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Метою статті є дослідження сучасного рівня логістичної ефективності та проблем інноваційної діяльності підприємств, визначення місця
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інноваційні процеси

А

ктивізація інноваційних процесів є одним з найважливіших завдань сучасної економіки. Доскональне вивчення та аналіз тенденцій і факторів,
що впливають на визначення інноваційного стану інших
країн, та порівняння його з аналогічними показниками
національної економіки та логістичної ефективності
стають дедалі актуальними. Адже саме логістичний сервіс як складова, що забезпечує підтримку інновацій на
шляху їх виведення на ринок та на етапі початку продажів, дає змогу визначити слабкі місця та сформулювати
рекомендації щодо необхідних змін як у законодавстві,
так і в державній політиці, бо саме це є одним з основних
стимулів технологічного та інформаційного оновлення
екстенсивних секторів економіки. У сучасній літературі велика увага приділяється питанням інноваційного
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розвитку України, але недостатньо висвітлені логістичні
аспекти його забезпечення.
Проблеми логістичного забезпечення інноваційної
діяльності та його окремі аспекти перебувають у центрі
уваги досліджень таких українських учених: Беспалюк Х. М. [2], Гармаш С. В. [5], Крикавський Є. В. і Наконечна Т. В. [7], Кузьмін О. Є. [8], Патора Р. А. [17], Чухрай Н. І. [18, 17] та ін. Аналізу стану інноваційної діяльності підприємств України присвячено роботи таких науковців, як Амоша О. І. [1], Біловодська О. А. [3], Бурлака В. Г. [4], Гармашова О. П. [6], Ілляшенко С. М. [9], Маслак О. О. та Дорошкевич К. О. [10], Пенькова О. Г. [13],
Федулова І. В. [14], Федулова Л. І. [15], Череп А. В. [16],
Яшкіна О. І. [19] та ін. Праці цих та інших вітчизняних
та закордонних учених є важливою науковою базою для
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детального аналізу стану інноваційного розвитку Украї
ни, але деякі аспекти залишаються недослідженими та
потребують більш детального аналізу.
Отже, метою статті є дослідження сучасного
рівня логістичної ефективності та проблем інноваційної діяльності підприємств, визначення місця України
в міжнародних рейтингах ефективності логістики та
Глобального інноваційного індексу, виявлення способів
підвищення ефективності логістики та якості логістичного сервісу в Україні.

Значення індексу
ефективності логістики

ЕКОНОМІКА

інноваційні процеси

Д

ля аналізу рівня логістичного сервісу в Україні,
країнах Європи і Центральної Азії та у світі загалом взято за основу дані індексу ефективності
логістики (далі – LPI), що сформований Світовим банком (англ. – The World Bank). Цей показник є середньозваженим по країні та охоплює 160 країн світу. Дані, що
використовувалися для отримання рейтингу, було взято
з опитування фахівців з логістики за шістьма ключовими показниками [25]:
1) ефективність митного контролю та управління
на кордоні («Ефективність митних операцій»);
2) якість торговельної та транспортної інфраструктури («Якість інфраструктури»);
3) простота організації постачання за конкурентоспроможними цінами («Простота організації постачання»);
4) компетентність і якість логістичних послуг з
доставки, експедиційного супроводження та митного
оформлення («Якість логістичних послуг»);
5) можливість відстеження та контролю вантажів
(«Можливість відстеження та контролю»);
6) своєчасність доставки вантажів до пункту призначення у заплановані або очікувані терміни поставки
(«Своєчасність поставок»).
Аналіз загального показника індексу ефективно
сті логістики в Україні у порівнянні із регіоном (Європа
та Центральна Азія) та у світі (рис. 1) дає змогу побачити, що в Україні спостерігається тенденція покращення
даного показника в цілому швидше, ніж у даному регіоні та світі. Зокрема, у порівнянні із 2007 р. в Україні
LPI збільшився з 2,55 до 2,98, тобто на 16,86 %, тоді як у
регіоні «Європа та Центральна Азія» він виріс на 12,2%
за той самий період, а у світі – на 5,47%. Якщо у період із 2007 р. до 2010 р. показник індексу ефективності

логістики в Україні збільшився на 0,78%, то з 2010 р. по
2012 р. та з 2012 р. по 2014 р. показник збільшувався на
10,89% та 4,56% відповідно.

У

продовж тривалого часу Україна відставала як
технологічно, так і у сфері організації логістичних
процесів, але зростання виробничого потенціалу
та попиту на новітні технології привело до необхідності застосування прогресивних методів як у створенні
товарів, так і в логістичному забезпеченні їх розповсюдження. Це, на нашу думку, і підтверджує зростання LPI,
щозумовлено тим, що в Україні протягом всього терміну, що брався до уваги при розрахунку даного індексу,
відбувався (і продовжує відбуватися й сьогодні) перехід
від неефективних засобів та способів виробництва до
застосування сучасних технологій та необхідного законодавчого забезпечення. У європейському регіоні такий
перехід вже було здійснено до того, як в Україні почалися процеси з перебудови виробництва, а отже, їх рівень
зростання є більш еволюційним, аніж революційним.
Отже, за результатами проведеного аналізу, можна зробити такі висновки:
1. В Україні показник ефективності логістики є
кращим, ніж у середньому в регіоні «Європа та Центральна Азія», але нижчим за відповідний показник у
середньому у світі.
2. Спостерігається загальна тенденція покращення значення індексу ефективності логістики, причому в
Україні це відбувається з більшою швидкістю, ніж у середньому в аналізованому регіоні та у світі.
3. Показник якості логістичних послуг у середньому за роками в Україні посідає 4 позицію серед 6 інших
складових індексу ефективності логістики, що свідчить
про пріоритетність його розвитку та покращення [25].
4. Показник якості інфраструктури України [25]
має нижчі значення за відповідний показник у світі, що
може бути стримуючим фактором при сприйнятті та
оцінці якості надаваних логістичних послуг вітчизняними підприємствами.
5. Можливістю для розвитку може бути акцентування уваги на показникові «Своєчасність поставок»,
адже з 2010 р. в Україні спостерігається його стрімке
покращення, у той час як темпи зростання даного показника в аналізованому регіоні та у світі зменшуються
або є відносно низькими [25].
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Рис. 1. Порівняння індексу ефективності логістики
Джерело: побудовано за даними Світового банку [25]
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орівнюючи індекси логістичної та інноваційної
ефективності, можна спостерігати кореляцію
результатів по країнах з прямою залежністю:
чим вищим є рівень логістичної ефективності, тим більш
розповсюдженими й потрібними є інновації у державі та
навпаки. Наприклад, більшість країн, у яких LPI > 2,85,
мають значення Глобального інноваційного індексу
вище середнього. Це дає змогу зробити висновок, що
рівень інноваційного розвитку країни та ефективність
логістики є взаємозалежними показниками.
На жаль, Україна за Глобальнім інноваційним індексом знаходиться на завершальних позиціях рейтингу серед країн Європи. На нашу думку, це пов’язано передусім з такими проблемами:
1. Низький рівень доходів як населення, так і виробничих підприємств. Усе це знижує рівень попиту на
інноваційні товари. Якщо є вибір між дорогою інноваційною технологією, яка зможе приносити дохід лише
через декілька років, але потребує значних інвестицій
на її вивчення, винаходження або придбання чи реально
працюючою застарілою та неефективною технологією,
то виробник з низьким рівнем прибутку буде змушений
обрати другий варіант через відсутність у нього необхідних фінансових та кадрових ресурсів.
2. Існують і докорінні інфраструктурні проблеми,
аналіз яких можна перенести й на сферу надання логістичних послуг. Це виражається як у відсталих способах транспортування, так і в зосередженні капіталу в
технічно застарілих і консервативних галузях (металовиробництво, хімічна галузь, тяжке машинобудування
та видобування природних ресурсів), високому ступені енергоємності економіки, залежності від дорогих та
імпортованих енергоносіїв та небажанні розробляти та
втілювати альтернативні джерела отримання енергії як
у виробництві, так і при транспортуванні товарів.
3. Інституційні проблеми обумовлені перш за все
складністю нормативно-правової бази у сфері відкриття
бізнесу, його ведення та податкового законодавства. Усе
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Рис. 2. Динаміка показників Глобального інноваційного індексу
Джерело: побудовано на основі [21, 22, 23, 24]
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країна за Глобальним інноваційним індексом оцінена у 36,26 балів із 100 у 2014 р. і знаходиться
на 63 місці. Серед країн Європи за даним показником Україна посідає 36 місце з 39, випереджаючи такі
країни, як Сербія (35,89), Боснія та Герцеговина (32,43) і
Албанія (30,47) [24]. За класифікацією Світового банку
Україна належить до країн з доходом нижче середнього. У даній групі країна посідає 3 місце після Молдови
(40,74) і Монголії (37,52)[24].
Детальне дослідження окремих показників Глобального інноваційного індексу показало наявність значних проблем за напрямом «Інфраструктура», де Україна займає 107 місце, оскільки відстає за критеріями екологічної стійкості (122 місце), валового нагромадження
капіталу (121 місце) і ступеню енергоємності економіки
(117 місце). Зокрема, за критерієм ефективності логістики Україна посідає 66 місце [24]. Ця складова показника «Інфраструктури» не є його слабкою стороною, але
її не можна назвати й можливістю, адже вона потребує
значного покращення для підсилення загальної конкурентоспроможності вітчизняної економіки. У сфері
інститутів також спостерігається низка проблем, адже
Україна посідає 103 місце за даним показником, а відстає за такими критеріями, як простота відкриття бізнесу (62 місце) та його ліквідації (136 місце), зручність
сплати податків (119 місце) та середовище існування
бізнесу (122 місце). [24]
Аналіз динаміки індексу та груп його показників
у 2011 – 2014 рр. (рис. 2) показав, що Україна має доволі високе співвідношення значення витратних і результативних показників інновацій, що, зокрема, у 2014 р.
склало 0,9.

Для аналізу інноваційного розвитку України та регіону «Європа та Центральна Азія» побудовано графік,
що відображає взаємозалежність ефективності логістики
та рівня інноваційного розвитку кожної із країн (рис. 3).
Аналізовані країни для наочності розподілено на три
групи за індексом ефективності логістики.
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Загалом, логістика є не окремою, а допоміжною
сферою у процесі виробництва, а отже, залежить від
промислових потреб, які знаходяться у стані постійної
еволюції, початковим етапом якої є впровадження інновацій. Зважаючи на це, необхідно розглянути спосіб
формування та місце України в рейтингу Глобального інноваційного індексу [24], складеного Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності, Корнельським
університетом та міжнародною бізнес-школою «Insead».
Згідно з цим індексом успішність економіки будь-якої
країни пов’язана як з рівнем її інноваційного потенціалу,
так і з наявністю умов для його втілення.
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Оцінка досягнутих практичних результатів впровадження інновацій

70

Швейцарія
60

Нідерланди
Люксембург

Швеція
Великобританія

Німеччина Фінляндія
Ірландія
Данія
Естонія
Норвегія
Чехія
Австрія
Франція
Угорщина ЛатвіяБельгія
Іспанія
Молдова
Словенія
Болгарія
Італія
Румунія
Словакія Португалія
Білорусь
Хорватія Росія
Україна
Польща
Греція Литва
Сербія
Македонія
Чорногорія
Боснія та Герцоговина
Мальта

50

40

30

Ісландія

Казахстан
Албанія

20

Узбекістан
Киргизстан
Таджикістан

10

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Оцінка ресурсів та умов для проведення інновацій

ЕКОНОМІКА

інноваційні процеси

– країна, у якої LPI ≤ 2,85

– країна, у якої 2,85 < LPI ≤ 3,49

– країна, у якої LPI < 3,49

Рис. 3. Порівняння інноваційного розвитку України та країн Європи та Центральної Азії у 2014 р.
Джерело: побудовано за даними [24, 25].

це призводить до того, що підприємства – виробники
інновацій, які не мають змоги отримувати прибутки безпосередньо після відкриття через необхідність розробки та апробації інновацій, зіштовхуються з юридичними
проблемами, а також невизначеністю правового регулювання або навіть наявністю прогалин у певних сферах
правового регулювання.
4. Окремою проблемою є, виходячи з аналізу графіку (див. рис. 3), низький рівень досягнення практичних результатів застосування результатів інноваційної
діяльності при достатньому потенціалі. На нашу думку,
це все можна пояснити вищенаведеними факторами.
5. Також велике значення має психологічний фактор впровадження інновацій, який має чималий вплив в
українському суспільстві. Через певний негативний історичній досвід, виробнича сфера, яка є, у свою чергу,
відображенням настроїв суспільства, більш позитивно
сприймає стабільність усіх процесів, аніж ризиковану
діяльність із застосуванням нових методів й технологій виробництва. Ця проблема починає вирішуватись
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шляхом залучення закордонних спеціалістів на керівні
посади підприємств, установ та організацій, які мають
як досвід, так і бажання до втілення новітніх технологій
та відходу від застарілого та, як правило, неефективного
способу здійснення своєї діяльності.

К

ількість підприємств, що займаються інноваційною діяльністю в Україні, залишається вкрай
низькою. Про це свідчать дані Державної служби
статистики України [11, 12]. Загалом, у 2008 – 2013 рр.
спостерігається тенденція зменшення загальної кількості промислових підприємств, а кількість підприємств, що займається інноваційною діяльністю, не має
стабільної динаміки (табл. 1). Так, у 2013 р. кількість
промислових підприємств, що займалися інноваційною
діяльністю, становила 1715, що на 2,44 % менше, ніж у
попередньому році, та складає 16,8% від загальної кількості промислових підприємств. У цілому, до 2012 р.
спостерігалася тенденція поступового збільшення кількості інноваційно активних промислових підприємств
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Таблиця 1
Кількість промислових підприємств, що займалися інноваційною діяльністю
Показник
Кількість промислових підприємств, що займалися
інноваційною діяльністю, од.
% до загальної кількості промислових підприємств
Загальна кількість промислових підприємств, од.

Рік
2008

2009

2010

2011

2012

2013

1397

1411

1462

1679

1758

1715

13

12.8

13.8

16.2

17.4

16.8

10746

11023

10594

10364

10103

10208

Джерело: побудовано за даними [11, 12]
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О

тже, ґрунтуючись на результатах дослідження
Державного комітету статистики України, можна зробити висновок, що вітчизняні підприємства мають нерівномірну динаміку нарощення темпів
інноваційного виробництва, загалом екстенсивним
шляхом, роблячи акцент на впровадження інноваційної
продукції, ніж нових технологічних процесів.
Виходячи з проведеного аналізу, можемо запропонувати такі способи стимулювання підвищення ефективності логістики в Україні та якості логістичного сервісу як її складової:
1. Приватизація державних компаній у сфері надання транспортних послуг. Надання залізничних шляхопроводів у довгострокову оренду із залученням декіль-

кох конкурентів для створення ринку та зменшення негативного впливу державної монополії у цій сфері. Поява
конкуренції приведе до залучення інвестицій та розбудови транспортної інфраструктури, а в певних випадках
може й привести до здешевлення послуг через застосування більш енергоємних способів транспортування або
ефективного рівня оптимізації логістичної мережи.
2. Державне стимулювання інновацій у сфері логістичного забезпечення шляхом зменшення податкового
тиску та інших пільг для компаній, які не тільки імпортують, але й займаються виробництвом засобів та розробкою
способів логістичної підтримки виробничих процесів.
3. Законотворча діяльність для забезпечення всіх
вищеназваних перебудов, а також спрощення митного
законодавства шляхом зменшення необхідних документів та прискорення строку їх розгляду, збільшення
пунктів прикордонного контролю, подальша інформатизація всіх процесів та інформативно-просвітницька
робота із суб’єктами, які надають логістичні послуги з
метою отримання реальних практичних пропозицій від
безпосередніх учасників цього ринку.
4. З позиції компаній, що надають послуги з перевезення, вважаємо за потрібне участь у міжнародних
конференціях та виставках з метою отримання досвіду, що був вироблений в економічно розвинених країнах
протягом багатьох століть.
Існуюча ситуація у країні створює нові виклики
шляхом переорієнтації на західні ринки, а отже, й переробку всіх логістичних процесів, а це, у свою чергу,
значить, що чим ефективніше буде подальше зростання,
тим більш стійким буде фундамент для докорінних економічних перетворень не тільки в логістичному секторі,
але й у макроекономічному значенні для держави.
Висновки
Підсумовуючи все вищезазначене, треба сказати,
що хоча рівень логістичного сервісу в Україні і показує
зростання, існують певні виклики, які можуть уповільнити або навіть призупинити подальший розвиток цієї
сфери. Серед них треба виділити негативний вплив наслідків світової економічної кризи, а також внутрішню
економічну рецесію у державі; застарілість транспортних шляхів, що знаходяться у державній власності; небезпечну залежність від логістичного імпорту технологій та засобів виробництва та його логістичного забезпечення, а також відставання нормативної законної
бази для застосування інновацій.
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у середньому приблизно на 6%, але, як було зазначено
вище, у 2013 р. відбувся невеликий спад.
Серед загальної кількості інноваційно активних
підприємств у 2013 р. інновації впроваджували 1312 підприємств, що складає 76,5 % і є меншим на 4,3% за відповідний показник у попередньому році.
Як вже було зазначено вище, спостерігається поступове збільшення кількості промислових підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, але це
не сприяє збільшенню частки тих підприємств, що впроваджують інновації – з 2007 по 2013 рр. частка таких
підприємств поступово зменшується (з 99,41% до 76,5%
відповідно). Це дає змогу стверджувати про зниження
якісної складової інноваційної діяльності вітчизняних
підприємств.
У 2011 р. підприємствами збільшено кількість впроваджених нових технологічних процесів (на 22,86% у порівнянні з 2010 р.) і найменувань впроваджених інноваційних видів продукції (на 34,47% у порівнянні з 2010 р.).
Але, незважаючи на такий значний сплеск, до 2013 р.
кількість впроваджених нових технологічних процесів
зменшилася на 37,21% за 2 роки, а кількість найменувань
впроваджених інноваційних видів продукції – на 3,08%.
Слід також зазначити, що у тому ж напрямку
у 2011 – 2013 рр. змінилася й результативність інноваційної діяльності підприємств (мається на увазі співвідношення кількості впроваджених інновацій на промислових підприємствах до кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації). Кількість впроваджених нових технологічних процесів одним підприємством поступово зменшилася, а кількість найменувань
впроваджених інноваційних видів продукції в цілому за
період 2011 – 2013 рр. збільшилася.
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Незважаючи на позитивні тенденції щодо розвит
ку логістичних послуг в Україні, на даний час існують
серйозні перепони для їх подальшого зростання через
консервативність та низький рівень прийняття інновацій у різних галузях промисловості. Зростання індексу
ефективності логістики у 2007 – 2012 рр. відбувалося
лише до певного рівня, і його продовження може бути
досягнуто шляхом державного стимулювання інноваційної діяльності та впровадження її результатів як державними органами, так й приватними підприємствами,
установами та організаціями. 		
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