехнологічних галузях економіки цих країн. Венчурний капітал сприяв успіху 

таких відомих компаній, як Microsoft, Intel, Apple Computer, Lotus, Solectron, Brookstone, 

Genen Tech, Sports Authority, Au Bon Pain, Federal Express і багатьох інших. 

За 2019 рік відбулося більше десятка великих інвестиційних угод, в яких брали участь 

компанії з українським корінням (така специфіка ринку: не можна говорити про повністю 

українських стартапи, так як переважна більшість з них, якщо не всі, інкорпоровані в Естонії, 

Ізраїлі, США або інших юрисдикціях за межами України). 

Для ефективного здійснення венчурного інвестування необхідно мати і застосовувати 

систему процедур, правил, критеріїв, відповідно до яких здійснюється відбір об'єктів 

інвестування, управління процесом реалізації інвестиційних проектів, повернення інвестицій 


