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SWOT – АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСУ  

ЛОГІСТИЧНОЇ НЕРУХОМОСТІ 
 

Проаналізовано сильні, слабкі сторони, можливості та загрози ринку нерухомості та 

запропоновані основні чинники впливу на ринок логістичної нерухомості. 
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Проанализировано сильные, слабые стороны, возможности и угрозы ринка недвижимости, 

а также предложены основные факторы влияния на рынок логистической недвижимости. 

Ключевые слова: анализ, рынок недвижимости, факторы влияния, матрица привле-

кательности рынка. 

 

Analysis of the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the real estate market and 

proposed key factors influencing the market logistics real estate. 
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Вступ. Сучасний стан світової економіки засвідчує високу кореляцію між її динамікою та 

детермінантами ринку нерухомості. Власне цей ринок є одним із найбільш чутливих до мегатенденцій, 

корисних чи шкідливих. Водночас, такий зв`язок є досить скомплікованим та слабострукторованим, що не 

дозволяє ідентифікувати ймовірні проблеми на ранній стадії. В такій ситуації привабливим виглядає 

використання методів опосередкованого діагностування та наступного формування логістичних висновків. 

Це, зокрема, актуально для ринку логістичної нерухомості, який, з одного боку, є надзвичайно інерційним з 

причини великої капіталомісткості, а з другого – у певній мірі вразливим на вплив чинників другого порядку, 

що можна віднести до синергічного «д-ефекту». 

Економічні та організаційні зв’язки підприємств-виробників товарів та послуг дають можливість 

відбуватися обмінним процесам, завдяки яким продукт доходить до споживача, переборюючи час і простір. 

Конкурентоспроможність товарів, послуг та бізнесу в цілому в певній мірі залежить від розуміння сутності 

логістичних процесів, завдяки яким відбувається це переборення. Фактори ринкового середовища такі як 

орієнтація ринку на покупця, інтеграційні та глобалізаційні процеси економіки, розвиток інформаційних та 

комунікаційних технологій впливають на специфіку економічних відносин в логістичних системах, 

мотивуючи створення відповідної інфраструктури. Шляхи підвищення економічної ефективності логістичних 

систем, що проектуються заново чи перебудовуються базуються на прогнозуванні відповідних економічних 

показників логістичних систем, із врахуванням їх особливостей і ресурсного забезпечення.  

Аналіз останніх досліджень. В умовах інтернаціоналізації та глобалізації економіки зникнення 

бар`єрів простору і часу відбувається завдяки синхронному розвитку ринкової інфраструктури, передусім 

логістичної (транспортної, складської, пакувальної, інформаційної). Це створює попит на відповідний 

логістичний потенціал у певному місці у певний час. З одного боку, у випадку дефіциту такого потенціалу 

логістичні системи, ланцюги та мережі поставок втрачають шанс раціоналізувати логістичні процеси, 

набувши ефекту відкритого простору. З іншого, зайвий логістичний інфраструктурний потенціал створює 

ризики його не повного використання, а значить і ризики збиткової діяльності власників цих об`єктів. 

Очевидно, це вимагає істотного теоретичного обґрунтування створення об`єктів логістичної інфраструктури. 

Питання інфраструктурного забезпечення логістики, дефініції цієї категорії, її концепції та завдань 

досліджувалися в працях таких науковців як М. Василевський, А. Гаджинський, А. Міщенко, Н. Моісєєва,  

Р. Патора, Н. Чухрай, та інші. Водночас, дослідженню проблем отримання тривалої конкурентної переваги 

бізнесу у сфері логістичної нерухомості, завдяки попиту на логістичні послуги приділено недостатньо уваги, 

що визначає їх актуальними на сьогодні та потребують подальших досліджень.  

Методика та цілі досліджень. Загальноприйняте, що критерієм економічної ефективності бізнесу 

логістичної нерухомості слугує успішне досягнення встановлених цілей за умови мінімальної ресурсної 

витратності.  Відповідно, планування покращення  діяльності повинно ґрунтуватися на системній оцінці усіх 

чинників через оптимізацію використання матеріалів, персоналу, інформаційного потенціалу, тощо. 

Економічні параметри логістичної системи визначаються не тільки внутрішньовиробничими, а й ринковими 
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відносинами. Тому при проектуванні і розвитку логістичних систем визначальним є застосування сучасних 

методів аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, зокрема SWOT – аналізу, що підвищує 

ефективність інвестиційних рішень в логістиці та їх ресурсного забезпечення, дозволяє верифікувати вплив 

істотних чинників та відповідним чином корисно використати в процесі реалізації стратегії розвитку 

логістичних систем. 

Результати досліджень.Характеризуючи ринок нерухомості України у період до кінця 2007 року і початку 

кризи 2008 року, слід відмітити динамічне зростання цін як на житлову, так і комерційну нерухомість. Таке зростання 

цін спостерігалось у столиці України та її обласних центрах. Це сприяло інвестиційній привабливості об’єктів 

логістичної нерухомості [1], хоч можна стверджувати про взаємний вплив. 

Традиційно з метою прийняття рішень щодо інвестування в об’єкти логістики доцільно провести 

ситуаційний аналіз, або SWOT – аналіз, який передбачає вивчення strengths – сильних сторін, weaknesses – 

слабких сторін, opportunities – можливостей та threats – загроз. SWOT – аналіз дозволяє отримати інформацію 

для вибору оптимальний шлях розвитку об’єкта логістики як елемента логістичної системи. Таблиця SWOT – 

аналізу дозволить наочно спів ставити позитивні та негативні сторони. Для виявлення основних тенденцій на 

ринку логістичної нерухомості проведемо такий ситуаційний аналіз для трьох періодів, а саме – докризового, 

періоду системної кризи та посткризового періоду. Результати ситуаційного аналізу ринку логістичної 

нерухомості зведемо у табл. 1, 2, 7. Підсумовуючи інформацію, зведену у таблицю SWOT – аналізу, є змога 

визначити можливості суб’єкта ринку нерухомості що базуються на визначених сильних сторонах. Також є 

можливим акцентувати увагу на слабких сторонах які можуть бути на заваді досягненню поставлених цілей. 

Слід зазначити, що нейтралізація слабких сторін бізнесу логістичної нерухомості можлива за рахунок 

з’ясованих за допомогою SWOT – аналізу сильних сторін.  

 

Таблиця 1  

SWOT – аналіз ринку нерухомості у до кризовий період 2003-2007 рр. 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

(Strengths) 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

(Weaknesses) 

• Поява на ринку професійних об’єктів. 

• Потреба у крупних проектах. 

• Розвиток формату багатофункціональних житлових, 

офісно-торговельних комплексів. 

• Підвищення якості будівництва об’єктів. 

• Професійне управління нерухомістю.  

• Синхронність розвитку усіх сегментів ринку 

нерухомості. 

• Суттєве перевищення попиту над пропозицією. 

• Низький рівень вакантності в об’єктах комерційної 

нерухомості.  

• Постійне зростання цін на об’єкти логістичної 

нерухомості 

МОЖЛИВОСТІ 

(Opportunities) 

ЗАГРОЗИ 

(Threats) 

• Зростаючі потреби населення  та суб’єктів 

підприємницької діяльності в об’єктах логістичної 

нерухомості, зокрема професійних об’єктах. 

• Підвищення загальної купівельної спроможності. 

• Стабільність курсу національної валюти відносно 

дол. США як основної валюти укладених угод. 

• Доступність кредитних ресурсів із різних джерел.  

• Відносно невеликий термін окупності інвестицій у 

об’єкти нерухомості в порівнянні з європейськими 

країнами. 

• Збільшення питомої ваги спекулятивної мотивації у 

структурі попиту. 

• Невідповідність попиту наявній пропозиції в 

сегменті житлової та комерційної нерухомості. 

• Неможливість задоволення попиту у 
короткостроковій перспективі.  

• Надмірно високі орендні ставки за офісні, торгові та 

складські площі в порівнянні з країнами Центральної 

Європи. 

 

Розглядаючи наступний етап розвитку ринку нерухомості, починаючи з осені 2008 року слід відмітити 

погіршення соціально-економічної ситуації в Україні в цілому. Це в певній мірі пов’язано із світовою економічною та 

фінансовою кризою. Як наслідок в цей період відбулося зниження обмінного курсу гривні по відношенню до дол. 

США, що є істотно для девелоперів Серед інших її проявів слід відмітити спад валового внутрішнього продукту, 

рівня зайнятості, доходів населення та фінансової ситуації в цілому, що не могло не вплинути на активність ринку 

нерухомості. Ще один економічний показник який вплинув на ринок нерухомості – суттєве зниження прямих 

іноземних інвестицій у порівнянні з 2008 роком – роком початку системної кризи. 

Виділимо сильні та слабкі сторони, можливості та загрози для ринку нерухомості України у кризовий період. 

У посткризовий період економічна ситуація в Україні залишається залежною від динаміки світових 

економічних процесів. Це в першу чергу обумовлено досить високим рівнем відкритості вітчизняної 

економіки, враховуючи реляції експорту-імпорту до ВВП. Непевність світових економічних процесів сприяє 

прагматизму корпоративних стратегій  та виділення серед основних трендів інноваційних стратегій 

управління ризиками. Відтак перед економічною політикою держави встає потреба трансформувати 
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сприятливі для України в короткостроковому періоді зміни кон’юнктури зовнішніх ризиків у формування 

засад довгострокової стабільності функціонування економіки на основі виявлення та стимулювання 

динамічних і стійких видів економічної діяльності в посткризовому періоді [2]. В умовах відсутності 

договірної, актуальної, повної інформації щодо ринку комерційної нерухомості в Україні доречно 

скористатися як індикатором тенденціями на сучасному ринку – ринку житлової нерухомості, який є більш 

моніторованим. В складі ринку нерухомості ринок житлової нерухомості традиційно вважається найбільш 

стабільним сектором. Тому розглядаючи такі основні характеристики цього ринку, як введення в 

експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (Табл. 3), можна констатувати їх спільні 

тенденції на різних етапах розвитку економіки. 

 

Таблиця 2 

SWOT – аналіз ринку нерухомості у період системної кризи 2008-2009рр. 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

(Strengths) 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

(Weaknesses) 

• Зниження середнього рівня цін на житлову нерухомість 
у дол. США при одночасній фіксації або подорожчанні 

вартості в національній валюті. 

• Зниження цін оренди в США при одночасній фіксації цін 

в національній валюті. 

• Зростання вакантності об’єктів вищого класу.  
• Наявність на ринку професійних об’єктів. 
• Розвиток формату багатофункціональних житлових, 
офісно-торговельних комплексів. 

• Підвищення якості будівництва об’єктів. 
• Професійне управління нерухомістю.  

• Скорочення пропозиції первинного ринку. 
• Припинення девелоперськими компаніями розвитку 
проектів що знаходяться на початкових стадіях реалізації. 

• Відмова девелоперських компаній від реалізації заявлених 
на перспективу проектів. 

  

МОЖЛИВОСТІ 

(Opportunities) 

ЗАГРОЗИ 

(Threats) 

• Відносно невеликий термін окупності інвестицій у 

об’єкти нерухомості в порівнянні з європейськими 

країнами. 

• Зміна структури пропозиції вторинного ринку за рахунок 

скорочення звичайної пропозиції та збільшення 

пропозиції інвестиційно непривабливих для 

спекулятивних цілей об’єктів. 

• Збільшення пропозиції проблемних об’єктів іпотеки.  

• Падіння реальних доходів суб’єктів підприємницької 
діяльності та населення. 

• Девальвація гривні як основного платіжного засобу. 
• Зниження доступності кредитних ресурсів внаслідок 
встановлення більш жорстких умов надання кредитів, 

зменшення строків кредитування. 

• Зменшення потреби в об’єктах комерційної нерухомості. 
• Падіння інвестиційної привабливості нерухомості, зокрема, 
за рахунок спекулятивної мотивації.  

 

Таблиця 3 

Введення в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир  

До кризовий період 
Період системної 

кризи 

Посткризовий 

період Показники 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Введення в експлуа-

тацію загальної 

площі, тис. м2 

6433 7566 7816 8628 10244 10496 6400 9339 9410 

Темп росту,% х 117,6 103,3 110,4 118,7 102,5 61,0 145,9 100,8 

Кількість збудованих 

квартир, тис. од. 

62 71 76 82 95 94 66 77 83 

Темп росту,% х 114,5 107,1 107,9 115,9 99,0 70,2 116,7 107,8 

Джерело: власна розробка на основі даних Державної служби статистики України. 

 

Якщо ж розглянути посткризовий період на ринку житлової нерухомості, то слід відмітити загальне 

покращення показників по відношенню до кризового періоду. Однак, неможливо не звернути увагу на той 

факт, що у 2010 році  темп приросту введення в експлуатацію загальної площі житла становив 45,9%, а темп 

приросту кількості збудованих квартир – лише 16,7%. В той же час темпи росту цих показників  у 2011 році 

склали відповідно лише 0,8% та 7,8%. Тобто відмічається певна стабілізація (на нижчому рівні) введення в 

експлуатацію загальної площі житла та кількості збудованих квартир по Україні. 

Крім того слід зазначити, що після суттєвого падіння у кризовий період, у 2010-2011 роках в Україні 

практично не спостерігалося зростання цін на ринку нерухомості, зокрема на ринку житлової нерухомості 

(табл. 5).  
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Поряд з тим, у 2011 році зросла кількість угод купівлі-продажу житла у порівнянні з 2010 роком, що 

свідчить про зростання попиту у посткризовий період. За інформацією консалтингової компанії SV 

Development частка угод купівлі двохкімнатних квартир у 20011 році становила 53%, однокімнатних – 36%, а 

на інші об’єкти припало 11% [5]. Тобто, можна стверджувати про переорієнтацію попиту в сегменті більш 

якісного житла.  

 

Таблиця 5 

Динаміка середніх цін на квартири вторинного ринку України, 

дол. США за м. кв. 

До 
кризовий 

період 
Період системної кризи Посткризовий період  

№ Місто 
Січень 

2007 

Січень 
2008 

Січень 
2009 

Темп 

росту 
Січень 

2010 

Січень 
2011 

Темп 

росту 
1 Дніпропетровськ 1280 1700 1000 0,58 1120 1060 0,94 

2 Донецьк 1100 1700 1550 0,91 950 1090 1,15 

3 Запоріжжя 1000 1200 970 0,81 800 720 0,90 

4 Івано-Франківськ 880 1050 720 0,69 860 670 0,78 

5 Київ 2600 3100 2150 0,69 1900 2170 1,14 

6 Луганськ 950 920 700 0,76 700 750 1,07 

7 Луцьк 1020 1300 950 0,73 910 970 1,07 

8 Львів 1350 2000 1300 0,65 1050 1240 1,18 

9 Миколаїв 1000 1200 880 0,73 790 810 1,03 

10 Одеса 1900 1900 1450 0,76 1100 1400 1,27 

11 Полтава 810 1200 820 0,68 880 850 0,97 

12 Рівне 1100 1300 900 0,69 830 850 1,02 

13 Севастополь 1200 1400 1280 0,91 1000 1100 1,10 

14 Сімферополь 1150 1440 1070 0,74 770 1050 1,36 

15 Суми 960 1050 750 0,71 780 750 0,96 

16 Тернопіль 950 1140 700 0,61 900 770 0,86 

17 Ужгород 980 1300 740 0,57 820 800 0,98 

18 Харків 1150 1200 900 0,75 960 870 0,91 

19 Херсон 1080 1100 940 0,85 730 860 1,18 

20 Хмельницький 1000 1190 800 0,67 840 850 1,01 

21 Чернігів 820 1050 680 0,65 750 810 1,08 

22 Чернівці 1120 1020 860 0,84 900 900 1,00 

23 Черкаси 1100 1050 950 0,90 900 800 0,89 

24 Вінниця 1100 1300 1100 0,85 1000 800 0,80 

Середнє значення 1150,0 1367,1 1006,7 0,74 926,7 955,8 1,03 

Джерело: власна розробка на основі даних Союзу консультантів з нерухомості [6].  

 

Як видно з таблиці, якщо в період системної кризи відбулося зниження середніх цін на квартири вторинного 

ринку по всій території України, то у посткризовий період спостерігається неоднорідна динаміка у різних регіонах. 

Констатувати зростання цін можна у крупних містах країни, зокрема у Донецьку, Києві, Сімферополі, Херсоні. 

Найбільш суттєве зростання цін на квартири вторинного ринку спостерігалось у Сімферополі, де темп росту у 

2011 р. до 2010 р. склав. 1,36. А найбільш суттєве зниження цін спостерігалось в містах західного регіону, таких як 

Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця. Падіння відбулося, відповідно, на 22%, 14% та 20%. Заналом, якщо в  

кризовий період відбулося падіння цін в середньому на 26%, то в період 2010-2011 рр. ціни виросли лише на 3%. 

Узагальнюючи основні тенденції середніх цін на квартири вторинного ринку, можна стверджувати про 

стабілізацію та невелике зростання цін в цілому по Україні у посткризовий період.  

Характеризуючи ринок нерухомості, варто врахувати обсяги будівельних робіт, основні тенденції яких 

наведені у табл. 6. 
 

Таблиця 6 

Індекс обсягу виконаних будівельних робіт  

Етап  Роки У % до попереднього року 

2003 126,5 

2004 117,2 

2005 93,4 

2006 109,9 

До кризовий період 

2007 115,6 
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Продовження табл. 6 

Етап  Роки У % до попереднього року 

2008 84,2 Період системної кризи 

2009 51,8 

2010 94,6 Посткризовий період 

2011 111,0 

Джерело: власна розробка на основі даних Державної служби статистики України. 

 

Як бачимо, після зниження показників у період кризи обсяг виконаних будівельних робіт набирає обертів у 

2010, 2011 роках. На думку керівника департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Віктора Оборського 

навіть п’ятивідсоткове річне зростання будь-якого показнику обсягу будівельних робіт є позитивною тенденцією 

[5]. Для порівняння на західних ринках зростання в межах 1-3% уже вважається добрим. 

Узагальнюючи вище сказане, є можливим виділити основні сильні та слабкі сторони, можливості та 

загрози для ринку нерухомості України у посткризовий період. 

 

Таблиця 7  

SWOT – аналіз ринку нерухомості у посткризовий період 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 
(Strengths) 

СЛАБКІ СТОРОНИ 
(Weaknesses) 

• Наявність на ринку професійних об’єктів. 

• Перегляд якісних і кількісних характеристик 

об’єктів. 

• Висока якість будівництва об’єктів. 

• Професійне управління нерухомістю.  

• Стабілізація середнього рівня цін на нерухомість. 

• Стабілізація цін оренди. 

• Наявність вакантності об’єктів вищого класу.  

• Пожвавлення попиту, зокрема на ринку житлової 
нерухомості. 

• Скорочення пропозиції первинного ринку. 
• Консервація девелоперськими компаніями проектів з 

невеликою часткою освоєних інвестицій . 

• Невідповідність попиту наявній пропозиції в сегменті 

житлової та комерційної нерухомості. 
 

МОЖЛИВОСТІ 
(Opportunities) 

ЗАГРОЗИ 
(Threats) 

• Відносно невеликий термін окупності інвестицій у 

об’єкти нерухомості в порівнянні з європейськими 
країнами. 

• Зростання активності міжнародних гравців на 

ринку української нерухомості. 

• Наявність проектів що знаходяться на початкових 

стадіях реалізації. 

• Наявність у девелоперських компаній ТЕО 

проектів, заявлених на перспективу. 
 

• Низькі  доходи суб’єктів підприємницької діяльності та 

населення. 

• Наявність чинників інфляції, що мають немонетарну 
природу. 

• Проблемність отримання  кредитних ресурсів внаслідок 

високих вимог до платоспроможності позичальників. 

• Відсутність інвестиційного кредитування. 
• Зменшення потреби в об’єктах комерційної нерухомості. 

• Падіння інвестиційної привабливості нерухомості, 
зокрема, за рахунок спекулятивної мотивації. 

 

Проведений ситуаційний аналіз ринку нерухомості показав, що сильні сторони і можливості, а також 

слабкі сторони і загрози суттєво відрізняються у кожному з досліджуваних періодів.  

Висновок. За результати проведеного SWOT–аналізу ринок нерухомості та політика ціноутворення на 

ньому відчутно реагують на зміни соціально-економічної ситуації в країні та світових тенденцій. Серед 

основних чинників, що впливають на тенденції ринку логістичної нерухомості на сучасному етапі його 

розвитку, можна виділити такі ( табл. 8). 
 

Таблиця 8 

Чинники впливу на ринок логістичної нерухомості 

Макрочинники Мезочинники Мікрочинники 

– платіжний баланс; 

– динаміка ВВП; 

– зовнішній борг; 

– резерви; 

– зайнятість населення;  

– рівень інфляції; 

– рівень глобалізації бізнесу в Україні; 

– рівень інтернаціоналізації бізнесу в України; 

– рівень інвестиційної привабливості України 

– курс національної валюти; 

– грошові потоки суб’єктів 
підприємницької діяльності; 

– доступність кредитних ресурсів; 

– строки та ставки кредитування; 

– собівартість будівництва; 

– вартість земельних ділянок. 

 

– очікувана динаміка цін та орен-

дних ставок нерухомості; 

– ставки капіталізації,  

– інвестиційні альтернативи; 

– потреба СПД в нерухомості; 

– розташування, клас, площа, 
технічний стан нерухомості; 

– наявна інфраструктура. 
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Зазначені чинники мають вплив як на попит, так і на пропозицію на зазначеному ринку. Основними 

об’єктами впливу виступають, з одного боку, активність на ринку, з іншого – вартість логістичної 

нерухомості. Ідентифікація сили та швидкості чинників їх впливу на ринок логістичної нерухомості є 

основою портфельного аналізу бізнесу ринку логістичної нерухомості і може мотивувати інвестиційну 

поведінку міжнародних девелоперів. Непрямим доказом ймовірності добрих перспектив може слугувати 

позитивний досвід сусідньої Польщі на ринку складської нерухомості. 
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