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Over the last few decades, globalization, which is a natural economic process, has been a 

key driving force in the development of the world economy. Increasing internationalization and 

globalization of production, in turn, leads to the involvement of transport and logistics systems in 

these processes, increasing the intensity and increasing the volume of international freight traffic. 

At the same time, globalization has dramatically changed the volume and model of freight traffic 

and increased the requirements for both international and local transport systems. Modern 

enterprises are the subjects of internationalization of production systems of division of labor, so the 

demand for international freight is constantly increasing. 

Favorable geographical location determines the possibility of using the territory of Ukraine 

as one of the key hubs of transport links between Europe and Asia, as well as the starting point of 

freight traffic. That is why the issues of research of domestic transit potential and factors hindering 

the development of international freight transportation are becoming relevant. In this context, 

international transport corridors passing through Ukraine play a significant role. 

According to research by the British institute "Randall" on the transit rate, Ukraine ranks 

first in Europe. But today the level of use of Ukraine's transport infrastructure is still quite low. The 

creation of transport corridors and their entry into the international transport system is recognized 

asa priority national direction of development of the transport and road complex of Ukraine [1]. 

According to the Concept of Development of the Transport and Road Complex (TDC) of 

Ukraine for the medium term until 2025, the processes of integration of the TDC of Ukraine into 

the European and world transport systems will be intensified [2]. 

It was stated that today the transport system of Ukraine is not fully ready to provide 

transportation in such volumes. Insufficient development of the legal framework and low 

investment potential of TDK increases the wear and tear of technical means, their structure 

deteriorates, proper traffic safety is not provided, the negative impact of transport on the 

environment and human health is growing. The study of the dynamics of freight traffic in Ukraine 

in 2010-2020 shows a fairly steady decline in total traffic from 775.3 million tons in 2010 to 621.3 

million tons in 2020. 

For Ukraine, European integration is a priority of international and economic policy. 

Although the vector of approximation of Ukraine's transport policy to the standards and norms of 

the European Union has been defined since the mid-2000s, as of 2018-2019 the country's transport 

system did not meet EU standards and requirements and lagged significantly behind infrastructure 

and transport quality. To overcome this situation, the EU provides Ukraine with international 

technical assistance in the field of transport, aimed at promoting the restructuring and 

modernization of Ukraine's transport sector and the gradual harmonization of existing standards and 

policies with existing ones in the EU [3]. 

Priority areas of state regulation in the transport sector, in particular, should be the 

modernization of the transport network and terminal complexes within the ITC, the introduction of 

information technology, electronic document management, development of combined transport, the 

establishment of mixed transport operators, the formation and implementation of targeted programs 

transport. Equally important factors influencing international freight traffic are customs procedures 

and export-import formalities of an administrative nature. Governments around the world set 

special requirements for foreign trade documentation and additional requirements for customs 
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clearance, customs valuation procedures, rules for determining the country of origin of goods, 

classification of goods, requirements for inspection of goods under customs control, etc. 

 
Figure 1 – Dynamics of volumes of transported cargoes in Ukraine for 2003-2020 [4] 

 

Thus, the use of a wide range of non-tariff instruments leads to a decrease in the efficiency 

of international freight transport in the context of growing uncertainty regarding the timing of cargo 

clearance and the speed of customs clearance. The unpredictability of freight increases the costs of 

both exporters (respectively - reduces their competitiveness in the world market) and importers 

(shifting transport costs to the final consumer). In addition, the low efficiency of customs 

procedures and the orientation of the customs system to fill the budget also leads to increased costs 

of customs authorities to control borders and reduce the speed of cross-border trade [5]. 

Due to its favorable geographical position, Ukraine has a significant transit potential, which 

is confirmed by the passage of seven international transport corridors through the territory of our 

country. However, the study of the dynamics of transit and the total volume of international freight 

traffic revealed a significant problem - the mismatch of the high level of domestic potential for 

international freight transport and declining trends in international freight traffic through the 

country. Significant obstacles to the realization of Ukraine's transport potential are non-tariff 

regulation of customs procedures and foreign trade operations (resulting in delays in customs 

procedures), as well as restructuring processes of state transport authorities (frequent changes in 

legislation, changes in tariffs), which create potential for corruption. Obstacles to the development 

of Ukraine's transit potential are also manifestations of financial and economic, infrastructural and 

institutional factors. Together, they reduce the efficiency of international freight due to the rising 

cost of international freight. 

For further development, increase of efficiency of the international freight transportations 

and realization of transit potential of Ukraine it is expedient to carry out more detailed studying of 

problems of the international freight transportations in the Ukrainian realities, their reasons and 

directions of the decision. Prospects for further research are the formation of a comprehensive 

system of countering the identified obstacles to international freight transport through a 

combination of efforts by public authorities and businesses. 
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Аналіз асортиментної політики в сервісно-торгівельній точці надає підприємству 

сприятливі умови для визначення товарів та послуг, які найбільш актуальним саме для цієї 

конкретної точки. Метою аналізу має бути орієнтація на підвищення обсягів продажів 

товарів та послуг за рахунок застосування оптимальної стратегії розвитку товару та 

автентичних бізнес-процесів [1]. 

Управління асортиментом досить ретельно розглянуто І. Алєксєєнко та М. Пелих [2]. 

Але на рівні сервісно-торгівельної точки виконавці, які безпосередньо повинні займатися 

асортиментною логістикою виділяють лише наступні ключові моменти, а саме процедури, 

які забезпечують безперервну роботу. Це все через те, що: 1) неможливо продавати товар 

якого немає на полиці (аналіз залишків та запитань покупців); 2) для забезпечення наявності 

товару його треба замовити (аналіз можливостей постачальників); 3) важливим є наявність 

певного товару і саме в такій кількості, яка продається в даний час (аналіз попиту). 

Щодо останнього, то можна сказати, що ризикованим для будь-якого бізнесу є як 

надлишок, так і нестача товару на складі [3]. Саме тому надлишок (затоварювання) 

розглядається як надмірні витраті та збільшення оборотних коштів, а дефіцит (нестача) може 

призвести не лише до зменшення обсягів продажів, а й втрати клієнтів, які купуватимуть цей 

товар в іншому місці. Питання задоволення клієнтів є невід’ємною частиною соціально-

відповідального бізнесу, особливо це є значущим для підприємств, які надають послуги (або 

продають товари) спрямовані на покращення здоров’я та підвищення якості життя клієнта 

[5]. Для того щоб забезпечити правильну асортиментну логістику треба забезпечити 

правильний бізнес-процес замовлення [4, 6]. В цьому процесі ключовими етапами є: а) 

складання імовірної моделі покупок: на основі моделі продажів; на основі історії продажів; 

б) підбір постачальників кожного продукту на підставі: ціни; умов поставки (час та 

зручність); стабільної роботи та нематеріальної вигоди; в) формування замовлення; г) 

аналітика продажу та категорійний менеджмент. 

Розглянемо більш детально ключові етапи забезпечення ефективної асортиментної 

логістики. Для складання моделі покупок необхідно провести аналіз, який може 

використовувати комбінації наступних інструментів: 1) початкова модель будується на 

основі власних уявних висновків або досвіду; 2) за допомогою експертної думки, а саме 

залучення думок експертів в цій галузі; 3) проведення аналізу роботи конкурентів за 

допомогою перевірки найближчих салонів-конкурентів; 4) використання маркетингового 

дослідження, наприклад, через опитування на вулиці/по телефону (що дозволяє вивчити 

думку як і просто перехожих, так і зацікавлених споживачів); цільові опитування (для 

визначення потреби, наприклад, працівників найближчих офісів); проведення перед 

запуском салону реклами-опитування в соціальних мережах таких як Instagram, Telegram, 

Facebook та ін. Відбір постачальників можна сформувати у вигляді таблиці, в якій прописати 

плюси і мінуси кожного постачальника і виділити найкращого (приклад наведено в табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Відбір постачальників 
Постачальник Відхилення від 

середньої ціни 

Надійність Якість Регулярність 

поставки 

Нефінансові 

переваги 

Товарний 

кредит 

А 30% не дуже 10 2 дні 12 балів 2 дні 

Б 70% гарна 8 4 дні 14 балів 5 днів 

В 80% середня 7 5 днів 5 балів 1 день 
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Таблиця 1 містить інформацію про відхилення від середньої ціни, ритмічність та 

надійність поставки, якість продукції, товарний кредит, умови повернення, додаткові умови 

(відстань від постачальника, повнота асортименту, мінімальна партія поставки), нефінансові 

переваги (навчання, розіграші, акції, участь в рекламі салону тощо). Нефінансові переваги 

пораховані в балах, наприклад постачальник А за навчання отримує 3 бали , за акції – 5 

балів, за розіграші – 4 бали, у сумі отримуємо 12 балів. Аналогічно визначаються 

нефінансові переваги й за іншими постачальниками.Наступним етапом є формування 

замовлення, що також можна зробити за допомогою таблиці, побудованої на основі моделі 

продажу. Дані щодо середнього значення слід коригувати за допомогою коефіцієнтів, 

оскільки замовлення дуже залежать від свят, реклами, залишків на складі та акцій (табл. 2). 

Залишок на складі може призвести до негативного значення у замовленні, що буде означати 

неправильне формування попередніх заказів. Слід намагатися зробити так, щоб кожне 

замовлення було якнайближче до продажів в даному періоді, тобто щоб максимально 

оптимізувати показник «залишок на складі» за кожним продуктом.  

 

Таблиця 2 – Формування замовлення 
Товари Середнє 

значення 

Коефіцієнт Залишок Підсумкове 

значення сезонність свята реклама акції на складі 

Х 10 4 1 3 8 5 21 

У 20 30 22 4 5 2 69 

К 28 14 4 7 2 0 43 

 

І наразі кінцевим етапом є аналітика. Без неї неможливо зробити нічного, бо вона 

показує чи існують проблеми в складській логістиці і які саме. Особливу увагу треба 

приділити автоматизації щомісячних замовлень для оптимізації кількості продукції. 

Потрібно також автоматизувати всі події, що впливають на зменшення/збільшення товару, а 

саме конкуренти, акції, сезон, реклама та інші. Ведення історії продажів є запорукою 

точності аналітичних оцінок. 

Отже, управління товарними запасами та категорійний менеджмент і логістика складу 

дозволяють вивільнити чималі кошти, щоб направити їх на інші потреби бізнесу. А також 

постійний аналіз продажів і запасів сильно дисциплінує та виявляє приховані можливості чи 

похибки в підборі асортименту, що також збільшує можливості сервісно-торгівельних точок 

в конкурентній боротьбі, а також дозволяє правильно виявити та відреагувати на всі важливі 

зміни в цьому сегменті бізнесу. 
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У сучасних умовах особливого значення набуває здатність сервісних компаній 

адаптуватися до динамічного середовища і залишатися прибутковими. Бізнес, здатний 

здійснювати зміни на основі споживчих запитів і адаптувати бізнес-процеси, щоб 

відповідати новим очікуванням, має кращу можливість продовження в довгостроковій 

перспективі. Через це фактор гнучкості в рамках діяльності компанії є ключовим для оцінки 

ефективності управління бізнесом. У матеріалі на тему COVID-19, McKinsey & Company 

посилається на досвід 20% найбільш життєздатних компаній, які вийшли з останньої великої 

рецесії, і визначає їх успіх двома словами: швидкість та дисципліна. 

Бізнес-гнучкість (Business Agility) можемо визначити як здатність конкурувати і 

розвиватися, швидко реагуючи на зміни ринку та можливості, що виникають, за допомогою 

інноваційних бізнес-рішень. 

Гнучкість бізнесу базується на можливості компанії до наступних дій: швидкість 

реакції до зовнішніх та внутрішніх змін ринку; здатність оперативно та гнучко реагувати на 

нові запити та вимоги клієнтів; швидко адаптуватися до будь-яких інновацій і 

впроваджувати їх оперативно, крім негативного впливу на якість; зберігати 

конкурентоспроможність компанії за будь-яких обставин. 

У мінливій ситуації споживачі чекають від компаній стабільності. Наприклад, 77% 

учасників опитування вважають, що бренди мають розповідати про те, як допомагають 

покупцям у повсякденному житті. Не кожна компанія може запропонувати ідеї для занять 

фітнесом вдома чи рецепти хліба, але всі мають швидко реагувати на появу у клієнтів нових 

потреб. Для вивчення можна використовувати опитування чи аналізувати статистику. 

Головне – це будь-яким способом визначити, що впливає на поведінку споживачів. Це 

допоможе скласти план дій. Розуміння потреб клієнтів дозволить покращити кампанії та 

збільшити дохід. У брендів, які досліджують запити покупців, на 85% вище зростання 

продажів і на 25% більший валовий прибуток, ніж у тих, хто цього не робить [1]. 

Для розгляду гнучкості необхідно розглянути три концепції, що необхідні компанії в 

умовах динамічного середовища [2]: взаємодія, що передбачає активні комунікації із 

внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами, самоорганізація, що передбачає виникнення 

інновацій в ході непередбачуваності прийняття рішень, та коеволюція, що передбачає 

неперервне зростання та розвиток бізнесу та його послуг спільно з клієнтами та їх вимогами. 

Існує ряд підходів до виділення різних типів організаційної гнучкості: стратегічний, 

тактичний та операційний [3]. Їх доцільно розглядати взаємопов’язано у зв’язку з галузевою 

специфікою.  

Стратегічна гнучкість передбачає ситуацію, коли стратегія, структура та культура 

пов’язані між собою. Стратегія має бути динамічною та змінюватися відповідно до змін у 

зовнішньому середовищі. Однак компанія має дотримуватися довгострокової мети, 

адаптуючи свої середньострокові мети до умов середовища. 

Операційна гнучкість спрямована на удосконалення бізнес-процесів та управлінських 

операцій. Бізнес може забезпечити конкурентну перевагу й розширити свої можливості 

завдяки здатності модифікувати бізнес-процеси, що буде її реакцією на зовнішню й 

внутрішню невизначеність через створенн гнучких бізнес-процесів. 

Технологічна гнучкість передбачає проактивне впровадження технологічних змін. 
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Кардинально змінена (замінена) технологія виробництва (надання послуг) розпочинає цикл 

постійного вдосконалення підтримки нових бізнес-процесів. Технології, які добре працюють 

у стабільні періоди поступових змін, часто не здатні пережити флуктації. Технологічна 

гнучкість формує можливість добре функціонувати в обох типах середовища [1].  

Кейсом технологічної гнучкості є ситуація пандемії COVID-19, що викликала зупинку 

роботи бізнесу в тому числі по всій Південній Африці. В цих умовах мультимережний 

рітейлер Cape Union Mart плавно і швидко перейшов до режиму «робота з дому» завдяки 

своїм основним технологіям. Завдяки Zoom та PLM рішенню Centric для управління 

життєвим циклом продукту відділи закупівель змогли ізолюватися, практично без проблем. 

Це також пояснюється тим фактом, що ці технології є хмарними, а не локальними, що робить 

їх доступними в будь-якому місці і в будь-який час. 

Здатність змінюватись повинна бути невід'ємною частиною технологічного бізнес-

проєкту. Багато технологій обмежені конкретними нішами, однак гнучкість технології 

призводить до розширення та розвитку технологій, що працюють у різних нішах або можуть 

бути швидко перенесені до інших ніш. 

Експерти McKinsey & Company наголошують на важливості використання технологій, 

заявляючи, що ефективні команди потребують єдиного цифрового джерела актуальних та 

достовірних даних для людей, контенту, діяльності та процесів компаній, а також 

автоматизованих каналів постачання та інструментів спільної роботи для створення 

віддаленого середовища для розробки продукту (послуг) [3]. 

Гнучкість ІКТ-систем формується через наявність у довгостроковій перспективі бази 

можливостей й гнучкості одночасно. Системи мають високий рівень модульності, 

застосування, повторної комбінації та відкриті для зв'язків з іншими системами та бізнес-

процесами. Їх структура забезпечує можливість кардинальних змін, тоді як налаштовані 

модулі можна поступово удосконалювати для збільшення застосовності до конкретного 

бізнес-процесу. Інформаційні системи повинні включати здатність прогнозувати майбутнє, а 

також справлятися з несподіваними подіями за нинішніх умов. 

Метагнучкість позначає адміністративну здатність вирішувати парадокси. Виявлено 

позитивний взаємозв'язок між метагнучкістю чи здатністю до навчання та ефективністю 

роботи співробітників. Метагнучкість забезпечує можливості створювати, підтримувати 

інноваційні ініціативи та розвиток співробітників. Зокрема, включає два типи: потенційна 

(можливості набуття та засвоєння знань) та реалізована здатність (перетворення та 

використання знань). Співробітники повинні швидко адаптуватися до змін у компанії та 

підтримувати всі види гнучкості. 

Швидка реакція на зміни є ключовою в умовах кризи. Здатність швидко адаптувати 

бізнес до нових реалій багато в чому залежить від таких факторів, як внутрішні процеси та 

технології, які їх підтримують. 
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Процес управління суспільним розвитком неможливий без прийняття управлінських 

рішень, тому що прийняття рішень є основою управлінської діяльності. 

В сучасній теорії менеджменту виділяють дві основні теорії прийняття управлінських 

рішень: нормативну (або раціональну) теорію, що базується на нормативах, та поведінкову 

або психологічну теорію, що описує досвід прийняття й формування рішень тим чи іншим 

суб’єктом управління.  

Відповідно до цих теорій виділяють три основні моделі прийняття рішень. Класична 

модель базується на раціональності прийняття рішення, при прийнятті рішень суб’єкт 

управління має у своєму розпорядженні повну вихідну інформацію для прийняття 

управлінського рішення, розуміє всі можливі альтернативи по даному рішенню та наслідки 

після реалізації тієї чи іншої альтернативи. Такі рішення є формалізованими та приймаються 

в умовах повної визначеності [1]. 

Поведінкова модель передбачає обмежену раціональність або досягнення 

задоволеності. При прийнятті рішень суб’єкт управління не має у своєму розпорядженні 

повної вихідної інформації для прийняття управлінського рішення та не може передбачити 

наслідки реалізації кожної альтернативи. Тобто рішення приймається в умовах повної або 

часткової невизначеності.  

Ірраціональна модель передбачає прийняття рішень без дослідження альтернатив, 

рішення приймається в умовах повної або часткової невизначеності.  

В сучасному менеджменті можна розглядати управлінські рішення у таких аспектах 

[2]: 

 як вид діяльності, в керуючій системі що передбачає аналіз інформації, підготовку 

та вибір певних рішень, тобто безпосередню роботу в апараті управління; 

 як вид діяльності, в керуючій системі що передбачає аналіз інформації, підготовку 

та вибір певних рішень, тобто безпосередню роботу в апараті управління;  

 практична діяльність керівника будь-якого рангу у керованій системі.  

Отже, прийняття управлінських рішень являє собою процес свідомого вибору з 

переліку альтернатив певного варіанту дій, які найшвидше сприяють досягненню в 

майбутньому бажаного стану організації.  

Процес прийняття управлінських рішень має обов’язкові основні складові: проблемну 

ситуацію, що склалася та потребує вирішення; цілі, яких потрібно досягти; набір певних 

альтернатив та обгрунтування вибору однієї з запропонованих альтернатив. Прийняте 

рішення є результатом перетворення вхідної інформації про проблему через творче бачення 

того, хто приймає це рішення [3]. 

Метою управлінського рішення в будь−якій сфері діяльності є забезпечення 

регулюючого впливу на об’єкт управління з ціллю досягнення мети організації чи установи. 

Саме через те, що від якості управлінських рішень залежить досягнення мети діяльності 

організації чи установи їх формування та вибір повинні відбуватися на основі наукового 

підходу. 

Теорія та практика публічного управління виробила певну послідовність етапів 

прийняття управлінських рішень. Існують різноманітні точки зору на визначення кількості 

основних етапів прийняття управлінських рішень [4-6]: 

1. Проводиться аналіз і визначення пріоритетних проблем та формується порядок 
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денний за ступенем їх значущості. Для визначення пріоритетних проблем збирається і 

аналізується вся доступна інформація, необхідна для прийняття публічного рішення. 

2. Згідно з порядком денним формуються та розглядаються можливі альтернативні 

варіанти публічних рішень. Перелік альтернативних рішень дає можливість вибрати 

найоптимальніше рішення з кількох альтернатив.  

3. Остаточний вибір та формулювання публічного рішення. Рішення відібране на 

попередньому етапі пропонується для голосування або знаходження консенсусу в 

демократичних органах управління суб'єктами публічного управління. 

4. Практична реалізація прийнятих управлінських рішень. Цей етап передбачає 

практичне здійснення виробленого управлінського рішення, яке може бути втілене у життяза 

допомогою комбінації способів примусу та переконання, а також окремих соціотехнічних 

засобів (маніпулювання, маневрування тощо) для реалізації даного виду рішень.  

5. Контроль за ходом реалізації прийнятих управлінських рішень та досягнутими 

результатами від їх реалізації. Контроль забезпечує зворотній зв’язок між прийняттям 

рішення та його реалізацією. Це дозволяє відстежити ефективність прийнятого рішення.  

Таким чином, можна виділити наступні особливості прийняття управлінських рішень 

в публічній сфері: рішення стосуються широкого загалу, зачіпають різні верстви населення 

як одночасно, так і окремо. 

Рішення приймаються в умовах невизначеності через мінливість економічної та 

політичної ситуації в країні та в регіонах, в умовах суперечливості та непрозорості цілей, 

нечітких критеріях ефективності того чи іншого рішення. Якщо прийняте рішення буде 

недостатньо обґрунтованим, помилки в прийнятті управлінських рішень в публічному 

управлінні можуть “дорого коштувати” як місцевим громадам, так і країні в цілому. 
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У сучасних умовах одним із перспективних напрямів індустрії туризму є зелений 

туризм. У світі щорічно подорожують близько 700 мільйонів туристів, при цьому, за різними 

даними, від 12 до 30 відсотків з них віддають перевагу зеленому туризму. Сільський зелений 

туризм поєднує широкий спектр різних видів туризму, заснованих на використанні 

природних, історичних, культурних та інших особливостей сільської місцевості та 

розвивається швидкими темпами.  

Останнім часом зелений туризм як організаційна форма підприємницької діяльності у 

сфері аграрного бізнесу дедалі частіше розглядається вченими та економістами як 

пріоритетний вид зайнятості сільського населення та перспективне джерело формування 

його доходів. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сільського зеленого туризму 

отримали широке висвітлення у наукових працях відомих учених-економістів В. І. Бірковича 

[1], І. Ю. Гришова [2], С. В. Коробки [3], В. В. Папп [4]. 

Сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку у приватних 

господарствах сільській місцевості з використанням майна та трудових ресурсів особистого 

селянського, підсобного чи фермерського господарства, природно-рекреаційних 

особливостей місцевості та культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону [1]. 

Зелений відпочинок передбачає перебування туристів у власному житловому будинку 

сільського господаря, окремому (гостєвому) будинку або на території особистого 

господарства. Центральною фігурою в організації даного відпочинку виступає сільська сім'я, 

що проживає на селі, здійснює основну діяльність, пов'язану з веденням особистого 

селянського господарства та побічну – з використанням майна цього господарства для 

надання відповідних послуг у сфері сільського зеленого туризму.  

Діяльність з надання послуг у сфері сільського зеленого туризму не належить до 

підприємницької діяльності за умови, якщо сукупний річний дохід від цієї діяльності не 

перевищує річний розмір прожиткового мінімуму для сільського господаря та кожного члена 

сім'ї, які постійно проживають з ним. У разі розташування сільського будинку в сільській 

місцевості, що належить до курортної або лікувально-оздоровчої зони, сільський господар 

або члени його сім'ї, які постійно проживають з ним та не мають обмежень щодо здійснення 

послуг у сфері сільського зеленого туризму, зобов'язані реєструватися як суб'єкти 

підприємницької діяльності. Ця реєстрація не тягне за собою вихід сільських господарів або 

членів їхніх сімей з-під юрисдикції Закону України. При цьому діяльність сільських 

господарів, які надають послуги у сфері зеленого туризму, не підлягає ліцензуванню. 

В Україні основні сегменти споживачів послуг зеленого туризму утворюють: 

мешканці промислових центрів (через екологічність цієї форми відпочинку); молоде 

покоління (через екзотичність); шанувальники українських народних традицій (через 

принадність «зеленого» способу життя); люди з малим та середнім статком (через вартість 

відпочинку). 

Слід зазначити інноваційну складову багатофункціональності сільського зеленого 

туризму, що полягає у постійному використанні власниками «агродомів» специфічних 

підходів до управління власним бізнесом та надання послуг відпочиваючим з урахуванням 

сучасних вимог та стану розвитку економіки. Кожен господар (власник) прагне мати власну 

«родзинку» у всьому – в оформленні сільського двору, інтер'єрі житла, оригінальності 

харчування, різноманітності у виборі додаткових послуг (рибалка, збирання ягід та грибів, 
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катання на конях тощо). послуг, що надаються відпочиваючим, складається з послуг 

проживання, обслуговування, харчування, транспортного та інформаційного забезпечення. 

Підприємницька діяльність у сфері сільського зеленого туризму здійснюється на 

ринкових засадах під впливом низки факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, а 

саме: екологічних, соціально-економічних, політичних та психологічних. Діяльність 

агросадиби як суб'єкта підприємництва у системі сільського зеленого туризму залежить від 

механізму взаємодії складових туристичного ринку, а також є специфічною складовою 

механізму функціонування аграрного сектора загалом. 

Соціально-економічне значення сільського зеленого туризму в Україні полягає в тому, 

що він: стимулює розвиток тих селянських господарств, які займаються зеленим туризмом як 

видом підсобної діяльності; активізує розвиток місцевої інфраструктури; сприяє збуту 

надлишків сільськогосподарської продукції, збільшуючи додаткові доходи селян та 

відрахування до місцевих бюджетів; активізує місцевий ринок праці, підвищує зайнятість, 

утримує молодь у селах, зменшуючи потребу у закордонних заробітках; служить охороні 

туристичних ресурсів, насамперед збереженню етнокультурної самобутності української та 

всіх громад етнічних меншин України; створює можливості для повноцінного змістовного 

відпочинку незаможних верств населення; позитивно впливає на підвищення культурного 

рівня та екологічної свідомості мешканців села. 

Сьогодні сільський зелений туризм розглядається як альтернатива сільському 

господарству за розмірами отриманого прибутку, оскільки розвиток інфраструктури 

сільського туризму не потребує таких значних капіталовкладень, як інші види туризму, і 

може здійснюватись за рахунок коштів самих селян без додаткових інвестицій. Крім того, в 

Україні діє пільговий режим оподаткування садиб, які займаються сільським зеленим 

туризмом. Скорочення міграції із сіл у міста дозволяє заощадити значні фінансові та 

матеріальні ресурси, адже, за підрахунками експертів Європейського банку реконструкції та 

розвитку, облаштування у місті вихідця із сільської місцевості у 20 разів дорожче, ніж 

створення умов для його життя та роботи в селі [3]. 

Таким чином, позитивний вплив на розвиток зеленого туризму в Україні надають: 

зростання попиту на відпочинок у сільській місцевості; унікальна історико-етнографічна 

спадщина українських сіл; багаті рекреаційні ресурси; екологічна чистота сільської 

місцевості; наявність вільних трудових ресурсів обслуговування туристів; традиційне 

гостинність господарів та доступна ціна за відпочинок; можливість надання комплексу 

додаткових послуг. 
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Дозвольте представити на ваш розгляд науковий доклад на тему структурного 

перетворення авіаційної промисловості України, науковий керівник професор Соколи І.І., 

який присвячений актуальній темі вирішення проблеми виведення з кризи вітчизняної 

авіаційної промисловості [1]. 

В даний час ринок світового авіабудування жорстко поділений між основними 

гравцями (США з концерном Боїнг, Пратт-Уїтні і афілійованими з ним канадським 

Бомбардьє і Бразильським "Ембраером" і Євросоюз з концерном Ейрбас). РФ, Україна і ряд 

інших регіональних авіабудівних концернів є міноритарними гравцями. Галузь є дуже 

сильно глобалізованою-фактор глобалізації у вигляді глибокої міжнародної кооперації в 

даний час грає ледве не провідну роль в трендах авіабудування.  

Основними факторами забезпечення розвитку авіабудування на сучасному етапі є 

підвищення ефективності менеджменту компаній та їх об'єднань, підтримання необхідного 

рівня знань і технологій шляхом активної і широкої участі в міжнародній кооперації, 

використання гнучких механізмів зовнішнього інвестування без особливої надії на допомогу 

держави в цьому питанні, а також державне адміністративно-нормативне сприяння. 

Основними факторами забезпечення розвитку авіабудування на сучасному етапі є 

підвищення ефективності менеджменту компаній та їх об'єднань, підтримання необхідного 

рівня знань і технологій шляхом активної та широкої участі в міжнародній кооперації, 

використання гнучких механізмів зовнішнього інвестування без особливої надії на допомогу 

держави в цьому питанні, а також державне адміністративно-нормативне сприяння [2]. 

Структурно, авіаційна промисловість України складається з авіабудівної сфери, 

двигунобудівної сфери, сфери приладо - і агрегатобудування, а також сфери авіаційної науки 

і технологій. При розпаді СРСР Україні дістався найпотужніший авіабудівний комплекс 

замкнутого циклу, що не поступається провідним світовим лідерам. Етапи функціонування 

авіабудування України можна умовно розділити на 3 фази: інерція СРСР 1991-2000, коли 

випуск нових авіалайнерів вимірювався десятками на рік, фаза самостійної участі в 

конкурентному ринку 2000-2014, коли наш авіапром безперервно відступав і втрачав позиції, 

але все-таки випускав нову техніку в кількості декількох штук на рік, і третя фаза кризи 2014 

- по теперішній час, коли за весь цей період реально випущено всього чи то один чи два 

авіалайнери (на це питання не може точно відповісти навіть офіційна статистика), тоді як як 

Боїнг і Аеробус випускають по 400-500 авіалайнерів на рік. Основним галузеутворуючим 

підприємством України є концерн «Антонов», що включає в себе власне КБ ім. Антонова, 

Київський завод «Авіант» і Харківське авіабудівне підприємство, а також ряд підприємств 

приладо - і агрегатобудування та авіаремонту. Власне саме підприємство-домен Антонов, 

основу якого складає КБ «Антонова», має відносно задовільні показники, але живе 

сьогоднішнім днем, ніяких нових перспективних проектів у нього немає, підприємство 

навантажене неадекватними адміністративними витратами. При збереженні подібної 

тенденції концерн Антонов може стати збитковим в дуже короткі терміни. У подібному стані 

вже знаходиться формально входить в концерн колись найпотужніший Харківський 

авіабудівний завод, який на сьогоднішній день знаходиться в стані глибокого банкрутства, 

від ліквідації рятує тільки його стратегічний для держави статус. Галузеобразующим 

підприємством авіаційного двигунобудування є Запорізьке НВО «Мотор Січ» разом з 

афілійованим КБ «Прогрес» ім. Івченко та низкою допоміжних підприємств [3].  

За рейтингом журналу Форбс НВО до недавнього часу НВО «Мотор Січ» входило до 

трійки світових лідерів авіаційного двигунобудування. Випускаючи двигуни і запчастини 
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практично до всіх літаків радянської конструкції, НВО «Мотор Січь» на даний момент має 

дуже хороші ділові позиції і показники прибутку – покупцями її літакових і вертолітних 

двигунів є безліч зарубіжних країн, де експлуатуються літаки, що забезпечує підприємству 

потужний потік валюти. Але незважаючи на це, у підприємства немає належних показників 

прогресивного розвитку, воно як і концерн Антонов теж живе сьогоднішнім днем. 

Характеризуючи нинішній стан приладо - і агрегатобудівних сфер, можна сказати, що вони 

живуть сьогоднішнім днем, точніше намагаються виживати за всяку ціну. Їх стратегічний 

для держави статус забезпечує їм невелику підтримку від держави , але не більше того, ці 

підприємства мають показники на нижній межі критичної норми, але все-таки вони зберегли 

свій потенціал і здатні випускати непогану, але застарілу продукцію, але тільки для потреб 

вітчизняного авіабудування – на зовнішніх ринках продукція нашого авіаційного 

приладобудування та агрегатобудування відсутня як клас [3].  

Вітчизняна авіаційна наука і технології також страждають вже зазначеним рядом 

важких «хвороб»: відсутність фінансування, відсутність тлумачного управління, відірваність 

від світових технологічних баз і центрів ітд. У підсумку, вся виявлена нами система проблем 

вітчизняного авіабудування в розрізі з проблем галузі в цілому, проблем літакобудування, 

проблем приладо - і агрегатобудування і проблем науки і технологій зведена в окремий 

підрозділ дисертації. У підсумку нами розроблений і пропонується комплекс рішень щодо 

забезпечення умов ефективного розвитку авіабудівної галузі України. Комплекс рішень 

розбитий на функціональні напрямки (рішення в області літакобудування, рішення в області 

двигунобудування, рішення в області приладо - і агрегатобудування і рішення в сфері 

авіаційної науки і технологій), і реалізується в три етапи. Торкнемося коротко кожного 

напрямку. У сфері літакобудування основним напрямком розвитку є її Реструктуризація та 

адаптація до прийнятих світових стандартів. Реструктуризація сфери авіабудування повинна 

торкнутися як системи в цілому, так і окремих підприємств галузі окремо. У сфері 

авіаційного двигунобудування основними напрямками розвитку є проведення 

реструктуризації компаній галузі двигунобудування, вихід на світовий ринок в якості 

постачальників компонентів 2-4-го рівня, диверсифікація на неавіаційні ринки і вихід на 

світовий ринок в якості постачальника конкурентоспроможних авіаційних двигунів. 

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом досягнення двох взаємопов'язаних цілей - 

вдосконалення механізму управління науковими дослідженнями і створення ефективної 

системи взаємодії між науковими установами і промисловістю з метою розробки і 

впровадження передових технологій, і вдосконалення здійснення науково-дослідних робіт за 

пріоритетними напрямами розвитку авіаційної науки і авіаційних технологій.  

Основними напрямками вдосконалення організації функціонування вітчизняної 

авіаційної науки і технологій є створення ефективної системи взаємодії між науковими 

установами і промисловістю і вдосконалення механізму управління науковими 

дослідженнями. Головними напрямками вдосконалення механізму управління науковими 

дослідженнями робіт за пріоритетними напрямами розвитку авіаційної науки і авіаційних 

технологій в сучасних умовах є використання моделі комплексного науково-технологічного 

проекту, і відкриття досліджень в області системної інтеграції технологій.  
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В умовах стрімкого розвитку глобалізаційних процесів все більше загострюються 

питання міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Актуалізація світової 

продовольчої проблеми привертає особливу увагу до розвитку підприємств харчової галузі, 

формування їх ефективної системи менеджменту на основі маркетингових стратегій в умовах 

турбулентної економіки відбвувається шляхом адаптації до змін зовнішнього середовища. 

Проте цей процес гальмується неконтрольованими факторами макросередовища. У сучасних 

умовах функціонування вітчизняних підприємств на ринку, який характеризується високим 

рівнем ризику і невизначеністю, використання інструментів стратегічного менеджменту та 

стратегічного маркетингу є єдиною й необхідною передумовою забезпечення підприємствам 

не тільки тимчасового комерційного успіху, але й сталого їх розвитку на довгострокову 

перспективу.  

Необхідно зазначити, що значення маркетингової стратегії, яка дозволяє підприємству 

вижити за умов конкуренції у довгостроковій перспективі, різко зросла останні десятиліття. 

Дослідженням сутності та змістовності поняття “маркетингова стратегія” займались такі 

зарубіжні вчені, як Г. Азарян, Г. Азоєв, І. Ансофф, Г. Армстронг, Г. Ассель, Х. Вайд, Г. 

Гольдштейн, П. Друкер, П. Зав'ялов, Дж. Еванс, К. Ендрюс, Ф. Котлер, Г. Мінцберг, М. 

Мескон, Д. Нортон, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, Е. Уткін, О. Уолкер, Р. 

Фатхудінов, Д. Хассі, А. Чандлер, В. Шорінта ін. Серед українських науковців проблемами 

стратегічного маркетингу займалися А.В. Алфьоров, Л.В. Балабанова, А.Е. Воронкова, А.В. 

Войчак, В.Г. Герасимчук, Г.М. Калетнік, В.Л. Карпенко, Г.І. Кіндрацька, С.С. Савіна, О.П. 

Красняк, Н.В. Мурашкін, А.Ф. Павленко, В.О. Пастухова, Є.В. Савельєв, Г.М. Скудар, А.А. 

Старостін, Н. Чухрай, А.В. Шегда, З.Є. Шершньова, Д.А. Штефанич та інші [1-3].  

Зміни у навколишньому середовищі, мінливі потреби населення, поява нових 

можливостей для бізнесу, все це призводить до необхідності розгляду основних аспектів 

розробки та впровадження стратегії маркетингу у діяльність підприємств харчової галузі та 

робить це питання актуальним. 

Головною умовою створення ефективної системи внутрішньофірмового управління та 

стратегічного планування маркетингової діяльності є наявність кваліфікованих 

співробітників, які мають знання та досвід у сфері не тільки основоположних концепцій 

маркетингу, а й практичні навички роботи з інструментами маркетингу, що забезпечують 

високі кінцеві результати роботи. Якщо в короткостроковому періоді результативність 

діяльності підприємства залежить від фінансової збалансованості всіх напрямків поточної 

діяльності, то в довгостроковому періоді, основною є здатність підприємства своєчасно 

адаптуватися до тенденцій на ринку та гнучко підлаштовувати під них свій асортимент. 

Орієнтація на ефективну організацію стратегічного маркетингу виходить першому плані у 

роботі менеджерів вищої ланки. Система стратегічного маркетингу для підприємства має 

спиратися на всебічне задоволення потреб покупців, підвищення рівня 

конкурентоспроможності та отримання максимального прибутку [1].  

З метою подолання кризових явищ та зменшення негативних процесів у харчовій 

галузі необхідно вжити заходів щодо вивчення та впровадження досвіду зарубіжних країн, а 

також його адаптації до вітчизняних умов. Це дозволить повсюдно впровадити стратегічний 

маркетинг у діяльність підприємств та вирішити існуючі проблеми. Грамотно розроблена 
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стратегія маркетингу дозволяє підприємству планувати напрями своєї діяльності, проводити 

якісне дослідження ринку України та прогнозувати розвиток підприємства у довгостроковій 

перспективі. 

Стратегічний маркетинг служить основою для простежування тенденцій на певному 

ринку та виявленні цільових сегментів ринку, у яких підприємство може найповніше і з 

більшою віддачею задовольнити потреби споживачів. Виявлені при цьому цільові ринки є 

потенційними економічними можливостями підприємства, привабливість яких необхідно 

оцінити у конкретному часі та на окремому етапі розвитку підприємства [2].  

Головним завданням маркетингу в діяльності підприємства, є націленість 

підприємства на освоєння цільових сегментів ринку, які ще не зайняті або використовуються 

неефективно, а також адаптація фінансових, інформаційних, виробничих та інших 

можливостей до сучасних економічних умов і бажанням цільових споживачів. Його 

другорядними завданнями при цьому вважається конкретизація місії та цілей діяльності 

підприємства, розробка стратегії розвитку та забезпечення збалансованої структури 

товарного асортименту.  

Таким чином, маркетинг є процесом, що здійснюється підприємством з метою 

досягнення запланованих економічних та фінансових результатів, які перевищують 

середньоринкове значення шляхом реалізації заходів щодо надання продукції споживачам 

кращої якості, ніж у конкурентів. Для цього маркетингова стратегія кожного підприємства 

повинна спиратися на глибоке знання ринку, а її реалізація забезпечуватиметься 

застосуванням комплексу заходів щодо проникнення на ринок та забезпечення ефективного 

збуту.  

За результатами дослідження було зроблено висновки, що стратегічний маркетинг 

передбачає визначення найефективніших напрямів розвитку підприємства, які забезпечать 

високий рівень конкурентоспроможності на ринку та отримання конкурентних переваг [3]. 

Так, у сучасних умовах, успіх підприємства безпосередньо залежить від здатності та вміння 

формувати та впроваджувати на конкретному рівні управління стратегію розвитку 

підприємства у довгостроковому періоді.  

Процес вибору та реалізації стратегії розвитку маркетингової діяльності набуває 

першорядного значення у підвищенні темпів фінансового та виробничого зростання 

підприємства в умовах зростаючої конкурентної боротьби між професійними учасниками 

ринку. Значення маркетингу у діяльності підприємства значно зросла, оскільки 

спостерігаються докорінні перетворення у технологічній, економічній, конкурентній та 

соціально-культурній сферах ринку, що впливає на зростання потреби підприємств у 

прийнятті стратегічних рішень. Таким чином, стратегія розвитку маркетингу повинна 

охоплювати широкий спектр проблемних аспектів та давати можливість підприємству 

харчової галузі прогнозувати майбутній стан ринку та попит, формувати довгострокові 

проекти інвестування своїх ресурсів та повною мірою відповідати потребам та очікуванням 

цільових споживачів.  
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В ринкових умовах господарювання механізми оптимізації виробничої діяльності 

фермерських господарств перебувають на етапі становлення. Мінливість зовнішнього 

середовища агропідприємств сприяє формуванню нових методів, підходів та систем 

управління. Поряд з тим, у більшості аграрних підприємств не використовуються методи 

оптимізації, а існує лише орієнтація на недостатньо сформовані та чіткі цілі. Прийняття 

виважених рішень щодо визначення основних напрямів розвитку виробничої діяльності 

сільськогосподарських підприємств, потребує впровадження в управлінську практику 

оптимізаційних методів. 

Вивченню теоретичних і методологічних проблем впровадження методів оптимізації 

виробничої діяльності аграрних підприємств присвячено праці вітчизняних і закордонних 

вчених. Разом з тим, при наявності такої наукової бази, на практиці питання щодо 

використання методів оптимізації виробничої діяльності фермерських господарств, 

потребують подальшого дослідження, з врахуванням сучасних реалій діяльності 

агропідприємств. 

Метою наукової публікації є розробка науково-практичних рекомендацій щодо 

оптимізації виробничої діяльності фермерського господарств для забезпечення 

довготривалого розвитку та розширеного відтворення.  

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах, кожне фермерське господарство для 

забезпечення конкурентоспроможності на ринку повинно розробляти план виробництва та 

реалізації продукції на довготривалий період з урахуванням наявних ресурсів та власних 

можливостей. Так, слід аналізувати власні потужності, такі як наявне обладнання, 

спеціалісти та технології, та оборотні кошти, що використовуються для закупівлі ресурсів 

(сировини, матеріалів, електроенергії, палива, тощо). Поряд з тим, жоден план не може 

розроблятись без урахування умов ринку та його кон’юнктури (ціна, попит, пропозиція). 

Саме тому вихідні економічні параметри задачі для створення оптимального плану 

складаються з основних умов ринку сільськогосподарської продукції, що виробляється, а 

також включають усі внутрішні ресурси фермерського господарства. Результати оптимізації 

діяльності спрямовуються на досягнення найкращих фінансових результатів (максимізації 

доходу, валового та чистого прибутку, рівня рентабельності, мінімізації витрат виробництва 

та реалізації продукції).  

Зауважимо, що для ефективного розвитку фермерського господарства планування 

його діяльності за заданих внутрішніх ресурсів і ринкових можливостей повинно базуватись 

на теорії оптимального планування, за рахунок того, що кожна з економічних задач такого 

типу має багато розв’язків. Оптимальний план фермерського господарства за заданих умов 

забезпечує можливість збалансувати наявні ресурси фермерського господарства між собою. 

Отримання такого балансу є вкрай важливим, воно формує напрями змін у розподілі ресурсів 

фермерського господарства для забезпечення максимізації фінансового результату. Задача 

оптимізації плану фермерського господарства дозволяє також заздалегідь знайти оптимальне 

співвідношення між внутрішніми та ринковими умовами функціонування господарства, в 

той час, як внутрішні ресурси направлені на вже наявний портфель угод стосовно продукції і 

дають можливість оптимізувати його фінансовий результат.  

Отже, метою кожного суб’єкта господарювання в аграрному секторі економіки є 

стабільне функціонування в ринкових умовах з перспективою подальшого розвитку. Для 
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досягнення даної мети, фермерське господарство вимагає визначення та використання 

власних конкурентних переваг, що стає можливим лише при наявності ефективного плану 

оптимізації власної діяльності [1]. 

Кожне фермерське господарство повинно розробляти власний план оптимізації 

виробництва, враховуючи власні можливості, загрози, слабкі та сильні сторони, що найкраще 

відображаються під час проведення SWOT-аналізу.  

В оптимізації виробничої діяльності фермерського господарства необхідно визначити 

основні стратегічні цілі, що найбільш ґрунтовно можна представити у вигляді «дерева 

цілей». Поглиблені дослідження здійснювались за матеріалами СФГ «Еталон- А» 

Тарутинського району Одеської області. Місією господарства є забезпечення продовольчої 

потреби споживачів якісними технічними та зерновими культурами по конкурентоздатній 

ринковій ціні, постійний розвиток та удосконалення виробничо-господарської діяльності. 

Для СФГ «Еталон- А» такими цілями можуть бути: 

 підвищення обсягів виробництва продукції та ефективність їх реалізації, шляхом 

застосування новітніх технологій та впровадженні тільки районованих вітчизняних сортів на 

засадах ліцензування та збільшення насиченості 1 га площі орних земель органічними та 

мінеральними добривами у 2023 р.;  

 зростання прибутків у 2 рази, рентабельності на 5 в.п. та вкладання коштів в 

побудову зерносховищ за рахунок отриманих прибутків;  

 зростання доходів від реалізації на 50% у 2023 р. шляхом використання ефективних 

каналів збуту продукції шляхом зберігання продукції в зерносховищах і продажу за більш 

вигідними цінами у 2023 році; 

 використання системи стратегічного управління для розвитку підприємства. 

Наступним рівнем конкретизації є задачі, які повинні бути вирішені для досягнення 

тієї або іншої стратегічної цілі. Для СФГ «Еталон- А» задачами є: зростання валового 

прибутку підприємства у 2 рази. Тепер необхідно встановити конкретні завдання. Перш за 

все, необхідно додати термін виконання, задаємо термін – на кінець 2023 року. 

Надання терміну конкретизує задачу, для виконання якої необхідний подальший 

аналіз. Перш за все, визначити причини недоотримання прибутку? Основні причини – 

збільшення собівартості, яка зумовлена цінами на насіннєві матеріали та засоби захисту 

рослин, електроенергію, паливно-мастильні матеріали. Важливо побудувати алгоритм 

дієвого управління витратами, на основі зменшення витрат на визначені статті (хімічні 

добрива, електроенергія, паливо) і збільшення на інші (насіннєві матеріали та заробітна 

плата працівників).  

Основними задачами СФГ «Еталон- А» на 2023 р. є: зростання чистих доходів на 50% 

і, в свою чергу, зростання на 5 % питомої ваги валового прибутку у чистому доході. 

Реалізацію цього забезпечує план з підвищення ринкової частки на 10%, що можливе 

завдяки зростанню рівня товарності продукції, підвищення ефективності реалізації шляхом 

використання зерносховищ та забезпечення оптимальних цін реалізації, заходів з 

рекламування та стимулювання збуту зернових та технічних культур, на які планується 

виділити 3-5% чистого прибутку. 

Отже, методи оптимізації виробничої діяльності повинні орієнтувати керівництво 

фермерського господарства на досягнення довгострокових цілей; надавати можливості щодо 

визначення сильних і слабких сторін діяльності підприємства, його можливостей та загроз; 

інтерпретувати результати діяльності підприємства; враховувати минулі події та 

перспективи розвитку фінансової діяльності та безпосередньо технології управління.  
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Успіх роботи будь-якого підприємства забезпечує його персонал. Ось чому сучасна 

концепція управління підприємством передбачає виділення з великої кількості звичайних 

сфер управлінської діяльності сферу яка пов’язана з управлінням кадрової складової 

виробництва. Управління персоналом полягає у: формуванні системи управління 

персоналом; кадровому плануванні; обліку і нормуванні чисельності працівників.  

Здійснення кадрової політики можливо двома способами. Вона може бути швидкою і 

рішучою, заснованою на пріоритеті виробничих інтересів або на врахуванні того, як її 

реалізація відобразиться на трудовому колективі Удосконалення кадрової політики 

організації має починатися з позначення основних цілей організації, проведення досліджень. 

Щоб полегшити завдання, можна використовувати успішний досвід конкуруючих 

організацій, зарубіжних фірм, що працюють у тому сегменті [1]. Але треба зважати на 

відмінності, тому повністю копіювати кадрову політику нераціонально. Керівники, які 

розглядають політику лише з боку цілей організації, причому не враховують потреби 

персоналу, провокують плинність кадрів. Навіть якщо можна знайти нових співробітників, 

не докладаючи особливих зусиль, це спричинить зниження продуктивності. Не завжди 

новачки швидко вливаються у колектив чи повною мірою усвідомлюють свою роль фірмі. 

Регулярне вдосконалення кадрової політики сприяє успіху організації. 

Провівши дослідження діагностики кадрової політики з підвищення ефективності 

кадрового менеджменту у малих та середніх підприємствах рекомендується використання 

безперервного навчання кадрів. 

Для оцінки потенціалу працівника на відповідності вакантному чи займаному 

робочому місцю (посади) і можна виконати трьома способами [2]: 

1. Оцінити потенціал працівника. Ця оцінка дозволяє відділу кадрів намітити ті 

напрями індивідуальної роботи, які допоможуть працівнику сформувати необхідні установки 

і краще засвоїти вимоги до виконання посадових обов'язків. Працівники підприємства 

оцінюються на відповідність профілю компетентності посади. Робітники проходять оцінку 

рівня професійних знань, умінь та навичок, необхідних для роботи. 

2. Оцінити індивідуальний внесок працівника. Надає можливість більш ефективно 

використати потенціал персоналу підприємства, передбачити підвищення заробітної плати. З 

цією метою для підприємства періодично проводиться оцінка ділових якостей ефективності 

праці персоналу. 

3. Атестація кадрів – форма комплексної оцінки кадрів, за результатами якої 

приймаються рішення про подальше кар'єрне зростання, переміщення або звільнення 

працівника. 

Оцінку кадрів можна проводити за допомогою анкет, які повинен розробляти центр 

навчання персоналу. Дані анкети можуть допомогти виявити керівництву ставлення 

працівників і керівництва до процесу навчання персоналу. А також виявити, чи збігається 

думка персоналу та керівництва щодо навчання персоналу. Це важливо. Оскільки визначення 

цієї думки допоможе керівництву вдосконалити систему навчання персоналу, тим самим 

підвищивши зацікавленість персоналу до навчання. А цей фактор покращить якість роботи 

працівників, а загалом роботу всього підприємства. 

Анкети слід складати таким чином, щоб поряд з виробничими цілями вони могли 

служити кадровому плануванню. Інформація про персонал є сукупністю всіх оперативних 



Секція 3. Прикладні аспекти менеджменту в реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки  

107 

відомостей, а також процесів їх обробки для кадрового планування. Вона має відповідати 

таким вимогам: 

− простота – це означає, що інформація повинна містити стільки даних і тільки в 

тому обсязі, скільки потрібно в цьому випадку; 

− наочність – відомості повинні бути представлені таким чином, щоб можна було 

швидко визначити головне, уникнути багатослівності. Для цього слід використовувати 

таблиці, графіки, кольорове оформлення матеріалу; 

− однозначність – відомості не повинні бути неясними, у їхньому тлумаченні слід 

стежити за семантикою, синтаксисом та логікою; 

− сумісності – відомості повинні наводитися в порівнянних одиницях і ставитися до 

об'єктів, що піддаються порівнянню, як всередині організації, так і поза нею; 

− наступності – відомості про кадри, що подаються за різні часові періоди, повинні 

мати одну методику підрахунків та однакові форми надання; 

− актуальності – відомості повинні бути свіжими, оперативними і своєчасними, тобто 

надаватися без запізнень. 

Ми розробили приблизні анкети, якими можна провести дослідження у сфері 

навчання персоналу. 

Результати, отримані внаслідок анкетування, є основою для кадрового планування, 

розрахунків потреби у додатковому персоналі, складання планів навчання, організації 

заміщення вакантних посад та матеріальної мотивації працівників Для вдосконалення чинної 

системи оцінки персоналу у підприємствах необхідно: 

1. Розробити критерії порівняння праці у сфері виробництва та управління. 

2. Удосконалити методику оцінки індивідуального вкладу працівників у виробництво. 

Для підвищення ефективності управління персоналом на основі щорічної оцінки діяльності 

керівників необхідно удосконалити роботу: 

− із резервом кадрів на керівні посади; 

− з планування кар'єри спеціалістів; 

Удосконалення роботи з молодими фахівцями є одним із пріоритетних напрямів 

кадрової політики. Старіння персоналу та нестача молодих кадрів є найважливішим 

фактором, значення якого у перспективі помітно зростає. 

Причини небажання працювати на виробництві мають економічне, соціальне та 

психологічне коріння: 

− низькі реальні доходи працівників; 

− несприятливі умови праці; 

− неефективна система матеріальних та нематеріальних стимулів залучення молоді 

на підприємство; 

− зниження привабливості заводських спеціальностей для молоді. 

Для залучення молоді на підприємство необхідно реалізувати комплекс управлінських 

та організаційно-технічних заходів, таких як: впровадження спеціальних програм з адаптації 

та управління кар'єрою молодих спеціалістів; заохочувати заводські робітничі династії та 

традицію наступності поколінь; укладання угод із ЗВО на підготовку фахівців дефіцитних 

для підприємства спеціальностей, а також розроблення та впровадження заходів з мотивації 

молодих фахівців технічних спеціальностей.  
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Забезпечення продовольчої безпеки у світі визнано однією із пріоритетних цілей 

Організації Об’єднаних Націй та тісно пов’язано із соціальною стабільністю у різних 

регіонах. Поняття продовольчої безпеки є комплексним і включає економічну доступність 

продовольства, фізичну його наявність, безпечність продуктів для споживачів та сталість 

сільського господарства, що не завдає шкоди довкіллю [1].  

Враховуючи, що забезпечення продовольчої безпеки має велике значення для 

багатьох урядів і суспільств, необхідно розглядати це з виміру політики та управління. Все 

більше досліджень вивчає зв’язок між продовольчою безпекою та продовольством політика, 

продовольчий суверенітет, управління, самодостатність, системи виробництва та розподілу 

харчових продуктів, а також глобальна торгівля.  

Відіграючи важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки на різних рівнях, 

управління отримало більше схвалення вчених у цій галузі, оскільки походження багатьох 

факторів, що впливають на продовольчу безпеку, таких як політичні, економічні, соціальні та 

екологічні компоненти, варто шукати в управлінні [2]. В останні роки продовольчий 

суверенітет став одним із найважливіших елементів державного управління, однак нинішні 

знання про управління харчовими продуктами є фрагментарними, саме тому доповнюючи 

цей напрямок літератури альтернативними перспективами управління в майбутніх 

дослідженнях можливо посилити поточне розуміння управління продовольчою безпекою. 

У період з квітня 2021 року по березень 2022 року індекс цін на продовольство у світі 

зріс майже на 40 в.п. (рис. 1), що на фоні зростаючого безробіття (рис. 2) свідчить про 

негативні тенденції у формування економічної компоненти продовольчої безпеки. 

 
Рисунок 1 – Індекс цін на продовольство, % [3] 

 

Враховуючи, що продовольча безпека кожного члена домогосподарства може 

відрізнятися, залежно від демографічних характеристик, наприклад, чоловіки у порівнянні із 

жінками або дорослі у порівнянні із дітьми, необхідно дослідити, як продовольча безпека 

розподіляється між членами сім’ї та визначити групи високого ризику.  

Соціальне та політичне визнання традиційних продуктів харчування та методів їх 

виробництва також може стати корисною перспективою для майбутніх досліджень. 

Механізми розширення можливостей учасників системи харчування, особливо 

малозабезпечених верств населення, жінок, мігрантів, працівників, переміщених осіб та 
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біженців, а також інших вразливих верств населення є важливими питаннями, які можуть 

привернути увагу різних дослідників. У зв’язку з цим, звичайних рішень щодо доступу до їжі 

та традиційної політики, такої як благодійна допомога та соціальна підтримка, недостатньо 

для досягнення сталої продовольчої безпеки. Нарешті, забезпечення продовольчої безпеки та 

харчування зростаючого населення вимагає спільних дій, політики, співпраці та підзвітності 

всіх країн. 

 
Рисунок 2 – Кількість безробітних у світі, млн. осіб [3]. 

 

Дані проведеного Дж. Макдоналд на Р. Белл [4] у 2021 році опитування про 

продовольчу безпеку вказують на те, що нині проблеми з отриманням достатньої кількості 

їжі зустрічаються відносно рідко у розвинених країнах. Сімнадцять із 145 людей повідомили 

про відсутність продовольчої безпеки, приблизний річний рівень захворюваності серед цих 

респондентів становить 12%. Не було зафіксовано суттєвих гендерних відмінностей у 

пропорціях респондентів, які повідомляли про відсутність продовольчої безпеки; 7 осіб, які 

повідомили про відсутність продовольчої безпеки, були чоловіками та 10 жінками. Шість із 7 

чоловіків, які повідомили про відсутність продовольчої безпеки, наразі були одружені; один 

овдовів. Дев'ять жінок овдовіли, а десята ніколи не виходила заміж. Ті, хто повідомляв про 

продовольчу безпеку, були переважно членами груп меншин (афроамериканці = 13, корінні 

американці = 2). Про необхідність вибору між покупкою їжі та оплатою рахунків повідомили 

10 осіб, як і третій показник, коли потрібно вибирати між покупкою їжі та покупкою ліків. 

Для кожного з них більша частка чоловіків повідомила про відсутність продовольчої 

безпеки. Сім осіб повідомили, що мають більше одного індикатора продовольчої безпеки. 

Таким чином, інструменти сталого управління продовольчою системою та роль 

урядів, різних національних та міжнародних суб’єктів, а також державних і приватних 

учасників у глобальній продовольчій системі та широкий спектр концепцій продовольчої 

політики можуть мотивувати дослідників на вироблення рекомендацій щодо послідовного 

реформування систем продовольчого забезпечення. 
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Для будь-якого кредитора важливість вимірювання кредитного ризику є 

першочерговою. Це основа, за якою кредитор може розрахувати ймовірність невиконання 

позичальником позики або виконання інших договірних зобов’язань. У більш широкому 

плані управління кредитним ризиком намагається виміряти ймовірність того, що кредитор не 

отримає заборгованість і нараховані відсотки, що, якщо це станеться, призведе до збитків і 

збільшення витрат на стягнення боргу. З огляду на це можемо зауважити, що удосконалення 

системи управління кредитними ризиками сьогодні є найактуальнішою для кредиторів 

різних рівнів, а особливо для фінансових установ [1].  

Кредитний ризик відноситься до ймовірності збитків через неспроможність 

позичальника здійснити платежі за будь-яким типом боргу.  

Управління кредитним ризиком – це практика пом’якшення збитків шляхом 

розуміння адекватності капіталу банку та резервів на збитки від кредитів у будь-який момент 

часу – процес, який довгий час був проблемою для фінансових установ. 

Існує жорстка конкуренція не лише між традиційними фінансовими установами, а й з 

интернет-банкингами, які надають традиційні кредити та пропонують альтернативні 

концепції фінансування. Пандемія COVID-19, а також сучасні воєнні дії наклали свій 

відбиток на взаємовідносини банків і позичальників. Там, де підприємства були змушені 

закритися під час карантину, потреба в прохідних кредитах зросла, а інвестиції в будівлі та 

обладнання були відкладені. Це робить ще більш важливим необхідність покращення 

управління кредитними ризиками зараз, щоб збільшити прибутки від кредитного бізнесу [2].  

Кредитна установа має створювати комплексну, адекватну та ефективну систему 

управління ризиками, враховуючи особливості своєї діяльності, обсяги операцій та наданих 

послуг, профіль ризиків, а також системну важливість банку. Тому кредитоспроможність та 

фактори ризику мають бути визначені надійно та мати відповідну ціну, щоб забезпечувати 

конкурентні переваги. Oдже визначимо рекомендовані напрямки дій у даному спрямуванні 

[3-4]:  

1. Встановлення клієнта та знання свого клієнта. Цей процес передусім є 

нормативним зобов’язанням, покладеним на банки для запобігання відмиванню грошей та 

фінансуванню тероризму. Він пропонує можливість створити вичерпний профіль клієнта, 

який, якщо його правильно підтримувати, надасть всю відповідну інформацію, необхідну для 

регулярного списку санкцій та перевірки, або для періодичного оновлення кредитного 

рейтингу. Особливо в процесі адаптації клієнта потенційну ефективність можна значно 

підвищити за допомогою оцифровки та автоматизації. Такі рішення можна інтегрувати в 

процес адаптації за допомогою відповідних інтерфейсів і, наприклад, здійснювати 

автоматичне порівняння даних клієнтів із санкційними списками та списками політично 

відомих осіб, оновлювати класифікацію ризиків або документацію власників компанії. 

2. Оцінка кредитоспроможності. Основою для оцінки кредитоспроможності компанії 

є аналіз балансу. Повільні ручні процеси затримують прийняття кредитних рішень і 

збільшують витрати.Використання штучного інтелекту може автоматизувати введення та 

зчитування балансів. Завдяки автоматичному розповсюдженню фінансові дані фіксуються з 

фінансових звітів і приписуються відповідним категоріям. Однак повне уявлення про 

фінансову ситуацію можна отримати, лише додавши дані з різних внутрішніх і зовнішніх 

систем, таких як кредитні агентства, а також інформацію про репутацію – наприклад, із 

соціальних мереж. Обробка природної мови, яка є галуззю штучного інтелекту, може, 
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наприклад, оцінити реакції клієнта на форумах і таким чином визначити позитивні чи 

негативні зміни в їхньому іміджі. Наприклад, часті скарги на дефекти якості можуть бути 

сигналом попередження щодо майбутнього фінансового розвитку компанії. Такі 

автоматизовані процеси можна використовувати, щоб отримати набагато більше даних про 

компанію, ніж раніше, і таким чином намалювати більш повну картину, яка мінімізує 

невизначеність в оцінці ризику. 

3. Кількісна оцінка ризику. Кількісна оцінка ризику включає визначення ймовірності 

дефолту, збитків у разі дефолту та скоригованого на ризик прибутку на капітал. Сьогодні 

комерційне кредитування значною мірою базується на ручному процесі, який включає 

глибокий аналіз вихідних даних. У таких випадках рішення не меншою мірою залежить від 

досвіду кредитного спеціаліста, який має відповідний вплив на зважування різних статей 

ризику. З іншого боку, це може призвести до системних помилок, які негативно вплинуть на 

прибуток кредитора. Прихована недовіра до даних позичальника призводить до сітки ручних 

процесів і перехресних перевірок, які все ще використовуються сьогодні, тому що довіра до 

цих методів вища, ніж до сучасних технологій.  

4. Кредитне рішення. Зараз банки можуть розраховувати на більший інтерес до 

фінансування активів, але з огляду на щораз коротші інноваційні цикли та нестабільний 

розвиток економіки, рішення щодо інновацій часто доводиться приймати в короткі терміни. 

Крім того, запити стають все більш індивідуальними та складними – іншими словами, більш 

трудомісткими. Таким чином, прискорення схвалення кредитів за допомогою 

автоматизованих, ефективніших процесів є важливим фактором конкуренції. 

5. Розрахунок ціни. Під час розрахунку умов кредитування багато банків все ще 

покладаються на підхід «єдиного розміру для всіх», від якого можна відхилитися лише у 

вузьких межах. У результаті кредитоспроможні клієнти змушені платити, щоб субсидувати 

більш ризикованих клієнтів. Більш привабливі умови, прозоре представлення врахованих 

факторів і, на цій основі, індивідуальна пропозиція, яка відповідає реальним ризикам, може 

підвищити довіру клієнта до свого банку і таким чином зробити подальший внесок у міцне 

утримання клієнтів на довгострокову перспективу. 

6. Моніторинг після виплати. Поки позичальник вчасно сплачує внески, все добре. 

Однак, якщо в якийсь момент виникнуть проблеми, може бути вже надто пізно. Тому 

важливо, щоб банки також контролювали поточний розвиток позичальника, щоб мати 

можливість своєчасно реагувати на зміни. Якщо окрім показників балансу будуть отримані і 

якісні дані про підприємство, то висновки про подальший розвиток можна зробити на ранній 

стадії. 

Отже, клієнтам потрібне більш складне та індивідуальне фінансування, але в той же 

час вони вимагають швидших рішень та відповідних виплат за ризик. Не тільки банки 

стикаються з жорсткою конкуренцією щодо цін та меж допустимого ризику, але й негативні 

процентні ставки також посилюють тиск на видачу коштів у вигляді позик, а не на зберігання 

їх. Крім того, банки також повинні турбуватися про свою довгострокову бізнес-модель.  
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Сьогодні, як і в давні часи, успіх банку залежить від фінансових операцій з 

розміщенням коштів із метою отримання доходу. Активні операції займають вагому частину 

сукупних банківських операцій і мають первинне значення через те, що саме вони формують 

доходи кредитних установ. Їх структура та рівень якості визначають ліквідність та 

платоспроможність фінансових організацій, рівень кредитних ризиків та достатність 

банківського капіталу. На жаль, сьогодні багато управлінців не задумуються що проблеми з 

якими стикалися банки століття тому не пішли, вони лише змінили свою форму і 

ускладнилися за рахунок можливості здійснювати вільний вибір на дуже широкому ринку 

банківських  послуг. І на це слід обов’язково завертати увагу при визначенні основних 

причини їх виникнення, займатися подальшим їх дослідженням, застосовувати отримані 

результати на практиці. Це визначає актуальність обраної проблематики. 

Проблематикою управління активами банків займалися як зарубіжні, так і вітчизняніі 

науковці, серед яких В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко, А.М. Герасимович, О.В. 

Дзюблюк,  І. М. Лазепко, А.М. Мороз, С.В. Мочерний, А.А. Пересада, Л.О. Примастка, М.І. 

Савлук та інщі. Проте слід зауважити, що все ж таки не достатньо дослідженими 

залишаються питання управління активними операціями кредитних установ з урахуванням 

сучасних умов розвитку економіки України. 

За законами ринку банки вкладають гроші в операції, що забезпечують найвищу 

процентну маржу, шукають можливості для розширення спектру послуг, що надаються, та 

збільшення спектру активних операцій, що певною мірою негативно впливає на стан 

ліквідності, прийнятний рівень ризику, диверсифікацію інвестицій. Протягом останніх років 

можна помітити стрімке зростання активів українських банків, що зумовлює активізацію 

процесів управління банківськими активами. Якщо подивитися на данні, то ми можемо 

з’ясувати, що сумарні активи українських банків зросли з 2016 по 2022 року  на 799543  млн. 

грн., а кількість наданих кредитів зросло лише на 55579 млн. грн.. При тому, що за той самий 

проміжок часу з 2008 року активи банків зросли на 678 669 млн. грн., а кількість кредитів на 

426 034 млн. грн. Лише за один рік пандемії надані кредити зменшилися на 69875 млн. грн. 

таку тенденцію можна прослідити не лише на кредитах фізичним особам, але і суб’єктам 

господарювання [1]. Адже, проаналізувавши тенденції зростання активів банків з кількістю 

наданих кредитів можна зробити висновок що за останні роки українські комерційні банки 

ретельніше почали ставитися до вибору позичальників, велику роль у цьому склала 

нестабільні обставини під час пандемії, коли банки не можуть дозволити собі під час 

несприятливої економічної ситуації видавати кредити позичальникам, які не викликають 

довіри і в будь-яку мить можуть стати неплатоспроможними. 

Також слід зауважити, що найбільшу віддачу банкам дають активи у вигляді 

довгострокових позик та вкладень у цінні папери. Такі активи зазвичай характеризуються 

високим ступенем ризику. Активи цих двох груп відрізняються, їх ступінь ліквідності 

суттєво нижча, але задля забезпечення рентабельної роботу банку керівництво прагне до 

збільшення частки цих груп в активах. Потрібно зазначити, що частка портфеля цінних 

паперів постійно зростає, а частка кредитів в активах банків коливається від 20 до 80 % [2]. 

Проаналізуємо частку, яку банківські  установи вклали у цінні папери за останні роки. Згідно 

даним з відкритих джерел в 2016 р. такі вкладення становили 26,45 % від загальної суми 

активів банківських установ, за 2018 р. цінні папери становили 35,32 % від загальної суми 
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активів; за 2020 р. цінні папери становили 43,41 % від загальних активів банківських 

установ. Аналізуючи загальну структуру активів, за період 2016–2020 рр. динаміка  частки 

вкладень у цінні папери однозначно щодо збільшення, різке збільшення відбулося у 2020 р. і 

вже на 01.01.2021 р. становили у відсотковому відношенні, на 7,35 % більше, ніж на 

01.01.2020 р. [3,4]. 

Важливою особливістю управління банківськими ресурсами є наявність факторів 

невизначеності, які стали вкрай актуальним в умовах сьогодення. Причинами невизначеності 

є недостатність та недостовірність деякої інформації, якою оперують банки, нечіткість 

процесів прийняття управлінських рішень, шо більшою мірою пов’язано із неякісно 

підібраним персоналом (зокрема керівною ланкою), загальноекономічними та політичними 

аспектами (затяжна пандемія COVID-2019 та військові дії на території держави), неточність 

інтерпретації даних проведених аналізів тощо. Тому для врахування фактору невизначеності 

рекомендується застосовувати методи математичного моделювання, зокрема методи теорій 

нечітких множин і нечіткої логіки, інструментарій нейронних мереж тощо. 

При високому ризику ринкового середовища фінансова стійкість банку залежить від 

забезпечення прибуткової діяльності, вибору раціонального варіанту розміщення ресурсів, 

уміння оцінювати та контролювати ризики. Ці процеси потребують розробки адекватних 

методів управління банківськими активами з урахуванням не лише їх прибутковості, а й 

рівня ризикованості.  

Карантин став загальним випробуванням як для банків, так і клієнтів. Кредитні 

установи стали запроваджувати антикризові стратегії, спрямовані на збереження бази 

постійних клієнтів. В умовах воєнного стану більшість банків намагалась підтримувати своїх 

клієнтів, залишивши кредитні ліміти доступними для своїх роздрібних клієнтів, запровадили 

кредитні канікули, проте, щоб не збанкрутувати, вони повинні повертатися до своєї 

звичайної роботи. Фізичні особи у перші дні війни різко збільшили використання карткових 

кредитів, проте загальний роздрібний кредитний портфель скорочується від початку березня 

2022 року, а портфель кредитів бізнесу залишається практично незмінним від початку війни. 

Як зазначають банкіри, багато установ підтверджують готовність надавати нові кредити тим 

підприємствам та секторам, які є критичними в період війни [5]. Проте, щоб кредитні 

операції приносили позитивний результат українські банки мають дотримуватися 

збалансованості між обережністю і ризиковістю в кредитній політиці. На підтримку 

банківського сектора, уряд запровадив програму часткового гарантування деяких кредитів, 

щоб кредитні ризики банків залишалися контрольованими. Також уряд і надалі зберігає 

програми компенсації відсоткових ставок за кредитами бізнесу [5]. 

Отже, можемо зауважити, що успіх банківської організації полягає у здатності 

керівництва йти на ризики, а також уміння пристосовуватися до умов поточної ринкової 

ситуації. Задля запобігання втрати коштів через ризик ситуація на ринку завжди повинна 

бути під ретельним контролем, має оцінюватися та діагностуватися відповідно до потреб 

кредитної установи. 
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В умовах сьогодення більшість країн, розвиток яких залежить від імпортних, 

експортних та транзитних перевезень, зацікавлені в поширенні на ринку праці транспортно-

експедиторських організацій. Саме вони відіграють важливу роль в надані повного 

комплексу транспортно-логістичних послуг та організації перевезення вантажів різними 

видами транспорту, залежно від побажання та можливостей замовників. В умовах різкого 

посилення конкурентної боротьби, в яких живуть сучасні підприємці, транспортно-

експедиторські компанії почали активно шукати шляхи радикального підвищення 

ефективності діяльності для досягнення стабільності та підвищення конкурентних переваг 

шляхом удосконалення роботи із замовниками. Тому сьогодні все більшої актуальності 

набуває необхідність стратегічного управління процесами логістичного обслуговування 

клієнтів транспортно-експедиторських компаній. 

Питаннями управління та удосконалення транспортно-експедиторської діяльності 

займалися вітчизняні та зарубіжні дослідники, серед яких Л.Л. Афанасьев, Л.А. Александров, 

А.Т. Флорова, М.Д. Ситник М.Д., Тульчинський Л.І., М.І. Гоберман, А.О. Саюн та інші. 

Транспортне обслуговування (сервіс)  це діяльність транспортно-експедиторських 

підприємств, яка спрямована на надання послуг зберігання, перевізних, вантажно-

розвантажувальних послуг, тобто тих , які пов'язані безпосередньо із процесом переміщення 

вантажів у просторі та у часі. Звертаючись до питання експедиційного обслуговування, слід 

зауважити, що воно є складовою частиною руху первної продукції або товару від виробника 

до споживача і активізує здійснення додаткових робіт і операцій, без яких немислимий 

перевізний процес. Отже, транспортний сервіс, виступає частиною системи обігу та 

розподілу продукції та товарів, що включає в себе, крім перевезення вантажу, виконання 

складських, вантажно-розвантажувальних та комерційних операцій. 

Транспортно-експедиторські організації як підприємці, які працюють в умовах 

конкуренції, мають гнучко реагувати на запити сучасних вимогливих клієнтів, пропонувати 

та забезпечувати необхідні послуги на відповідному рівні, враховуючи такі категорії, як 

вартість та якість послуг. Такі умови забезпечує експедитор, який, з одного боку, може 

запропонувати широкий комплекс послуг, що виконуються самостійно, своїми силами та 

засобами, а з іншого - вміє залучати посередників для забезпечення комплексності та 

мінімізації витрат на виконання замовлення клієнта. Вирішення цієї проблеми, тобто вміння 

реалізувати один з основних принципів логістики, що називається «make or buy problem», є 

одним з найважливіших і найскладніших [1]. 

Сьогодні експедитори організовують дві третини перевезень вантажів у світі, під час 

яких вони виконують всі необхідні для здійснення перевезення операції. Але слід зауважити, 

що особливістю є те, що не всі послуги трaнспортно-логістичної діяльності є логістичними. 

До логістичних відносяться: розрaхунок мaршруту, вибір вигіднішого виду трaнспорту 

достaвки вантажу, вибір судохідної лінії, вибір контрaгентів, розрaхунок перевезення 

нaземним трaнспортом, розрaхунок вaртості достaвки вaнтaжу в порт. Додaткові послуги, які 

не вдносяться до логістичних тaкі як: фрaхт, розмитнення, ППР, стрaхувaння вантажу, 

підготовкa пaкетa документів, візувaння в лінії тa в митниці. 

Для визначення оптимального рівня обслуговування клієнтів транспортно-

експедиторською компанією має здійснюватися своєрідне балансування витрат, доходів та 

прибутку, рекомендується реалізовувати принцип компромісного рішення, при якому 
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компанія повинна докладати зусиль, щоб досягти найкращого співвідношення між цінами та 

рівнем обслуговування, між витратами та доходами. Фактично, ця процедура зводиться до 

того що, що зіставляються витрати, пов'язані зі збільшенням рівня обслуговування, із 

втратами доходів над ринком продажу, які зростають при зменшенні кількості послуг. У 

результаті балансування є певний оптимум рівня обслуговування. Клієнт зазнає втрат 

залежно від рівня обслуговування. Внаслідок труднощів пошуку та практичної реалізації 

оптимального рівня обслуговування посередницькі фірми та їх клієнтура орієнтується на 

«досить хороші рішення» - на задовільний баланс витрат та доходів. Нерідко щодо 

масштабів послуг на вимогу споживачів виходять з обмежених бюджетних можливостей 

споживача і певного граничного рівня обслуговування [2-3].  

Стратегічний аспект логістичного управління являє собою діяльність, пов’язану з 

постановкою цілей та задач логістичної системи транспортно-експедиторської компанії і 

підтримкою взаємовідношень між підприємством та зовнішньою середою. Це дає 

можливість організації досягти тих цілей, які відповідають її внутрішнім ресурсним 

можливостям і гнучко реагують на зміни факторів зовнішнього середовища. Стратегічне 

управління обслуговуванням клієнтів описує принциповий образ дій, вибраний для того, щоб 

досягти поставлених цілей і задовольнити потреби клієнта. Таким чином, вона являю собою: 

– узагальнюючу модель дій з координації та розподілу ресурсів компанії; 

– правила прийняття рішень та установок, які направляють процес розвитку 

логістичної системи організації у клієнтоорієнтованому напрямку. 

Однією з важливих чинників логістичного транспортного сервісу є очікувана 

компенсація за загальний набір послуг, який сервісна організація пропонує споживачеві. 

Визначити вартість логістичні послуги набагато важче, ніж вартість на транспортування, 

через те, що багато в чому ціна логістичних послуг залежить від сприйняття клієнтом всієї 

системи обслуговування. І на це обов’язково звертати увагу. Вибір оптимального рівня 

обслуговування буде встановлюватися залежно від повноти логістичних послуг, а також 

розміру витрат. Балансування в аспекті «ціна-якість» вимагає опрацювання багатьої 

варіантів та оптимізації управлінських рішень. 

Для підвищення якості надання послуг своїм клієнтам у стратегічній перспективі 

рекомендується розробити власні критерії, які допомагатимуть оцінювати якість 

обслуговування клієнтів транспортно-експедиторської компанії. Безумовно, у кожній окремо 

взятій компанії їх набір буде відрізнятися. У різних підгрупах класифікації показники 

можуть повторюватися, оскільки вони можу одночасно характеризувати кілька аспектів. Але 

при виборі пріоритетів у підвищенні показників якості важливо розуміти, що зростання 

конкурентоспроможності підприємства, визначене підвищенням рівня обслуговування, 

супроводжуватиметься, з одного боку, зниженням ринкових втрат, з другого - підвищенням 

витрат за сервіс. Оптимізація у даному напрямку може відбутися як за рахунок зменшення 

часу на поставку, так і за рахунок підвищення якості послуг та надання додаткових гарантій 

по збереженню вантажу для отримувача. 
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Пeрeхід України дo ринкових відносин та трансформація власнoсті на зeмлю та майнo 

підвищили рівeнь відпoвідальності суб’єктів гoсподарювання за eфeктивність їх діяльності, 

щo значнoю мірoю залeжить від рівня матeріальнo-тeхнічногo забeзпeчeння агрoбізнесу. 

Тeхнoлoгія сільськогocпoдарськoгo вирoбництва та тeхнoлoгічне oбладнання. Тoму 

динамічне підвищення рівня тeхнoлoгії та тeхнічнoї oснащенoсті, викoристання нoвих, 

висoкoврoжайних засoбів у сільськoгoспoдарськoму вирoбництві, забeзпeчить налeжний 

рівень тeхнoлoгії вирoбництва та підвищить eфeктивність діяльнoсті підприємств за 

ринкових умoв. 

Прoблeма управління матеріалами і тeхнoлoгіями вивчалась такими відoмими 

вчeними: В.М. Трегобчук, О.В. Крисальний, Г.М. Підлисецький, П.Т. Саблук, В.С. Шебанін, 

М.Й. Маліка, П.Т. Саблука, Я.К. Білоусько та інші. Аналіз oстанніх дoсліджeнь пoказує, щo 

питання лoгістичної систeми нeдoстатніх дoсліджeнь, oсoбливo у сфeрі логістики 

сільськoгoспoдарськoгo вирoбництва, і нeoбхідні пoдальші дoсліджeння. Цe і є причиною 

вибoру тeми дoсліджeння. 

Матeріальнo-тeхнічне забeзпeчeння — цe структура тoргівлі у сфeрі матeріальнoгo 

вирoбництва, прoцeс забeзпeчeння підприємств сировинoю, кoмплeктуючими, 

напівфабрикатами, гoтoвoю прoдукцією тoщo, неoбхідними для гoспoдарськoгo та 

нeпрoмислoвoгo спoживання. Рoзумнe налагoджeння лoгістичнoї структури є запoрукoю 

бeзпeрeбійнoго пoстачання підприємствам усіх видів матeріальних рeсурсів і є важливим 

змістoм наукoвoї oрганізації вирoбництва [1]. 

Oсновні завдання лoгістики мoжна сфoрмулювати так: 

 визначити пoтрeби підприємства та йoгo структурних підрoзділів у матeріальних 

джeрeлах; 

 вивчити джeрeла матeріальних рeсурсів; 

 oрганізація транспoртування матeріальних рeсурсів дo місця спoживання; 

 рoзумнe та eкoнoмнe викoристання матeріальних рeсурсів; 

 рoзрoбити мeтoди покращeння викoристання місцeвoї сирoвини та вирoбництва 

відхoдів. 

Аграрна рефoрма призвeла дo трансфoрмації віднoсин власнoсті, щo призвeлo дo 

виникнeння різнoманітних oрганізаційнo-правoвих кoнфігурацій управління в 

сільськoгoспoдарськoму вирoбництві для тeхнoлoгічних пeрeтвoрeнь, щo нe мали власних 

фінансoвих рeсурсів. Ці зміни призвели дo знижeння інвeстиційнoї діяльнoсті нoвoствoрeних 

сільськoгoспoдарських підприємств, рівня їх матeріальнo-тeхнічнoї oснащeнoсті та 

відпoвіднoгo тeхнічногo забeзпечення вирoбничих прoцeсів сільськoгoспoдарськoго 

вирoбництва. Нeвикoнання планoвих тeхнічних oпeрацій прoтягом усьoго прoцесу пoсіву 

мoжe призвeсти дo загoстрeння кризи в рeгіoні та нeгативних тeмпів зрoстання 

сільськoгoспoдарськогo вирoбництва. 

За оцінками вчених, на головну сільськогосподарську техніку вітчизняного 

агробізнесу на сьогодні припадає лише 40-60% розрахункового попиту на технології. Понад 

90% з них працюють поза амортизаційним періодом, а майже дві третини машинно-

тракторного парку становитиме техніка віком близько 15 років і більше. Тому ступінь зносу 

знаходиться на задовільному рівні [2]. Бо, за даними Міністерства аграрної політики та 

промисловості України, рівень зношеності сільськогосподарської техніки та обладнання 
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становить 70% (у тому числі тракторів – понад 80%, зернозбиральних – понад 75%). Щороку 

35-45% тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки виходять з ладу через 

знос кузова та технічні несправності [3]. 

Через фінансове банкрутство аграрії купують нові технології, заводи, втрачають 

ринки збуту, не розширюють виробництво, не модернізують виробничі потужності. Вoни 

зaвaнтажені на 15-25%, знoс технoлогічного oблaднaння дoсягaє 70-80%, а йoго середній вік 

– 30-40 рoків. 

Тому низький коефіцієнт оновлення та високий коефіцієнт амортизації домінуючих 

активів сільськогосподарських підприємств потребує вирішення низки проблем, пов’язаних 

із раціональним матеріально-технічним забезпеченням та управлінням 

сільськогосподарським товаровиробником. Серед них, перш за все, необхідно вирішити такі 

роботи:  

 ліквідація розриву цін на промислову та сільськогосподарську продукцію, 

розширення платоспроможного попиту на сільськогосподарську техніку, підвищення 

купівельної спроможності сільськогосподарських товаровиробників; 

 державна підтримка сільгосппідприємств, переважно шляхом субсидування 

реалізації. окремих проектів, спрямованих на покращення матеріально-технічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств та загального розвитку сільського 

господарства цільові плани; 

 доступні кредити сільськогосподарським товаровиробникам, при яких держава 

частково компенсує сільгоспвиробникам процентну ставку за кредитом на придбання 

техніки. на закінчення.  

Таким чином, без впровадження нових технологій та залучення інвестицій неможливо 

підвищити якість продукції сільськогосподарських підприємств, знизити собівартість 

продукції, забезпечити сталий та стабільний розвиток та ефективне виробництво. Для 

подолання проблеми відсталої вітчизняної агротехніки необхідно повернути галузь на шлях 

інноваційного розвитку, збільшити процес впровадження новітньої техніки та технологій, 

підвищити якість продукції до світового рівня. 
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