ekonomichnogo rozvy`tku i torgivli Ukrayiny`) Available at: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=224783&cat_id=384
6 1&search_param=%E4%EF%EF&searchDocarch=1&searchPublishing=1
(accessed 15 March 2011) (ukr).

УДК 65.013012.34

Тарнавська Н. П., д.е.н., професор,
професор кафедри менеджменту організацій
та інноваційного підприємництва
Сивак Р. Б., к.е.н., доцент,
докторант кафедри менеджменту організацій
та інноваційного підприємництва,
Тернопільський національний економічний університет
syvak_roman@ukr.net

ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ
АНОТАЦІЯ. Досліджено детермінанти формування стратегії створення інтеграційних структур, які здатні на основі логістики сприяти
суб’єктам господарювання в структуруванні та оптимізації матеріалопотоків.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: Логістика, логістичний центр, міжнародна логістика.
АННОТАЦИЯ. Исследованы детерминанты формирования стратегии создания интеграционных структур, способных на основе логистики способствовать субъектам хозяйствования в структуризации и
оптимизации материалопотоков.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Логистика, логистический центр, международная логистика.
ANNOTATION. The study of determinants of strategy formation of
creation of integration structures capable, on the basis of logistics, of
assisting subject of economy in structuring and optimization of material
flows.
KEY WORDS: logistic, logistic centre, international logistic.

В умовах загострення конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках перед вітчизняними суб’єктами господарювання постає
нагальна проблема підвищення ефективності діяльності, і в першу
чергу — за рахунок скорочення логістичних витрат, частка яких у загальних витратах підприємств постійно зростає і значно перевищує
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аналогічні показники зарубіжних фірм. Виходячи з цього, актуалізується проблематика побудови концептуальної моделі та формування
методології створення і функціонування інтеграційних структур, здатних на засадах логістики сприяти суб’єктам господарювання у впорядкуванні та оптимізації матеріалопотоків, а також фінансових та
інформаційних потоків, що їх супроводжують. Вирішення цієї проблеми потребує запровадження в управлінську практику науково обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації ідей логістичного підходу,
а саме — своєчасного забезпечення клієнтів необхідними обсягами
товарів в обумовлених цінових параметрах та відповідної якості.
Цьому сприятиме створення потужного міжнародного логістичного
центру, здатного в умовах високого рівня відкритості вітчизняних
ринків і з використанням новітніх технологічних та управлінських
інновацій забезпечити ефективні бізнес-процеси, оптимізувати матеріалопотоки і тим самим створити додаткові конкурентні переваги
суб’єктам господарювання — учасникам цих бізнес-процесів.
Вітчизняні та зарубіжні науковці значною мірою дослідили
можливості використання логістичного підходу в підвищенні ефективності діяльності суб’єктів господарювання в цілому і забезпеченні оптимальних матеріалопотоків зокрема. Однак, зважаючи, з
одного боку, на вигідне географічне положення Західного регіону
України, у контексті прагнення нашої держави до асоційованого
членства у ЄС і наявності достатньо розвинутої транспортної інфраструктури, та, з іншого боку, — необхідності активізації і впорядкування виробничо-господарських зв’язків суб’єктів господарювання, залучення інвестицій, створення нових робочих місць і
стабілізації економіки регіону в цілому — наука і практика потребує додаткових досліджень цієї проблематики.
Міжнародний логістичний центр як базовий елемент управління товарними потоками створюється з метою виконання координуючої та інтегруючої ролі у реалізації логістичних операцій у
Західному регіоні України. Центр функціонуватиме як нагромаджувальна і розподільча логістична одиниця, що виконує функції
налагодження взаємодії між видами транспорту та організації матеріального розподілу шляхом організації взаємозв’язків з відправниками, споживачами, перевізниками, експедиторами та забезпечення своєчасних взаєморозрахунків через банки.
Міжнародний логістичний центр як оператор внутрішніх і
транзитних потоків вантажів на основі створеного інформаційного простору забезпечує ефективне логістичне обслуговування
процесів доставки та обробки вантажів і відповідних супутніх
послуг відповідно до міжнародних стандартів транспортно80

експедиційного обслуговування перевезень. Функціонування
центру забезпечить надання всього комплексу логістичних послуг за критерієм мінімізації втрат часу і коштів.
Обґрунтування стратегії створення центру передбачає урахування таких детермінант:
• методологія обґрунтування створення логістичного центру
має враховувати закономірності економічних трансформацій у країні із врахуванням процесів євроінтеграції та глобалізації ринків;
• врахування передового зарубіжного досвіду створення і
функціонування логістичної мережі дозволяє сформувати уявлення про наявність і рівень передумов створення міжнародного
логістичного центру;
• успішне функціонування міжнародного логістичного
центру забезпечує нарощування потенціалу конкурентоспроможності підприємств регіону шляхом упровадження в управлінську
практику інноваційних технологій у межах логістичного підходу,
пов’язаних з оптимізацією вантажопотоків, вчасним виконанням
партнерських зобов’язань, скороченням логістичних витрат;
• функціонування міжнародного логістичного центру сприятиме ресурсозбереженню ф покращенню екологічної ситуації
шляхом раціоналізації транспортних перевезень і відповідного
скорочення транспортних витрат і викиду шкідливих газів;
• створення центру дозволить зменшити рівень безробіття в
регіоні шляхом створення нових робочих місць;
• ефективне функціонування логістичного центру забезпечить залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій і створить додаткове джерело поповнення місцевого бюджету.
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ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Згідно із Законом України «Про продовольчу безпеку України» визначають такі основні принципи формування продовольчої
безпеки [1]: 1) забезпечення інтересів України у системі міжнародної продовольчої безпеки в умовах глобалізації та регіональної економічної інтеграції; 2) продовольча незалежність держави;
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