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IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
CONCEPT IN INTERNATIONAL LOGISTICS:  

TENDENCIES AND PERSPECTIVES 

Анотація. У статті досліджено проблематику впливу глобального мегатренду еко-
логізації на міжнародну логістичну діяльність. Визначено, що впровадження еколо-
гічно сприятливих рішень у діяльності міжнародних логістичних компаній перетво-
рюється на елемент формування іміджу соціально відповідальної компанії. З 
урахуванням викликів глобалізації та інтенсифікації конкуренції проблема вивчення 
тенденцій і перспектив імплементації концепції зеленої логістики в міжнародній тра-
нспортно-логістичній діяльності постає актуальною. Метою статті є висвітлення ос-
новних тенденцій впровадження екологічних заходів і рішень у міжнародній транс-
портно-логістичній діяльності. Досліджуються загальні тенденції витрат на захист 
навколишнього середовища, а також інвестиційної активності, спрямованої в даний 
сектор, за останні десять років у країнах Європейського Союзу. У статті узагальнено 
прямий і непрямий вплив логістичної діяльності на навколишнє середовище. Ви-
вчено вплив на транспортно-логістичну діяльність основних міжнародних договорів 
у сфері сталого розвитку і зменшення шкідливого впливу на навколишнє середови-
ще. Наведено приклади міжнародних компаній, які адаптують власну бізнес-
діяльність у відповідності до глобальної тенденції екологізації. Проаналізовано де-
які можливі рішення впровадження екологічно сприятливих процесів у сфері авто-
мобільних і морських контейнерних перевезень, розбудови і удосконалення логісти-
чної інфраструктури. У статті підкреслюється необхідність подальших досліджень 
досвіду впровадження рішень у сфері сталого розвитку у діяльності транснаціона-
льних корпорацій, особливо в умовах глобальних зусиль стосовно зупинення гло-
бального потепління та підписання на наднаціональному рівні договорів щодо зме-
ншення шкідливих викидів у навколишнє середовище як розвиненими країнами, так 
і тими, що розвиваються. Визначається, що в сучасних умовах вивчення передумов, 
особливостей і наслідків впровадження таких екологічно сприятливих рішень в між-
народній бізнес-діяльності є актуальним у контексті розробки стратегій сталого роз-
витку українських компаній і нарощення їхньої конкурентоспроможності на глобаль-
ному ринку. 
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Annotation. The main focus of the article is the investigation of the global ecologization 
megatrend’s impact on international transportation and logistics activity. It is determined 
that the implementation of environmentally friendly solutions in the activities of international 
logistics companies becomes an image-creating element of a socially responsible 
company. Considering the challenges of globalization and intensification of competition, the 
problem of studying the tendencies and perspectives of implementation of the green 
logistics concept in international freight and logistics activities becomes relevant. The 
purpose of the article is to highlight the main trends in terms of implementation of 
environmentally friendly measures and decisions in international freight transportation and 
logistics activities. The general trends in environmental protection spending and investment 
activity in the sector over the last ten years in the European Union are examined. The 
article summarizes the direct and indirect impacts of logistic activity on the environment. 
The impacts on the freight transportation and logistics activities of the main international 
treaties in the field of sustainable development and the reduction of harmful effects on the 
environment are studied. Examples of international companies adapting their business 
activities in line with the global ecologization trend are given. Some possible solutions for 
implementation of environmentally friendly processes in the field of road, and marine 
container transportation, development and improvement of logistic infrastructure are 
analysed. The paper emphasizes the need for further research into the experience of 
implementing sustainable development decisions in transnational corporations, especially 
in the context of global efforts to halt global warming and to sign agreements at the 
supranational level to reduce harmful emissions into the environment, both by developed 
countries and developing countries. It is determined that, in the current context, studying 
the prerequisites, features and consequences of implementing such environmentally 
friendly solutions in international business activity is relevant in the context of developing 
strategies for the sustainable development of Ukrainian companies and increasing their 
competitiveness in the global market.  
 
Key words: green logistics, eco-logistics, international logistics infrastructure, container 
shipping, distribution centre, corporate policy, ecologization. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-

вими чи практичними завданнями. Застосування принципів сталого розвитку 
перетворюється на невід’ємну частину корпоративної політики більшості су-
часних транснаціональних корпорацій. Враховуючи необхідність формування 
нових конкурентних переваг в умовах глобалізації, інтенсифікації конкуренції і 
становлення економіки знань, шляхом до розвитку лояльності дедалі більш обі-
знаних споживачів постає створення та підтримання компанією власного «еко-
логічного» іміджу, який є невід’ємною частиною іміджу соціально відповідаль-
ної компанії. Як свідчить дослідження McKinsey, понад 70 % споживачів готові 
переплатити за екологічний продукт до 5 % вартості товару (таких галузей, як 
автомобілебудування, будівництво, електроніка, виробництво меблів, пакуван-
ня), якщо він має не гірші експлуатаційні характеристики, як і не-екологічний 
альтернативний товар [1]. Більш того, впровадження екологічно сприятливих 
рішень у логістичній діяльності компаній на даний час містить у собі значний 
потенціал формування клієнтської лояльності [2]. У зв’язку з цим постає актуа-
льним вивчення успішного досвіду впровадження таких рішень.  
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Рис. 2. Сумарні витрати на послуги із захисту навколишнього середовища  

у споживанні в країнах ЄС, порівняння 2009 і 2016 р., млрд євро. 

Джерело: складено за даними Eurostat [15]. 
 
Загальний рівень державних і корпоративних інвестицій у сферу захисту до-

вкілля також має незначну тенденцію до зниження, хоча залишається приблизно на 
одному рівні. При цьому, інвестиції корпорацій за обсягом принаймні на 30 % ви-
щі, ніж інвестиції держав і неприбуткових організацій (рис. 3). Водночас, у сфері 
транспортування і логістики в останні роки з’являється дедалі більше прикладів ін-
вестування у більш екологічні технології та виробничі процеси.  

 
Рис. 3. Інвестиції на захист навколишнього середовища у ЄС (28), 2006—2018 рр. 

Джерело: складено за даними Eurostat [15]. 
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Кожній з функціональних сфер логістичної діяльності притаманні власні особ-
ливості в контексті конкретних екологічно сприятливих рішень. Загалом, безпосе-
редній вплив логістичної діяльності на навколишнє середовище проявляється у: 

− виборі правильного виду транспорту, 
− віддавання переваги постачальникам, з якими можна встановити порівня-

но короткі маршрути доставки, 
− використання вантажних автомобілів, що продукують меншу кількість 

викидів, 
− використання контейнерів, що повертаються, 
− використання упаковок, які підлягають вторинній переробці, або тих, що 

мають властивість біологічного розкладання. 
Непрямий вплив логістичної діяльності на навколишнє середовище 

пов’язаний з: 
− оцінкою екологічних підходів підрядників, 
− використанням безвідходних технологій, 
− використанням малотоксичних матеріалів та товарів, а також комплекту-

ючих з високим вмістом повторно перероблених матеріалів [5, c. 1008].  
У транспортно-логістичній діяльності значний вплив на розвиток галузі у 

найближчі три десятиліття матиме Паризька Угода (2015 р.), за якою країни, не-
залежно від їхнього рівня економічного розвитку, зобов’язалися зменшувати 
шкідливі викиди діоксиду вуглецю в атмосферу з 2020 р. Попри критику щодо 
недостатньої жорсткості угоди, міжнародна діяльність у сфері виконання даної 
домовленості вже розпочата. У 2018—2019 рр. багато компаній-гігантів, діяль-
ність яких пов’язана з логістикою, прийняли і опублікували стратегії переходу 
до нульових викидів СО2 до 2050 р. (зокрема, Maersk, DHL, Amazon (до 2040 р.) 
та ін.). Як зазначається у звіті стосовно сталого розвитку датського гіганта у 
сфері вантажного судноплавства Maersk, домінуючими змінами за останні де-
сять років стало встановлення глобальних цілей ООН щодо сталого розвитку та 
зростаюча нагальність подолання зміни клімату. Це передбачає необхідність 
розпочати всеохоплюючий процес трансформації у світі з поступовою відмо-
вою від використання викопних видів палива; це стосується і доставки, і великі 
компанії у сфері вантажних перевезень вживають заходів, щоб відповісти на цю 
потребу. Тож у 2018 році компанія Maersk встановила мету щодо зменшення 
викидів CO2 у галузі, а саме, було розпочато втілення стратегічного плану з до-
сягнення нульових викидів CO2 у ході діяльності компанії до 2050 року [16].  

Однак міжнародні домовленості регулюють не лише шкідливі викиди в атмос-
феру. Стосовно наднаціонального регулювання екологічного впливу морських ко-
нтейнерних перевезень, Міжнародна морська організація, що є спеціалізованою 
установою ООН, діяльність якої окрім іншого покликана запобігати забрудненню 
довкілля з суден, встановила глобальний ліміт щодо допустимого рівня сірки в ма-
зуті, що використовується на борту суден. Так, було прийнято рішення зменшити 
вміст сірки в морському паливі у сім разів (з 3,5 % до 0,5 %) з 1 січня 2020 р. [17]. 
Оновлені законодавчі норми щодо вмісту сірки до 2020 р. називають найсуттєві-
шою зміною щодо специфікацій палива за останнє десятиліття [18]. У свою чергу, 
це викликало пожвавлення інвестицій у сфері нафтопереробки і судноплавства, а 
також зміни в кон’юнктурі галузі морських контейнерних перевезень. Нормативи з 
низьким вмістом сірки призведуть до відчутного зростання ціни на пальне, і згодом 
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створюватимуть дедалі більший тиск на фінансово менш захищених перевізників у 
галузі. На тлі зростання витрат від необхідності дотримання вимоги щодо вмісту 
сірки в паливних матеріалах у 2020 р., щорічні витрати пального навіть у Maersk, 
компанії — лідера морських вантажних перевезень, планується збільшувати на 2 
мільярди доларів на рік щонайменше [19]. З урахуванням очікуваного зростання 
витрат на пальне, в галузі морського лінійного судноплавства передбачається пож-
вавлення процесів злиття і поглинання [20].  

Загалом, найбільше уваги стосовно зменшення шкідливих викидів у ланцю-
гах постачання приділяється сфері транспортування. Перехід на електромобілі, 
більш екологічно чисті види палива та більш ефективні способи організації дос-
тавки останньої милі — основні варіанти, які оцінюють вантажовідправники та 
перевізники. У багатьох розвинених країнах прийнято плани на найближчі 3—5 
років, за якими на певних територіях рух автомобілів на двигунах внутрішнього 
згорання буде заборонено. З іншого боку, вводяться митні і податкові пільги на 
електротранспорт, скасовується оплата за користування деякими платними до-
рогами тощо. Зокрема, в Україні перехід на електротранспорт стимулюється 
скасуванням акцизу при ввезенні електромобілів і ПДВ принаймні до 2022 р.  

Порівняно менше уваги приділяється точковій інфраструктурі логістики, хоча 
розподільчі центри, перевантажувальні термінали та інші види будівель, що вико-
ристовуються в логістиці, містять значний потенціал зменшення шкоди навколиш-
ньому середовищу. Передусім це стосується раціонального розміщення такого вуз-
ла, енергоспоживання, а також технологій, якими він оснащений. Деякими 
компаніями враховуються також архітектурні рішення, що сприятимуть підвищен-
ню екологічності і зменшенню витрат енергії (наприклад, щодо конструювання 
стелі, врахування особливостей ландшафту, раціоналізація використання води то-
що [21]. На інноваційному складі Alibaba використання людської праці практично 
повністю скорочено, а всі роботи з переміщення товарів виконують роботи [22].  

У цілому, більша частина енергії в розподільчих центрах (будь-то склад, 
порт, контейнерний термінал абощо) використовується обладнанням, що здійс-
нює розвантаження, перевантаження і переміщення товарів чи контейнерів. На 
додаток до наслідків енергоспоживання, що впливає на навколишнє середови-
ще, виробництво обладнання також впливає на довкілля. Стосовно точкової ін-
фраструктури морського транспорту, рішення щодо вибору або заміни облад-
нання ускладняються тим, що на одних і тих же операціях на портових 
контейнерних терміналах можна використовувати кілька різних типів облад-
нання. Для кращого розуміння впливу деяких типів обладнання на навколишнє 
середовище та наслідків їх використання на загальну стійкість операцій порто-
вих терміналів, необхідне дослідження та порівняння різних типів обладнання 
портових терміналів з дослідження оцінки життєвого циклу [23].  
Висновки і перспективи подальших наукових досліджень. У цілому, практика 

впровадження екологічно сприятливих рішень є досить новим явищем у міжна-
родному бізнесі. Конкретні її прояви зазвичай потребують значних витрат як на 
розробку, дослідження, проектування і оцінку потенційних наслідків таких рі-
шень, так і на реальне їх впровадження в щоденну діяльність компаній. З іншо-
го боку, впровадження концепції сталого розвитку в діяльність компанії приз-
водить до формування позитивного її іміджу та збільшення лояльності цільової 
аудиторії, а також містить потенціал скорочення витрат. Глобальний мегатренд 
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до екологізації є відчутним у більшості країн, підтримується урядами і суспіль-
ством, та використовується практично всіма суб’єктами господарювання у вла-
сній маркетинговій діяльності. Тим більш актуальним постає вивчення досвіду 
впровадження таких рішень у міжнародній бізнес-діяльності в контексті розро-
бки стратегій сталого розвитку українських компаній і нарощення їхньої конку-
рентоспроможності на глобальному ринку.  
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