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Актуальність впливу інновацій на діяльність підприємств підтверджує тим, що 

економічний розвиток країн визначається не тільки природними ресурсами і обсягами 
промислового виробництва, але і в значній мірі загальною спроможністю суб’єктів 
підприємництва до запровадження нових, інноваційних технологій з метою створення 
конкурентоспроможних виробів. Таким чином, дослідження стану та чинників впливу 
складових інтелектуальної власності на інноваційний розвиток економіки України складає 
науково-теоретичний та прикладний інтерес.  

Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і 
науково-технічної діяльності визначаються Законом України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», який визначає умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності, 
задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, 
науки, бізнесу та влади. Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу 
суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим 
зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела 
економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення 
умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для 
задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.[1] 

Термін «інновація» (з англ. - innovation) означає нове науково-технічне досягнення, 
нововведення як результат новизни. Йозеф Шумпетер на початку XX ст. вперше ввів у науку 
терміни «інновація» та «інноваційний процес». У праці «Теорія економічного розвитку» (1911) 
Й. Шумпетер визначає п'ять типів нових комбінацій змін або інновацій : 

1. виробництво нового продукту чи відомого продукту в новій якості; 
2. впровадження нового методу виробництва; 
3. освоєння нового ринку збуту; 
4. залучення для виробничого процесу нових джерел сировини; 
5. проведення реорганізації (уведення нових організаційних форм). [2] 
Таким чином, предметом цих змін можуть бути: продукти, технологічні процеси, 

сировина, організація виробництва та нові ринки збуту. В основі сучасних наукових 
дослідженнях щодо поняття «інновація» стало саме класичне формулювання, запропоноване 
Й.Шумпетером. 

На нашу думку, вдале застосування новітніх інноваційних  технологій, в сенсі їхньої 
комерціалізації та перетворенню на фактор економічного зростання країни в цілому, якщо 
держава, спроможна це здійснити, то є гарантією динамічного розвитку. 

За сприятливих умов для України, щоб зайняти поважане місце в європейській спільноті 
можливі декілька сценаріїв  переміни стану на краще: 

 скористатися досвідом розвитку країни нової індустріалізації, яка полягає в 
упровадженні найновітніших наукових досягнень, стабілізації фінансової системи, прискоренні 
темпів економічного зростання, застосувавши сприятливі інвестиційні умови; 

 максимально зосередитись на розробці та використовуванні власного наукового 
потенціалу (в ракетно-космічній галузі, авіабудуванні, ІТ - технологіях тощо) і з часом 
піднятися на найвищі щаблі в світі; 

 раціонально сумістити перспективи двох сценаріїв. 
За всіх несприятливих умов сьогодення населення України має досить високий рівень 

освіти, який є релятивним із середньоєвропейськими показниками. Існуючий  науковий та 
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науково-педагогічний потенціал за  відповідних умов спроможний суттєво вплинути на 
здійснення реформ в освітній сфері в напрямі її інноваційного впливу на економіку. 

Коли подивитись на згадані чинники саме під кутом зору окремого  підприємства, а не 
країни в цілому тоді треба виділити наступні: дефіцит власних коштів; чималі витрати на 
нововведення; недостатня фінансова підтримка держави; висока ступінь економічного ризику; 
недосконалість законодавчої бази; тривалий термін окупності нововведень; недостатня або 
недостовірна інформація про нові технології та про ринки збуту; низький платоспроможний 
попит на нову продукцію; нестача висококваліфікованого персоналу; брак перспектив для 
кооперації з іншими підприємствами і науковими установами та організаціями; 
несприйнятливість підприємства до нововведень. 

Для ефективного розвитку та результативного впровадження інновацій, на 
підприємствах України, на наш погляд, першочергово необхідно розв'язати наступні проблеми, 
а саме: 
             1. удосконалення податкового законодавства та механізмів його застосування, з метою 
виникнення належних умов для розвитку високотехнологічних напрямків; 
             2. формування ефективного законодавства для масштабного розвитку, та опанування 
прогресивних технологій, створити законодавчу базу, яка стимулюватиме використання 
інновацій в реальному секторі економіки; 
             3. розробка та реалізація програм інноваційного розвитку регіонів з високою 
концентрацією науково – технічного потенціалу; 
             4. забезпечення виходу інноваційного продукту на внутрішній та зовнішній ринки 
країни, заміщення імпортної продукції на внутрішньому ринку; 
             5. вибір раціональних стратегій та пріоритетів розвитку інноваційної діяльності при 
реалізації інноваційних проектів в критичних сферах промисловості; 
             6. сприяння охороні та захисту права інтелектуальної власності в країні; 
             7. розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва у сфері інноваційної 
діяльності та інтелектуальної власності, залучення інвестицій в інноваційну діяльність країни. 

Таким чином, за для створення дієвого інноваційного механізму, необхідно майже з 
нуля побудувати інноваційну інфраструктуру – систему інститутів, які дозволять новаторським 
ідеям швидко проходити шлях від наукової лабораторії до тієї стадії, коли їх можна 
використовувати в технологічних процесах, працюючих на ринку компаній. [4] 

Тоді національні компанії зможуть опановувати нові технології в масовій кількості, 
підвищувати свою конкурентоспроможність та мати вихід на світовий ринок з 
високотехнологічною продукцією, яка буде перевершувати за своїми параметрами аналоги 
конкурентів. 
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В Україні гостро стоїть проблема енергобезпеки країни, видобуток та використання 

енергетичних ресурсів в різноманітних галузях економіки. Ціни на основні види енергетичних 
ресурсів постійно зростають, що призводить до зростання витрат кожного підприємства й 
відповідного зростання цін на кінцевий продукт. Альтернативним та відновлювальним 
джерелом енергозабезпечення в агропромисловому комплексі є використання біодизельного 
та біогазового пального, яке є одним із приорітетних напрямків диверсифікації 
сільськогосподарських підприємств.  

Україна має величезний потенціал виробництва біогазу. Лише відходи сучасного 
агропромислового комплексу країни при їх відповідному повному переробленні можуть 
забезпечити виробництво біогазу в обсягах, еквівалентних 2,6 млрд м3 природного газу. За 
різними оцінками, повний потенціал галузі при активному використанні силосу кукурудзи, 
вирощуваної на вільних землях, може досягати до 2020 року від 6 до 18 млрд м3 [1, с.5].  

Питання вирощування енергетичних культур на сільськогосподарських угіддях, 
виробництва і використання біогазу висвітлюються в значній кількості наукових досліджень 
вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема О. Маслак, Р. Шульц, але залишається низка 
питань щодо диверсифікації сільськогосподарських підприємств, знаходження оптимальних 
співвідношень між витратами та доходами від виробництва сировини й використання 
альтернативних біоенергетичних ресурсів. 

В основному, в Україні в якості альтернативних джерел енергії використовується 
вітрова енергія, енергія сонця та енергія води. Частка цих трьох джерел становить трохи 
більше 99 % всієї енергії, виробленої з відновлювальних джерел. У той же час, великий 
потенціал, як джерело відновлювальної енергії, має біомаса, яка дуже широко 
використовується в світі. Україна має великий потенціал біомаси, доступної для 
енергетичного використання. Економічно доцільний потенціал біомаси оцінюється у 27 млн.т 
умовного палива на рік. Основними складовими потенціалу є відходи сільськогосподарського 
виробництва та енергетичні культури. Шляхом залучення цього потенціалу до виробництва 
енергії може задовольнити майже 13 % потреби України в первинній енергії [2, ст. 59]. 

Біомаса, як джерело відновлювальної енергії, являє собою вуглецевомісткі органічні 
речовини рослинного та тваринного походження Для виробництва енергії переважно 
застосовують тверду біомасу, а також отримані з неї рідкі та газоподібні палива – біогаз, 
біодизель, біоетанол.  

Основними джерелами для виробництва енергії є будь-які органічні відходи, придатні 
для виробництва біогазу:  

 гній;  
 пташиний послід;  
 зернова і мелясна, післяспиртова, пивна дробина;  
 буряковий жом;  
 фекальні опади;  
 відходи рибного та забійного цеху (кров, жир, нутрощі);  
 трава;  
 побутові відходи;  
 відходи молокозаводів – солона та солодка молочна сироватка;  
 відходи від виробництва біоетанолу;  
 відходи виробництва біодизеля – технічний гліцерин від виробництва біодизеля з 

ріпаку;  
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 відходи від виробництва соків – жом фруктовий, ягідний, овочевий; виноградна 
витримка;  

 водорості; відходи виробництва крохмалю та патоки – мезга і сироп;  
 відходи переробки картоплі;  
 відходи виробництва чіпсів – очищення, шкурки, гнилі бульби. 
Біогазова установка (БГУ) в даний час є характерним елементом сучасного, 

безвідходного виробництва в багатьох галузях сільського господарства та харчової 
промисловості. Якщо на підприємстві є відходи сільського господарства або харчової 
промисловості, з'являється реальна можливість за допомогою біогазової установки не тільки 
позбутися від таких відходів, але і значно скоротити витрати на енергію, підвищити 
ефективність підприємства, отримати додатковий прибуток.  

За даними Держенергоефективності лише за 2018 рік порівняно з 2017 роком: 
  кількість біогазових установок, що працюють на сільськогосподарській сировині, 

збільшилася  з 9 до 13, тобто на 44 %;  
  кількість установок, що працюють на твердих побутових відходах збільшилася з 12 

до 20, тобто на 67 %.  
При цьому за цей період зросли й потужності по виробництву біогазу: 
 з сільськогосподарських відходів –з 23 МВт до 28 МВт, тобто на 21,7 %,  
 з твердих побутових відходів – з 11 МВт до 18 МВт, тобто на 63,6 % [4]. 
Розглянемо впровадження біогазової установки, як один із можливих напрямів 

диверсифікації сільськогосподарських підприємств. Основними перевагами цього 
впровадження є: 

 наявність в здійсненні проекту БГУ, так званої «Української складової», що значно 
зменшує вартість проекту і створює необхідні умови для пільг при отриманні «зеленого» 
тарифу, відповідно до Закону України «Про електроенергетику»; 

 надання німецьким банком кредиту на максимально пільгових умовах – 3,5 % 
річних + ставка LIBOR; 

 надання страховки загальновідомим німецьким акціонерним страховим товариством 
«Гермес»; 

 надання гарантії на якісну роботу БГУ протягом 5 років; 
 замовнику необхідно вкладення всього лише від 10 до 20 % своїх коштів у 

залежності від загальної вартості проекту; 
 контракт буде укладатися безпосередньо з німецьким партнером, найбільшим у світі 

виробником біогазових установок. 
Основні критерії Закону такі, що чим більша потужність БГУ, тим вище ставка 

«зеленого тарифу». За дотримання рівня використання обладнання українського виробництва 
встановлюється надбавка до «зеленого тарифу»: 

 5 % при рівні використання обладнання українського виробництва 30 %  
 10 % при рівні використання обладнання українського виробництва 50 %.  
Крім того, держава гарантує викуп всього обсягу електроенергії виробленого 

альтернативних джерел енергії за ставкою «зеленого тарифу», а енергокомпанії не мають права 
відмовити об’єктам альтернативної енергетики в підключенні до мережі. Підключення до 
мережі регламентують «Правила приєднання електроустановок до електричних мереж», 
затверджені постановою НКРЕ №32 від 17.01.2013 року. 

Виробництво біопалива вирішує багато соціально-економічних питань держави: 
 сприятиме розробці інноваційних технологій, тобто вирішує питання поліпшення 

інноваційного та інвестиційного клімату країни та окремого регіону, технічного розвитку 
країни; 

 сприятиме створенню нових робочих місць не тільки в сільській місцевості, а й у 
промислових центрах, тобто вирішує питання зростання показників зайнятості населення 
країни, відповідного зменшення безробіття, поліпшення добробуту населення, зменшення 
показника напруженості населення, його невдоволеністю, зменшення трудової міграції 
населення закордон. За оцінками, на 1 тис. т нафтового еквіваленту створюється 16 робочих 



30 

Секція 2.Теорія і практика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових  
підприємств 

 

місць, переважно в сільській місцевості; кожний відсоток біопалива у загальному споживанні 
палива створюватиме від 45 до 75 тис. нових робочих місць у сільській місцевості [3, ст.8]. 

Крім виробництва електроенергії, є ще двіскладові продукції біогазової установки, що 
можуть приносити прибутки – тепло та біодобриво.  

Так при згоранні підприємство отримує екологічно чисте добриво, що містить кальцій, 
фосфор й азот у рідкій і твердій фракціях. Завдяки цьому складова витрат на добриво в 
сільському господарстві зменшується.  

А тепло, що виробляється, можливо використовувати на опалювання соціальних 
об’єктів, зерносушарку або теплицю. Зокрема, у собівартості готової продукції, вирощеної в 
теплицях, 55 % становить вартість тепла. 

Таким чином, все більша увага приділяється виробництву альтернативних видів 
енергетичних ресурсів та впровадження їх у промисловості. Виробництво і використання 
біопалива в Україні поряд з економічним матиме важливий соціальний ефект: створення 
додаткових робочих місць, диверсифікація зайнятості сільського населення, підвищення 
добробуту селян. Переважна більшість переробних підприємств біоенергетики розташована в 
сільській місцевості, а для деяких населених пунктів вони є основними платниками податків у 
місцеві бюджети. На їхній базі утримують соціальну і побутову інфраструктуру сільських 
населених пунктів: ФАПи, школи, дитячі садки, клуби; обслуговують комунікації, дороги, 
тощо. 

Біомаса є відновлюваним, екологічно чистим паливом за умови екологічно 
раціонального виробництва та використання. Для України, стратегічною метою якої є 
інтеграція до ЄС, розвиток біоенергетики має особливо важливе значення. Енергетична 
диверсифікація дозволить значно зменшити енергетичну залежність як України, так і 
підприємства в цілому, підвищить рівень економічної, екологічної та національної безпеки, і 
відповідно, сприятиме економічному зростанню. 
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Нижче освітлюється проблема сукупних боргових зобов'язання держави перед усіма 

кредиторами (юридичними та фізичними особами, іноземними державами, міжнародними 
організаціями). Державний борг України, предоставлений у Таблиці 1, є заборгованістю 
центрального уряду, регіональних та місцевих органів влади, а також боргів усіх корпорацій з 
державною участю, пропорційною частці держави в їх капіталі та можливість іноземних 
капіталовкладень. 
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Таблиця 1. Державний та гарантований державою борг України з 2009 по 2019 рр. (млн. грн.) 
 
Станом на загальний борг зовнішній борг внутрішній борг 
на 31.12.2009 316 884,6   211 751,7  105 132,9  
на 31.12.2010 432 235,4 115350.8 36.4% 276 745,6 30.7% 155 489,8 47.9% 
на 31.12.2011 473 121,6 40886.2 9.5% 299 413,9 8.2% 173 707,7 11.7% 
на 31.12.2012 515 510,6 42388.9 9.0% 308 999,8 3.2% 206 510,7 18.9% 
на 31.12.2013 584 114,1 68603.5 13.3% 300 025,4 -2.9% 284 088,7 37.6% 
на 31.12.2014 1 100 564,0 516449.9 88.4% 611 697,1 103.9% 488 866,9 72.1% 
на 31.12.2015 1 572 180,2 471616.2 42.9% 1 042 719,6 70.5% 529 460,6 8.3% 
на 31.12.2016 1 929 758,7 357578.5 22.7% 1 240 028,7 18.9% 689 730,0 30.3% 
на 31.12.2017 2 141 674,4 211915.7 11.0% 1 374 995,5 10.9% 766 678,9 11.2% 
на 31.12.2018 2 168 627,1 26952.7 1.3% 1 397 217,8 1.6% 771 409,3 0.6% 
на 31.01.2019 2 171 916,8 3289.7 0.2% 1 397 067,4 0.0% 774 849,5 0.4% 
 

По-перше, для підвищення ринковості та прозорості курсоутворення гривні 
Національний банк навесні 2019 року змінив підхід до пріоритизації форм валютних 
інтервенцій. Відповідно до Стратегії валютних інтервенцій Національного банку на 2016-2020 
роки, НБУ може здійснювати валютні інтервенції у чотирьох формах:  

1. валютний аукціон,  
2. інтервенція за єдиним курсом,  
3. запит щодо найкращого курсу 
4. адресна інтервенція [1]. 
По-друге, з квітня 2019 Національний банк перейшов на здійснення валютних 

інтервенцій з використанням Matching – нового функціоналу для укладання угод в торговельно-
інформаційних системах (Bloomberg, ThomsonReuters тощо). Основні переваги проведення 
валютних інтервенцій через функціонал Matching – анонімність, необмежена кількість 
учасників та оперативність [1]/ 

Ризики, що постають перед Національним банком, можна розділити за місцем їх 
виникнення на зовнішні, тобто ті, що виникають за кордонами нашої економіки, та внутрішні – 
спричинені факторами всередині держави. 

Також важливою передумовою досягнення стратегічних цілей Національного банку є 
відсутність суттєвих шоків у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Реалізація окреслених 
ризиків може поставити під загрозу спроможність Національного банку втілити в життя ті дії та 
ключові активності, що необхідні для виконання стратегічних цілей. Зокрема, від стану 
глобальної економіки, розгортання протекціоністських настроїв у світі, динаміки цін на 
сировинні товари і апетитів інвесторів до країн, що розвиваються, залежить здатність знизити 
інфляцію та перейти до вільного руху капіталу. А посилення зовнішньої військової агресії може 
поставити під загрозу не лише потенційні досягнення, а й здобутки минулих років [1,2]. 

Зовнішні та внутрішні умови розвитку вітчизняної економіки залишаються відносно 
сприятливими. Зростання інвестиційного та споживчого попиту призводить до розширення 
дефіциту торговельного балансу, що майже повністю компенсується за рахунок збільшення 
грошових переказів з-за кордону та додатнім сальдо фінансового рахунку. У 
короткостроковому періоді факторами ризику є погіршення зовнішньої кон'юнктури, 
посилення інфляційних очікувань домашніх господарств та погіршення рівня ділових 
очікувань, зокрема через заплановані на 2019 рік президентські та парламентські вибори. 

Експорт стримується слабким попитом, зростанням рівня конкуренції на основних 
товарних ринках через введення торговельних обмежень з боку США та девальвації валют 
країн, що розвиваються. Імпорт зростає через сильний споживчий та інвестиційний попит. Як 
результат, дефіцит рахунку поточних операцій збільшився до 4,4 млрд дол. США (за 11 місяців 
2018), незважаючи на суттєві зростання надходження грошових переказів [2]. 

За підсумком 9 місяців 2018 року: 
 надходження прямих інвестицій (акціонерний капітал) збільшились до 1,7 млрд дол. 

США (проти 1,2 млрд дол. США за 9 місяців 2017 року);  
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 більше половини інвестицій було спрямовано у фінансову та страхову діяльність 
(58,2 % від загального обсягу); 

 найбільшими країнами-інвесторами залишаються Кіпр (19,5 % від загального обсягу 
інвестицій) та РФ (27,8 %) [2]. 

Причому у 2018 році найбільші обсяги інвестицій було спрямовано у наступні сфери 
діяльності: 

1. у сферу відновлюваної енергетики – від норвезьких інвесторів,  
2. в аграрний сектор – від компанії із Саудівської Аравії,  
3. в сферу роздрібної торгівлі – від шведських брендів H&M та IKEA [2]. 
Інвестиційний клімат в Україні поступово набирає позитивний характер порівняно з 

2015-2018 роками, але через держборг ці зміни для підприємств майже не відчутні, на ринку 
інвестицій залишаються лише перевірені інвестори, що вкладають у довірені компанії України. 

На 2019-2021 роки припадає пік виплат державного боргу [1]. 
Ключові макроекономічні ризики для негативного сценарію у 2019 році:  
 зростання напруги на сході України;  
 подальше ускладнення доступу EM-країн до міжнародних ринків капіталу;  
 глобальне зниження «апетитів інвесторів до ризику»;  
 зниження цін на ринках металів та агропродукції;  
 уповільнення темпів економічного зростання країн ЄС [2].  
Як наслідок, у 2019 році існує більша ймовірність відхилення від офіційного прогнозу в 

бік зниження, ніж збільшення. Українці віддають превагу безготівковим розрахункам – 44,3 % 
(за 2018 рік). 
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Для ефективного розвитку, Україна потребує становлення активно функціонуючого 

інвестиційного ринку, підвищення рівня інвестиційної привабливості українських підприємств, 
формування інтегрованої системи взаємозв’язків з міжнародними фінансовими потоками. 
Головним фактором, що обумовлює інвестиційний розвиток країни, є структура та обсяги  
інвестиційної діяльності на рівні кожного окремого господарюючого суб’єкта. Це вимагає 
значної уваги до проблем формування інвестиційної активності та привабливості 
господарюючого суб’єкта як фактору, що суттєво обумовлює джерела та обсяги залучення 
фінансових ресурсів. 

Теоретичні та прикладні аспекти дослідження основних характеристик інвестування, 
проблем підвищення інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання знайшли 
відображення у наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних авторів, як  Бланк І. О., 
Геєць В.,  Герасимчук М. С., Гриньова В.М, Майорова Т. В., Пересада А. А., Н.А. Хрущ, 
Хансен Е., Харрод Р., В.М. Хобта, Хоутрі Р., Федулова Л.І.,Чемберлін Е., Шарп У., Шеремет В., 
Юхимчук С. В., Ястремська О. М. та інших [1-3]. В той же час відсутня єдина точка зору щодо 
проблем підвищення рівня інвестиційної привабливості як основи залучення інвестицій. Тому 
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актуальною проблемою залишається встановлення основних аспектів підвищення інвестиційної 
привабливості суб'єктів господарювання в сучасних умовах. 

Інвестиційна привабливість об’єкта інвестування безвідносно якого-небудь конкретного 
суб’єкта інвестиційної діяльності відображає можливість реалізації найбільш типових 
мотивацій інвестування в ринковій економіці й може бути представлена сукупністю показників, 
які відображують стан інвестиційного об’єкта за цілим рядом напрямків і рівнів. 

Формування та підвищення інвестиційної привабливості підприємства, що визначається 
на державному, регіональному і галузевому рівнях, на рівні конкретного підприємства можна 
представити наступним чином (рис. 1). 

Склад фінансових показників у кожній групі коефіцієнтів, що використовуються під час 
аналізу підприємства, може незначним чином варіюватися в залежності від наявних даних. В 
той же час хотілося б звернути увагу і на те, що фінансові показники не є єдиними, що 
формують інвестиційну привабливість підприємства з середини. Особливо слід відмітити 
значення форми власності, до якої відносяться підприємства, що формують характерні риси 
діяльності підприємства на ринку. Найбільш розвинутими як у світовій, так і в українській 
економіці є акціонерні товариства, переваги яких обґрунтовані у наступному розділі і наявність 
яких призвела до формування окремої групи показників інвестиційної привабливості − групи 
потенціалу акцій, що базується на співвідношенні особливо важливих параметрів для інвестора 
− обсягу отриманого прибутку, частки дивідендів, що сплачується з нього, а також вартості 
статутного фонду потенційного підприємства-реципієнта. Також важливим є стиль управління, 
особистість керівників (топ-менеджменту), що здійснюють управління підприємством і які 
мають дуже великий вплив на формування його привабливості. Особливістю цього фактору, як 
і попереднього, є важкість кількісного вимірювання його впливу на потенційну ефективність 
капіталовкладення на відміну від фінансових показників [4]. 

 
  

 
 

Рис. 1 - Рівні формування інвестиційної привабливості підприємства 
 
Підсумовуючи усе наведене вище, необхідно відмітити, що проблема підвищення 

інвестиційної привабливості підприємств може бути вирішена лише після визначення усіх 
факторів, що впливають на її рівень як ззовні, тобто з боку держави, регіону та галузі, так і 
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зсередини, з боку самого підприємства. Тільки поєднання зусиль держави і окремих 
підприємств на різних рівнях формування інвестиційної привабливості дозволить українській 
економіці перебороти низку наявних проблем та здійснити залучення необхідного обсягу 
коштів для ефективного проведення реформ та прибуткової діяльності суб'єктів 
господарювання. Активізація інвестиційних процесів в Україні можлива за умов розробки 
відповідних механізмів управління інвестиційною привабливістю суб'єктів господарювання, що 
потребує  подальшого дослідження. 
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Сучасне виробництво характеризується залежністю кожного господарюючого суб’єкта 
від сукупних зовнішніх факторів, що визначають його діяльність. Наслідком посилення впливу 
цих факторів на кінцевий результат роботи промислового підприємства є зростання ролі 
елементів, що забезпечують поєднання та синхронізацію виробництва і споживання, створюють 
можливості ефективного функціонування кожної окремої господарюючої ланки та виробничого 
комплексу загалом. Одним з таких елементів є матеріально-технічне забезпечення, ефективне 
управління яким на сьогодні є необхідною умовою раціональної організації виробничої 
системи, чинником визначення технічної та економічної життєздатності будь-якого 
підприємства [3]. 

Система матеріально-технічного забезпечення перевезень залізничним транспортом є 
однією з центральних ланок загальної системи управління галуззю, яка безпосередньо впливає 
на безперебійність і захищеність руху, ступінь випробуваної часом і стійкої експлуатації 
рухомого складу, збільшення рентабельності роботи дочірніх відділень транспорту, а також на 
фінансові результати даної галузі. Процес забезпечення підприємств цієї галузі усіма 
можливими матеріально-технічними ресурсами є основою їх продуктивної і оперативної 
роботи. Від нього залежить безперервність виробничого процесу, що принципово важливо для 
залізничної галузі.  

Проблема збільшення результативності управління запасами в ктуальному на сьогодні 
індустріальному середовищі висуває вимоги для переходу від традиційних методів управління 
до логічно продуманих, логістичних, що дозволяє включити управління запасами у склад 
основних напрямків інтенсивно здійснюваної виробничими об'єднаннями та невиробничими 
підприємствами стратегії власної ринкової манери поведінки.  

Матеріально-технічні ресурси, що застосовуються в роботі транспортних залізничних 
перевезень, займають найбільшу питомо-відносну вагу в їх собівартості, після заробітної плати 
та відрахувань на загальносуспільні потреби, з чого можна зробити висновок, що зменшення 
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витрат по даній складовій витрат – актуальний напрямок покращення ефективності роботи 
залізниць. 

Тому дана тема є актуальною теоретичною і прикладною проблемою. 
Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту на сучасному етапі 

структурної реформи вимагає від системи управління матеріально-технічного забезпечення 
(далі МТЗ) оновлення та вдосконалення на базі сучасних методів прийняття управлінських 
рішень. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки нових принципів, моделей, алгоритмів і 
методик підвищення ефективності управління матеріальними запасами. 

Управління запасами полягає у вирішенні двох основних завдань:  
1) визначення розміру необхідного запасу, тобто норми запасу; 
2) створення системи контролю за фактичним розміром запасу і своєчасним його 

поповненням відповідно до встановленої норми навантаження [2]. 
Найбільш поширеною стратегією управління запасами є АВС-аналіз, заснований на 

розбитті всієї номенклатури використовуваних матеріальних ресурсів на три нерівноцінних 
підмножини: А, В і С в залежності від питомої ваги вартості кожного виду матеріальних 
ресурсів в загальних витратах на матеріальні ресурси. 

Питома вага найменування матеріальних ресурсів в їх загальній номенклатурі: 
–  клас А – 15 % всієї номенклатури матеріальних ресурсів становлять 80 % їх вартості; 
–  клас В – 35 % найменування матеріальних ресурсів становлять 15 % їх загальної 

вартості; 
–  клас С – 50 % найменування матеріальних ресурсів становлять 5 % їх загальної 

вартості. 
Необхідність контролю за станом запасів обумовлена підвищенням витрат у разі виходу 

фактичного розміру запасу за нормативний рівень. Сукупні витрати на управління запасами 
включають витрати на поставку матеріальних ресурсів і витрати на їх зберігання [5].  

Відсутність універсальних систем управління запасами на залізничному транспорті 
України пов'язана з особливостями галузевого характеру, невизначеністю виробничої 
програми, попиту, пропозиції та функціонального циклу. Для питання контролю запасу 
матеріально-технічних ресурсів (далі МТР) в структурних підрозділах залізниці пропонується 
сформувати і застосовувати систему «мінімум-максимум». 

На залізницях в рамках ситуаційного аналізу можливе формування обсягу поставок на 
головний матеріальний склад МТЗ на основі середньомісячної поставки матеріалів на дорогу, 
виходячи з норм МТР на виконуваний обсяг робіт структурних підрозділів та ліміту 
фінансування на закупівлі. В даний час інформаційна система по МТР охоплює тільки 
дорожній рівень, але інформаційну взаємодію необхідно поширювати на весь ланцюжок 
поставок, від виробника до структурного підрозділу.  

Одним із завдань щодо вдосконалення управління виробничими запасами є виділення 
непотрібних товарно-матеріальних цінностей. З урахуванням даного критерію всі виробничі 
запаси слід поділити на актуальні, незатребувані і неліквідні ТМЦ. 

Ефективність управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства суттєво 
залежить від того, наскільки режим забезпечення підприємства узгоджений з режимом 
виробничого споживання матеріальних ресурсів, якою мірою асортимент, якість та 
технологічна готовність ресурсів, що постачаються, відповідають вимогам підприємства.  

Раціональна організація матеріально-технічного забезпечення підприємства та 
ефективність його управління вцілому дозволяють підприємству ефективно здійснювати 
виробничу діяльність навіть в умовах високої нестабільності економіки та підвищеного ризику 
господарських операцій. 

Отже, в ефективній діяльності підприємств залізничної галузі важливе місце займає 
система матеріально-технічного забезпечення, оскільки постачальницька діяльність є 
запорукою чіткої налагодженої роботи підприємств. Процес матеріально-технічного 
забезпечення спрямований на своєчасну поставку на склади підприємства або відразу на робочі 
місця необхідних відповідно до бізнес-плану матеріально-технічних ресурсів. 
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 В умовах загострення соціально-економічних, фінансових проблем в Україні 

актуалізується проблема економічного зростання. Адже саме за динамікою економічного 
зростання можна зробити висновки про життєвий рівень населення, про те, як вирішуються 
проблеми обмеженості ресурсів. Стимулювання економічного зростання, підтримка його 
темпів на стабільному та оптимальному рівні є однією з найважливіших довгострокових цілей 
економічної політики уряду будь-якої країни протягом останніх десятиліть. Поряд з чинниками 
економічного зростання є багато факторів і причин, які гальмують економічний розвиток, 
спричиняють його застій або й спад. 

Під економічним зростанням прийнято розуміти збільшення обсягів створених за 
певний період товарів і послуг, В ряді випадків збільшення може мати негативний знак, що 
означає падіння виробництва. Економічне зростання прийнято вимірювати щодо попереднього 
періоду у відсотках або в абсолютних величинах. У разі однопродуктового виробництва може 
мати місце вимір в фізичних одиницях. Кінцевою метою економічного зростання є споживання, 
зростання добробуту [1]. 

Економічне зростання означає: 
1. більшення реального ВВП (ЧВП або НД) в абсолютних вимірниках за певний 

проміжок часу; 
2.  збільшення реального ВВП (ЧВП або НД) в розрахунку на душу населення; 
3.  збільшення реального ВВП (ЧВП або НД) в розрахунку на одного зайнятого. 
Існує дві складові економічного зростання: екстенсивна (коли збільшується кількість 

залучених у процес виробництва ресурсів) та інтенсивна (коли зростає їхня віддача або 
ефективність використання). 

Економічне зростання є важливою економічною метою кожної країни. Збільшення 
обсягу продукції в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня життя в країні. 
Економіка, що зростає, спроможна повніше задовольняти потреби людей і ефективніше 
розв'язувати соціально-економічні проблеми. Збільшення заробітків у ході економічного 
зростання створює можливості сім'ям і окремим особам отримувати додаткові матеріальні 
блага і послуги без відмови від споживання інших життєвих благ. Економічне зростання дає 
змогу країні боротися з бідністю та забрудненням довкілля без зниження наявного рівня 
споживання та скорочення інвестицій. Воно створює можливості для скорочення робочого часу 
і збільшення часу відпочинку й дозвілля. Економічне зростання полегшує розв'язання проблеми 
обмеженості ресурсів. Нарешті, воно дає змогу нації зберігати державну незалежність [3]. 
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Мета економічних реформ перехідних економік полягає саме в зміні типу відтворення, у 
переході від екстенсивного до інтенсивного відтворення насамперед за рахунок активізації 
інноваційних факторів і підвищення рівня управління. В Україні, на жаль, ця мета не була 
реалізована. Інноваційні ресурси не були включені як пусковий механізм економічного росту, а 
накопичений раніше науковий потенціал був частково втрачений. 

На сьогоднішній день економічне зростання в Україні частково призупинене. Однією з 
причин такого стану є воєнний конфлікт на Сході країни, який сприяє руйнуванню 
господарської діяльності, перешкоджанню у збиранні податків, несприятливо позначається на 
експорті та зменшує довіру інвесторів. 

Засобами створення інвестиційної привабливості країни є стимулювання розвитку 
підприємництва, збільшення обсягу ВВП, виробленого в країні, розширення внутрішнього 
споживчого ринку — зростання фонду оплати праці. Іншими словами, треба забезпечувати 
розширене виробництво [4, c. 400]. 

Політична воля керівництва країни, законодавчі зміни (податкова реформа, фінансове 
законодавство) та організаційні заходи мають забезпечити наявність та згоду капіталу 
працювати у країні. Кожен з них передбачає конкретні дії. 

Вагомою причиною нинішнього стану економіки України стало багаторічне втілення в 
життя догми про випереджувальне зростання виробництва засобів виробництва порівняно з 
виробництвом предметів споживання. Внаслідок такої політики Україна успадкувала  від СРСР 
украй нераціональну структуру промисловості, три чверті виробництва якої становила 
продукція важкої промисловості і лише чверть — продукція, призначена для задоволення 
потреб споживачів.  

Нині особливо важливою умовою переходу до економічного зростання є створення 
привабливого інвестиційного середовища для вітчизняних та іноземних інвесторів. Україна має 
великі можливості для активної діяльності інвесторів — значний споживчий ринок, вигідне 
геополітичне розташування, багаті природні ресурси, кваліфіковану й водночас дешеву робочу 
силу, потужну наукову базу. Однак макроекономічне середовище дуже несприятливе для 
інвестицій — високі реальні процентні ставки, високі податкові ставки, суперечливе і 
невідповідне сучасним реаліям господарське законодавство, тінізація економіки та ін. [2]. 

До того ж є багато фактів "втечі капіталу" за кордон. З урахуванням сучасного 
макроекономічного стану очевидна необхідність розроблення нового підходу до розв'язання 
проблем економічного зростання в Україні. Цей підхід повинен поєднувати у собі заходи 
грошово-кредитного регулювання і політику розвитку виробництва із залученням усіх 
можливих фінансових ресурсів. Виходячи з результатів дослідження, приходимо до висновку, 
що для забезпечення  економічного зростання в довгостроковій перспективі Україні необхідно 
реалізувати стратегію не наздоганяючої модернізації, а випереджаючого розвитку на 
інноваційно-інвестиційній основі. Для цього необхідним є:  

1. формування умов і механізмів, які забезпечать якісні зміни в структурі економіки 
регіонів з пріоритетом на створення та розбудову п’ятого і шостого технологічних укладів 
(альтернативна енергетика, біофармацевтика, нано- і біотехнології);  

2. створення потужної системи фінансування інвестиційної діяльності;  
3. стимулювання інноваційної активності та соціальних ініціатив бізнесу; - сприяння 

ефективному, конкурентоспроможному та стійкому соціально-економічному розвитку як 
регіонів, так і країни в цілому. 
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Однією з головних умов забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарських 

підприємств є зміцнення їх інвестиційного потенціалу, що сприятиме технічному і 
технологічному переозброєнню аграрного сектору, виробництву якісної й 
конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, підвищенню ефективності управління 
інвестиціями в аграрній сфері і, як кінцевий результат, зміцненню економіки країни. Таким 
чином, формування інвестиційного потенціалу аграрних підприємств є актуальним завданням, 
вирішення якого забезпечить сталий розвиток сільського господарства країни. 

Оцінюючи інвестиційну привабливість аграрного підприємства, потенційні інвестори, 
як правило, звертають увагу на те чи є компанія прибутковою, як її продукт оцінюють 
споживачі, яку частку ринку має та її розмір, наскільки обґрунтовані перспективи зростання 
доходів (від середньострокових до довгострокових) і як обґрунтована фінансова стратегія. 
Особливу увагу приділяють питанням обґрунтованості управлінських рішень та  оцінки 
компетентності керівництва компанії, обґрунтованості ринкової ціни. 

Сільське господарство – базова складова будь-якої економіки, від розвитку якої 
залежить розвиток всієї економіки. Сьогодні питання про вкладення інвестицій в сільське 
господарство є ключовим у розвитку економіки України. 

Основна мета інвестиційної діяльності на аграрних підприємствах — це забезпечення і 
якісне поліпшення відтворювального процесу. У нормальних економічних умовах 
господарювання основним внутрішнім джерелом інвестицій підприємств є їх прибуток. 
Частина прибутку направляється на придбання нової сільськогосподарської техніки, запасних 
частин, насіння, добрив, будівельних матеріалів і інших ресурсів. З кожним роком у сільському 
господарстві зростає виробництво продукції, однак значна кількість господарств є збитковими. 
Основними причинами цього явища є постійне зростання цін на техніку 
сільськогосподарського призначення, паливо, електричну енергію та добрива, підтримання 
низьких цін на сільськогосподарську продукцію на внутрішньому ринку, суттєве зменшення 
дотацій і компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам з боку держави тощо[3]. 

Одним із напрямів інвестиційної політики є формування сприятливих умов для 
зарубіжного інвестора. Світова практика свідчить про те, що країни з обмеженими бюджетними 
ресурсами не можуть власними силами вийти з економічної кризи без залучення зарубіжних 
інвестицій. Збільшення притоку іноземних інвестицій може створити передумови розв’язання 
багатьох проблем розвитку аграрного сектору України. Їх використання сприятиме 
формуванню національних інвестиційних ринків, макроекономічній стабілізації економіки і 
дасть змогу здійснити відповідні соціальні програми. 

Аналіз рівня припливу інвестиційних ресурсів в сільськогосподарське виробництво 
показує, що він продовжує залишатися низьким. Це пов’язано з тим, що сільське господарство 
– це сфера економічної діяльності, яка має більше ризиків, ніж промисловість або сфера послуг, 
що певною мірою позначається на рівні її інвестиційної привабливості. Практика і досвід 
ринкових перетворень багатьох країн дозволяють стверджувати, що запуск інвестиційного 
процесу, який створює основу для стійкого зростання вітчизняного виробництва, може і 
повинен початися з галузей, орієнтованих на кінцевий споживчий попит, і в першу чергу, з 
сільськогосподарського виробництва, з тієї галузі, яка є основою економічної безпеки країни.  

Інвестиційна привабливість сільського господарства зумовлена, по-перше, низькою 
капіталоємністю і найменшими термінами окупності капітальних вкладень, а по-друге, для 
продукції цієї галузі характерний масовий і стійкий попит на внутрішньому ринку. Крім того, 
сільське господарство має сильні міжгалузеві зв’язки, внаслідок чого інвестиції в його розвиток 
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створюють найбільший кумулятивний ефект, стимулюючи попит на продукцію суміжних 
галузей і формуючи в них власний інвестиційний потенціал[1]. 

Суттєвими гальмами для інвесторів є нестабільність зовнішнього середовища 
підприємства. Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій дає змогу виділити такі 
інструменти впливу на поведінку інвесторів: політика власності, фіскальні інструменти 
(податки, субсидії), конвертованість іноземної валюти, контроль над цінами, умови репатріації 
прибутків, секторальні обмеження і стимули, змішані інструменти і процедури отримання 
дозволу працювати у галузі та інше. 

Процес формування інвестиційного потенціалу галузі значною мірою пов’язаний з 
процесом накопичення капіталу в рамках окремих підприємств. Але зростання обсягів 
інвестицій у АПК не супроводжується зростанням інвестиційної активності безпосередньо 
аграрних підприємств. Через непідготовленість кадрів та неповністю вирішені питання 
реформування галузі в економічно-соціальному аспекті майже половина обсягу інвестицій 
здійснюється не у виробництво, а у сферу посередницької діяльності [2]. 

Аграрні формування України мають значний потенціал, реалізація якого стримується 
повільними темпами нарощування інвестицій, низьким рівнем диверсифікації діяльності та 
активності підприємств. В сукупності це зумовлює потребу в активізації державних програм 
інвестування, основні засади яких повинні бути узгоджені з досвідом передових країн світу та 
адаптовані до наших умов. Основний акцент в даному контексті повинен робитися на: 
заохочення інвестицій саме у сферу аграрного виробництва, забезпечення пільгового 
оподаткування таких інвестицій, створення умов для прискореної амортизації і швидшого 
оновлення матеріально-технічної бази сільського господарства, диференціацію податкового 
навантаження для інвестиційно активних та неактивних підприємств, налагодження зв’язків 
між агроформуваннями і постачальниками матеріально-технічних ресурсів на взаємовигідних 
умовах. 

Відповідно до нової парадигми аграрної системи Європейського союзу на 2014-2020 
роки "Скорочувати витрати, але робити більше продукції" поточний етап реформи ЕСХП 
фокусує обидва розділи аграрного бюджету ЄС (прямі субсидії і розвиток сільських територій) 
на наступних завданнях: захист довкілля; підтримка молодих фермерів; підтримка територій, 
несприятливих для сільськогосподарського виробництва; підтримка малих ферм і підтримка 
кооперації виробників. 

На наш погляд, питання інвестиційного забезпечення аграрних підприємств повинні 
розглядатись на трьох рівнях – державному, регіональному та підприємства. Потенційно, 
володіючи значним внутрішнім ринком, сформованим виробничим потенціалом, значними та 
різноманітними природними ресурсами, а також вигідним геополітичним розташуванням, 
аграрний сектор має можливість стати одним із провідних реципієнтів інвестицій. Створення 
відповідного інвестиційного потенціалу окремих підприємств забезпечить умови інтенсивного 
розвитку сільського господарства, а також створить потужну базу для розвитку регіонів. 
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Актуальність і практична значущість питання інвестицій в нерухомість обумовлена 

розвитком ринку нерухомості і необхідністю пошуку нових активів для інвестування на 
фінансовому ринку. Інвестори розглядають нерухомість як важливий об'єкт інвестування, 
оскільки доходність цього активу знаходиться в протифазі по відношенню до доходності 
традиційних фінансових активів. Управління інвестиціями в нерухомість пов'язано з 
проблемами, які вимагають теоретичних розробок і мають велике значення для інвесторів, 
оскільки ринок нерухомості в Україні розвивається досить швидко, і багато проблем інвестори 
вимушені вирішувати як би "наосліп". 

Ринок нерухомості нерозривно пов'язаний з інвестиційною діяльністю. Інвестиції 
здійснюються і на первинному (нове будівництво), і на вторинному ринках нерухомості 
(переміщення прав власності на об'єкти). 

Інвестиції - це накопичені інвестором заощадження, що вкладаються в придбання 
власності, яка має потенційну здатність приносити доход або який-небудь інший корисний 
ефект [1, с.11]. 

Інвестиційна діяльність - виконання інвестором практичних дій з вкладення 
накопичених заощаджень в придбання власності, яка має потенційну здатність приносити 
доход або який-небудь інший корисний ефект. 

Інвестиційний портфель нерухомості  це сукупність об'єктів нерухомості, яка 
формується з урахуванням балансу характеристик ліквідності, віддачі на вкладений капітал, 
грошових потоків, доступу до капіталу, його вартості та ризику. 

Найбільш загальними особливостями інвестиційного процесу на ринку нерухомості є 
наступні:  

1)  рівень розвитку (міра активності) ринку нерухомості (як ринку інвестиційних 
товарів) знаходиться в тісній залежності від коливань загальноекономічної кон'юнктури;  

2)  на функціонування ринку нерухомості істотний вплив робить чинник супутніх 
витрат (майнові податки і витрати на забезпечення функціонального стану об'єктів 
нерухомості);  

3)  специфіка об'єкту ринку нерухомості значною мірою впливає на співвідношення 
попиту і пропозиції на цьому ринку. 

Особливості функціонування цього виду ринку завжди визначатимуться фактом, що 
нерухомість завжди буде тим продуктом, на який довкілля чинить дуже сильну дію. В той же 
час, бізнес може міняти місце розташування, якщо в існуючих умовах його подальший 
прогресивний розвиток не представляється можливим. Характеристика стаціонарності чітко 
визначає неможливість якої-небудь дислокації нерухомості в цілях поліпшення ефективності, 
що є основою усієї системи інвестування на ринку нерухомості [2, с.144]. 

Інвестиції в нерухомість мають наступні основні особливості:  
1.  довгостроковість вкладень і тривалий період обігу капіталу; 
2.  невисока ліквідність; 
3.  потреба в порівняно великому розмірі початкового капіталу для входження в ринок; 
4.  необхідність доказу прав на придбаний об'єкт шляхом державної реєстрації угод;  
5. потреба в професійному управлінні нерухомістю і значних витратах по її 

обслуговуванню;  
6. відносно більш висока надійність і ефективність вкладень, що забезпечуються самим 

об'єктом інвестування;  
7. різноманіття джерел інвестування. 

             Придбання майна для подальшого продажу часто розглядається, як спосіб зберегти і 
примножити капітал, альтернативно банківським вкладам і тому подібне. Кваліфікована 
діяльність такого роду припускає визначення міри ризику при кожному вкладенні, термінів і 
масштабів інвестування. Основним чинником, сприяючим знаходженню балансу між умовами 
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що продає і придбаває сторін угоди, є поточна ринкова ціна об'єкту нерухомості. Але ринок 
нерухомості інертний, а будуються такі об'єкти довго, - як наслідок, нерідкі, то підвищений 
попит, то надлишок пропозицій. 

Інвестиційні характеристики нерухомості відносяться до таких особливостей 
нерухомості, які вважаються найважливішими для інвесторів і вимагають обов'язкового і 
планомірного аналізу і обліку. До них відносяться:  
             1. ідносна стабільність потоку доходів;  
             2. значна залежність основних параметрів нерухомості від ефективності інвестиційного 
менеджменту;  
             3. стійкість до інфляції;  
             4. підвищений рівень ризику;  
             5. негативна кореляція інвестиційної доходності нерухомості і доходності майна інших 
видів (наприклад, фінансових активів). 

 Інвестиції в нерухомість відіграють важливу роль в процесі задоволення громадських 
потреб. Інвестиції на ринку нерухомості дозволяють не лише задовольняти існуючі громадські 
потреби, але і, побічно, формують умови для підвищення громадських потреб, розширення їх 
складу. Для того, щоб регулювати приплив капіталу на цьому сегменті інвестиційного ринку, 
необхідно регулювати його інвестиційну привабливість. Тому необхідно визначити 
інвестиційну привабливість ринку нерухомості і для активізації інвестиційних процесів 
розробити заходи по її підвищенню. 

Успіх діяльності девелопера насамперед залежить від його здатності залучити 
фінансовий капітал за ціною, яка дозволяє отримати зростання прибутковості і вартості активів 
в поточному періоді і довгостроковій перспективі. Виходячи зі специфіки інвестиційної 
діяльності на ринку нерухомості можна зробити висновок, що відсутність адекватної технології 
прийняття фінансових інвестиційних рішень є одним з основних факторів, що стримують 
зростання інвестицій в ринок нерухомості [3, с.15].  

Будь-яка нерухомість має певну стресостійкість до інфляційних процесів, що 
відбуваються в країні і світі. Тому, щоб ефективно і надійно захистити інвестиційний портфель 
інвестора від інфляції і диверсифікації, з урахуванням раціонального поєднання доходності і 
ризику, можна скористатися цією особливістю нерухомості і вкласти в неї свої кошти. Слід 
зазначити, що якщо розглядати різні вкладення у рамках антиінфляційного захисту, то в 
порівнянні з цінними паперами, нерухомість, особливо прибуткова нерухомість, мають високі 
міри захисту [4, с.336]. 

Нерухомість є досить надійним об'єктом для інвестицій, який дозволяє не лише 
зберегти засоби, але і отримувати доход у будь-якій ситуації. Не дивлячись ні на що, ринок 
нерухомості залишається привабливим для інвестицій дозволяє зберегти заощадження, які, крім 
того, безпосередньо контролюються інвестором (це один з небагатьох видів інвестицій, який 
грунтований на праві власності); забезпечує високу міру надійності в захисті засобів від 
інфляції; високі ризики урівноважуються високою доходністю угод. У нинішніх кризових 
умовах економіки, багато хто став замислюватися про інвестування як найкраще вкладення 
капіталу. 
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В 2018 році Україна посіла 66-те місце зі 160 країн за логістичною ефективністю, 

набравши 2,83 бали. Про це свідчать дані рейтингу Світового банку Logistics Performance Index 
2018. Порівняно з попередньою версією рейтингу (дослідження проводиться раз на два роки) 
Україна в загальному заліку піднялася на 14 позицій (рис.1). Україна розташувалася між 
Сербією і Єгиптом, а на пострадянському просторі стала третьою після Естонії (3,31 бал і 36 
місце) і Литви (3,02 бали і 54 місце) [1]. 

 

 
 

Рис. 1.  Рейтинг Світового банку Logistics Performance Index 2018 [1] 
 

Чим вище бал, тим сильніші позиції у країни в цій категорії. Лідерство в рейтингу 
належить Німеччині з сумарним показником LPI Score на рівні 4,2 бала. За нею йдуть Швеція, 
Бельгія, Австрія і Японія. Другу п'ятірку кращих відкривають Нідерланди, далі йдуть Сінгапур, 
Данія, Велика Британія та Фінляндія.  

Логістика завжди розвивалася за рахунок впровадження нових технологій і підвищення 
їх ефективності. За останні роки відбувся значний прорив в зростанні світового ринку 
логістичних послуг, реальна місткість якого в 2018 року оцінюється в 10,32 трлн. дол. 
Найбільш швидко зростаючим сектором є ринок транспортних послуг, обсяг якого 
збільшується на 7 % кожний рік, починаючи з 2011 року. При чому, 42 % світового сектора 
транспортних послуг належить США., дохід від якого в 2018 році склав $ 4,8 трлн [2]. Згідно 
даних дослідження світового лідера в області бізнес-аналітики транспорту, логістики та 
поставок EFT, проведеному на Third Party Logistics (3PL — логістика третьої сторони), 
позначає концепцію покупки логістичних послуг, основними метатрендами розвитку логістики 
є наступні тенденції:   

1. 3D ДРУК 
Аналіз статистичних даних дозволив дійти висновку, що більше 40 % клієнтів 3PL 

очікують від компанії досвіду в 3D друку. 19,2 % виробників і роздрібних торговців вже 
використовують 3D-друк в своєму бізнесі. Проте, тільки 1,5 % з них може гарантувати якість 
таких послуг. Роль в логістиці. 3D друк дозволяє налагодити виробництво продукції на місцях 
(децентралізовано), що сприяє розвитку регіонів. Це дозволяє бути ближче до ринків збуту. 3D 
друк здатен задовольнити будь-які запити клієнтів. Цей напрямок звужує необхідність доставки 
товару на великі відстані. Це стимулює розвиток місцевих ринків і виробничих майданчиків, й 
як наслідок — швидшого задоволення запитів покупців. Зникає необхідність виробляти 
заздалегідь і зберігати велику кількість запасних частин для техніки, оскільки вони можуть 
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бути надруковані за вимогою. Потрібно зберігати лише цифровий макет видання. Ця тенденція 
сприяє значному скороченню товарних запасів та взагалі революційно змінює системи 
управління товарними запасами. 

2. ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IOT). 
Ситуаційний аналіз ринку показав, що 26,25% 3PL логістичних провайдерів в даний час 

користуються М2М-технологіями («машина для машини»). 46,62 % планують робити це в 
майбутньому. 47 % опитаних заявили, що IОT матиме величезний вплив на логістику. Лише 3 
% заперечують цей факт. Роль в логістиці. Технологія «Інтернет речей» дозволяє підтримувати 
зв'язок з виробничими майданчиками і контролювати процеси, що відбуваються на них, а саме: 
продуктивність машин, умови навколишнього середовища, енергетичні показники, запаси 
ресурсів і матеріалів. Крім того, IОT надає можливість віддаленого відстеження всього процесу 
логістики. Інтернет речей дозволяє контролювати роботи обладнання і співробітників, що 
підвищує безпеку і ефективність праці. 

3. БЛА (БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ) 
Згідно проведених досліджень 36 % респондентів вважають, що протягом в 5-10 років 

з'явиться безпілотна форма доставки вантажів та пасажирів. В сьогоденні існують проекти між 
Китаєм та США щодо створення системи перевезення вантажів за допомогою БЛА з 
відповідною логістичною інфраструктурою. При чому, 6,3 % респондентів запевняють, що 
через 10 років це буде звичайним явищем; 27,31 % вважають, що настільки швидка поява 
безпілотної доставки малоймовірна; 5,88 % впевнені, що роботизації в цьому напрямку взагалі 
не відбудеться. Проте, 31 % виробників і роздрібних торговців хотіли би, щоб логістичні 
компанії використовували безпілотні літальні апарати для доставки продукції. Роль в логістиці. 
БЛА можуть успішно застосовуватися для доставки в умовах міста: для першої (від початкової 
точки) і останньої (завершальний етап) миль. В умовах сільської місцевості безпілотні апарати 
можуть істотно полегшити доставку в райони з нерозвиненою інфраструктурою, де немає доріг 
та інших шляхів сполучення. В цьому напрямку вже працює Google над Project Wing, який вже 
тестується в Австралії. В майбутньому клієнти, також зможуть спостерігати в режимі реального 
часу за рухом БЛА, який доставляє його вантаж. 

4. АВТОНОМНИЙ ТРАНСПОРТ 
Згідно з дослідженнями, 42 % виробників і рітейлерів мають побажання  щодо наявності 

відповідної кваліфікацій та досвіду у 3PL-компанії в управлінні вантажним автотранспортом. 
Проте, тільки 0,75 % представників 3PL мають такі компетенції. Лише 1,5 % не тільки знають, 
але й вміють якісно самостійно управляти транспортом. 12,78 % 3PL-компаній заявляють, що 
вони мають теоретичні уявлення про автомобільну доставку, з них 6,02 % мають бажання 
підвищити свою компетентність в цій галузі. Роль в логістиці. Основна перевага для логістики 
— це значна економія. Наприклад, компанія AXA UK, що здійснює страхову діяльність, 
провела розрахунки, що автономні транспортні засоби допоможуть заощадити логістичної 
галузі 34 млрд. фунтів [2]. 

5. ПІДЗЕМНА ДОСТАВКА ВАНТАЖІВ 
Таку систему доставки вже намагаються здійснити такі країни як США, Швейцарія, 

Китай та Німеччина. Україні можна перейняти зарубіжний досвід, наприклад, група вчених з 
Бохума (Німеччина) створила капсулу, яка буде транспортувати вантажі під землею. Вона являє 
собою герметичну конструкцію заввишки в 1,6 метра, яка на швидкості 35-40 км/год буде 
транспортувати найрізноманітніші товари уздовж ліній метро і магістралей. Роль в логістиці. 
Економічність та можливість використання вже існуючих підземних тунелів для перевезення. 
Наявність українських виробників в галузі машинобудування, які можуть забезпечити 
виробництво необхідного транспортного обладнання. 
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