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впливу на ефективність діяльності підприємства є основним внеском ситуаційного 

підходу, що логічно продовжує теорію систем. 

Отже, з метою вдосконалення та створення й ефективного функціонування 

сучасної системи управління підприємством чи організацією слід детально вивчати 

переваги та недоліки різних підходів до управління підприємством. Ми дійшли 

висновку, що управління на основі процесного підходу має беззаперечні переваги, бо 

управління є процесом вироблення та реалізації суб’єктом управління управлінських 

рішень в рамках цілеспрямованої дії на об’єкт управління, для організації і координації 

його діяльності при функціонуванні підприємства.  

Потрібно також застосовувати сучасні засоби і методи керування в межах обраної 

концепції управління, зосередитись на цілях розвитку і порядку удосконалення комп-

лексної системи управління підприємством і його складовими частинами для 

забезпечення прийняття ефективних рішень, а також організаційних, кадрових і 

технічних рішень; удосконалювати організаційну структуру підприємства; покращення 

інформаційної системи управління підприємством, для можливості швидкого 

доведення рішень до виконання; використовувати світовий досвід, а також шукати 

шляхи співпраці всередині країни з іноземними партнерами для забезпечення 

необхідного рівня якості розвитку системи управління на підприємстві. 
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РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 

 

Розвиток міжнародного ринку виробництва продукції йде шляхом спеціалізації й 

одночасної інтеграції, коли сировину виробляють в одних країнах, а виготовляють 

готову продукцію в інших. Це стимулює вдосконалювання національних транспортних 

систем, формування міжнаціонального ринку транспортних послуг. На перше місце 

виходять вимоги щодо прискореного руху товарів, схоронності вантажів, реалізації 

технологій перевезень «від дверей до дверей» і «точно в строк» [1]. 

Причиною відокремлення логістики стало природне виділення нового об'єкта, 

предмета, цілей і функцій управління, раніше не розглянутих всіма іншими розділами 
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менеджменту. Самою діяльністю управління займається операційний менеджмент, а 

унікальним об’єктом управління логістики стали матеріальні й нематеріальні потоки, 

яким раніше не приділялося уваги. Незважаючи на множину визначень поняття 

«логістика», дослідники сходяться в думці, що її предметом стало забезпечення 

продукції в необхідному місці, у потрібних кількостях, за найкоротший строк з 

мінімальними витратами, метою – мінімізація сукупних витрат, а функцією – 

підвищення ефективності бізнесу.  

У цей час як і раніше найбільшим попитом серед компаній-споживачів 

логістичних послуг користуються складування й транспортування вантажів. Однак вже 

є тенденції до збільшення попиту на різні консалтингові послуги. У цьому зв'язку ринок 

логістичних компаній умовно можна поділити на сектори. Якщо раніше логістичні 

оператори в основному спеціалізувалися на транспортних й супутніх їм послугах 

(складування, розмитнення, консолідація вантажів), то зараз багато компаній уже 

починають освоювати й інші сектори логістики. Причому, діяльність логістичних 

компаній досить вузько-спрямована, найчастіше вони спеціалізуються на якомусь 

одному секторі логістики [2]. 

У цьому зв’язку проблеми формування й системного регулювання руху товарів у 

просторі й у часі на регіональному рівні, шляхом створення логістичних систем, є 

актуальними й здобувають велику значимість як у науково-теоретичному, так і в 

практичному відносинах. 

Відповідно до факторів, що здійснюють вплив на довжину й кількість ланок 

(учасників) у логістичних ланцюгах, логістичні ланцюги класифікуються на три групи-

рівні по рівнях управління - функціональний рівень, мікрорівень, макрорівень, а саме: 

- функціональний логістичний ланцюг;  

- мікрологістичний ланцюг; 

- макрологістичний ланцюг [3]. 

На основі теоретичного аналізу різних трактувань [4] можна відзначити, що рух 

товарів – це планомірна організація переміщення товарів з пунктів виробництва в 

пункти споживання. 

У сфері переміщення й перетворення товарів країни обумовлюються наступні 

тенденції: 

- збільшення обсягу вантажних потоків в усіх напрямках транспортних коридорів, 

при неповному використанні їх потенціалу з урахуванням світових інтеграційних 

тенденцій у сфері транспорту й логістики; 

- вітчизняний бізнес працює без урахування світового досвіду в цій сфері, 

внаслідок чого відбувається постійне збільшення в собівартості продукції транспортних 

складових і зниження їх конкурентоспроможності; 

- не на достатньому рівні приділяється увага створенню логістичної системи руху 

товарів за участю транспортного комплексу країни [5]. 

Організаційні методи державної підтримки процесів руху товарів повинні 

охоплювати вирішення завдань і координаційні функції, виконувані органами виконавчої 

влади, структуризацію цих функцій, реалізацію їх на державно-програмній основі.  

На нашу думку, до завдань державних структур на регіональному рівні  

варто віднести: 

- розробку й реалізацію науково-технічної політики розвитку процесів руху 

товарів і товаропровідної мережі;  

- координацію процесів руху товарів і діяльності суб'єктів товарних ринків по 

організації й здійсненню руху товарів. 

Зацікавленим виконавчим органам України на рівні країни, регіонів разом з 

бізнесом варто займатися розробкою проекту програми по створенню логістичної 

системи товароруху (ЛСТ). Можливо, це буде мережа регіональних вантажних 
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терміналів, діяльність яких буде координуватися логістичним центром у складі 

регіональних транспортно-логістичних систем.  

У регіоні завершеною формою логістичної організації руху товарів повинна 

виступати регіональна логістична система товароруху (РЛСТ).  

Самі по собі регіональні логістичні системи руху товарів будуть неоднорідні в 

силу багатьох соціально-економічних, географічних і інших розходжень, що існують 

між регіонами України. 

Структурна модель логістичної системи руху товарів України (рис. 1) повинна 

формуватися на основі синтезу локальних, функціональних, територіально-

адміністративних і галузевих підсистем ЛСТ.  

Основна мета ЛСТ – забезпечити раціональне використання й оптимізацію 

товарних і пов’язаних з ними інформаційних і фінансових потоків з найменшими 

витратами. Дана модель включає чотири основні підсистеми, до складу яких, у свою 

чергу, входять ряд відносно незалежних ЛСТ. 

Основними очікуваними результатами від програми створення ЛСТ є підвищення 

якості логістичного обслуговування споживачів і перехід на світові стандарти, 

зниження собівартості продукції, що транспортується, і підвищення її 

конкурентоспроможності, формування ефективної системи моніторингу, контролю й 

регулювання матеріальних потоків, вирішення соціально-економічних завдань та ін. 

 

 
Рис. 1. Структурна модель логістичної системи руху товарів України 

 

Формування й розвиток регіональних логістичних систем для України має 

першорядне значення, тому що дозволяє прискорити оборотність руху товарів і послуг, 

поліпшити якість обслуговування споживачів, підвищити працездатність системи 

життєзабезпечення населення й господарюючих суб’єктів, скоротити рівень 
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логістичних витрат функціонування інфраструктурного комплексу регіонів, насамперед 

у сфері руху товарів . 

Існуючі програми економічного розвитку в регіонах України не повною мірою 

враховують залежність територіальних особливостей від руху товарів і можливості 

використання логістичних рішень в управлінні товарними потоками. Відсутність 

ефективної логістичної інфраструктури збільшує галузеві, територіальні й соціальні 

диспропорції в регіоні. Застосування логістичного підходу при розробці регіональних 

програм економічного розвитку дозволить досягти пропорційного економічного й 

соціального розвитку районів з різним рівнем промислового потенціалу. 

 
Список використаних джерел: 

1. Вохновский Н.В. Управление запасами в транспортно-логистической цепи / 

Вохновский Н.В. – М – 2008. – 237 c. 

2. Линдерс М.Р. Управление поставками и запасами : Логистика / Линдерс М.Р., 

Фирон Х.Е. – СПб : ООО «Издаьельство Полигон», 1999. – 768 с.  

3. Моргенштерн О. Заметки к формированию изучения логистики / Моргенштерн  

О. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 460 с. 

4. Джонсон С. Дж. Современная логистика, 7-е издание / Джонсон С. Дж., Вуд В.Д., 

Вордлоу Д.Л., Мерфи П.Л. / Перевод с английского. – М. : Вильмас, 2007. – 620 с. 

5. Николайчук В.Е. Логистика / Николайчук В.Е. – СПб. : Питер, 2003. – 160 с. 

 

 

 

Кулик К.О. 

аспірант кафедри фінансів та кредиту, 

Уманський національний університет садівництва 

 

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ ФІНАНСОВОМУ 

ОЗДОРОВЛЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У сучасних умовах господарювання, коли значна кількість сільськогосподарських 

підприємств знаходиться в стані фінансової кризи, питання фінансового оздоровлення  

підприємств є вельми актуальними. Невід’ємною частиною фінансового оздоровлення 

підприємств є соціальний моніторинг. 

Соціальний моніторинг – це дослідження, яке повторюється періодично, з певної 

кількості питань, що привертають до себе увагу суб’єктів управління, соціальних груп 

та громадських кіл з точки зору можливих наслідків процесів, які відбуваються у ній. 

Це спеціальний системний нагляд за станом об’єкта [1, с. 321]. 

Метою соціального моніторингу є відстеження об’єктивно-контрольованих 

показників та зворотний зв’язок із сільськими жителями, насамперед, підтримка 

працівників, що звільняються із сільськогосподарських підприємств. 

Система соціального моніторингу дозволяє практично в режимі реального часу 

здійснювати незалежні оцінки тенденцій розвитку його соціального стану та 

отримувати інформацію про найважливіші фактори, що визначають регіональну 

соціальну політику. 

Керівництво регіону може не тільки відслідковувати найважливіші тенденції 

розвитку соціально-економічних процесів, але й оперативно оцінювати вплив основних 

факторів, які визначають можливі зміни в цих процесах. Тим самим система 

моніторингу розвитку регіону формує необхідну основу для раннього виявлення 


