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Постановка проблеми. Інформаційне забезпечен-
ня системи управління будь-якого підприємства (в 
тому числі і автотранспортного) набуває особливого 
значення в сучасних умовах постійних і швидких 
змін. Наявність, доступність та своєчасність необхід-
ної інформації дозволяє керівництву підприємства 
приймати зважені та ефективні рішення. Можли-
вість своєчасно скористатися інформацією в деяких 
випадках має вирішальне значення для стабілізації 
стану підприємства та його подальшого розвитку. 
Таким чином, проблема вивчення та вдосконалення 
інформаційного забезпечення підприємств та його 
вплив на конкурентоспроможність є сьогодні достат-
ньо актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням впливу організаційно-економічного меха-
нізму інформаційного забезпечення на підвищення 
рівня конкурентоспроможності підприємства займа-
лись такі фахівці, як: Г. Астапова, Л. Балабанова, 
П. Єгоров, О. Єрьоменко-Григоренко, А. Козаченко, 
Ю. Лисенко, Л. Піддубна, Ю. Плугина та інші. 

Без формування належної інформаційної систе-
ми про стан конкурентоспроможності практично не 
можливо вплинути на підвищення рівня конкурент-
них переваг. Однак питання інформаційного забез-
печення рівня конкурентоспроможності недостатньо 
розкриті у науковій літературі. Тож організаційно-
економічний механізм управління конкурентоспро-
можністю автотранспортних підприємств потребує 
більш поглибленого опрацювання.

Формулювання цілей статті. Визначити вплив ор-
ганізаційно-економічного механізму інформаційного 
забезпечення на конкурентоспроможність автотран-
спортних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним 
із найвагоміших чинників підвищення конкуренто-

спроможності підприємства є інформація. Саме ін-
формаційне забезпечення дає змогу підприємствам 
займати лідируючі позиції на ринку, збільшувати 
прибуток, вести гідну конкурентну боротьбу. 

Досвід показує, що наслідки непрофесійного 
управління конкурентоспроможністю підприємства 
стають відчутнішими при наявності жорсткої конку-
ренції на ринку транспортних послуг. На сучасному 
етапі стрімкого розвитку інформаційних технологій 
для ефективного прийняття та реалізації своєчасних 
та обґрунтованих рішень щодо забезпечення конку-
рентоспроможності недостатньо компетентності та 
досвіду менеджерів. У першу чергу необхідно забез-
печити процедуру прийняття їх рішень релевантною 
інформацією. Оптимальна організація інформаційно-
го забезпечення є одним із ключових чинників, що 
визначають ефективність управління конкуренто-
спроможністю автотранспортного підприємства. Ін-
формаційні ресурси автотранспортних підприємств 
повинні відповідати сучасним загальноприйнятим 
вимогам до них. 

Увесь процес прийняття управлінського рішення, 
починаючи з виникнення задуму, продовжуючи далі 
його обґрунтуванням і розробкою, ухваленням рішен-
ня про реалізацію, практичним проведенням захо-
дів вимагає чіткої організації процесів управління та 
контролю за ходом втілення мети в життя. Цю функ-
цію виконує організаційно-економічний механізм. 

На думку Ю. Лисенка і П. Єгорова «організацій-
но-економічний механізм – це система формування 
цілей і стимулів, які дозволяють перетворити у про-
цесі трудової діяльності рух матеріальних і духо-
вних потреб членів суспільства на рух засобів вироб-
ництва і його кінцевих результатів, спрямованих на 
задоволення платоспроможного попиту споживачів» 
[7, с. 86]. Даного трактування організаційно-еко-
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номічного механізму дотримується й А. Козаченко 
[6, с. 107]. Механізм у даному випадку розглядаєть-
ся як система, тобто сукупність елементів, які зна-
ходяться у відносинах і зв'язках один з одним та 
утворюють певну цілісність, єдність. Проте, процес 
управління не обмежується тільки питаннями фор-
мування цілей і стимулів, але і допускає реалізацію, 
як мінімум, трьох основних функцій управління – 
планування, організації та контролю. До того ж, не 
знайшли відображення у пропонованому авторами 
формулюванні ще такі найважливіші елементи меха-
нізму управління як методи і структура управління. 

Заслуговує на увагу визначення, запропоноване Г. 
Астаповою [1, с. 279]. Тут автор розглядає організа-
ційно-економічний механізм управління як систему 
елементів організаційного й економічного впливу на 
управлінський процес. У даному випадку системний 
підхід до формулювання самого механізму розкрива-
ється і конкретизується за допомогою організаційної 
та економічної складових.

Слід відзначити визначення, подане О. Єрьомен-
ко-Григоренко [3, с. 31], яке багато в чому збігається 
з думкою дослідника Б. Іваненка [4]. В інтерпрета-
ції О. Єрьоменко-Григоренко «організаційно-еконо-
мічний механізм управління підприємством являє 
собою систему технологічного, економічного, органі-
заційного і соціального блоків, які включають у себе 
їхні елементи». Дослідник дає ще одне визначення 
організаційно-економічному механізму управління 
підприємством як «сукупності соціально-економіч-
них і організаційно-економічних відносин» [3, с. 31].

Отже, механізм управління конкурентоспромож-
ністю підприємств містить у собі такі компоненти, 
як: методи, принципи і задачі управління; форми 
і інструменти управління; організаційну структуру 
управління підприємством та його персонал; інфор-
мацію та засоби її обробки [8, с. 153].

Організаційний механізм управління конкурен-
тоспроможністю підприємств являє собою систему 
взаємопов’язаних організаційних дій, які забезпечу-
ють досягнення поставлених цілей розвитку підпри-
ємства. Економічний механізм управління конку-
рентоспроможністю підприємства, у свою чергу, – це 
система взаємозалежних та взаємопов’язаних еконо-
мічних дій, які реалізуються за допомогою методів, 
спрямованих на досягнення поставлених цілей роз-
витку виробництва [9, с. 212]. 

Таким чином, організаційно-економічний меха-
нізм управління конкурентоспроможністю автотран-
спортних підприємств можна визначити як 
сукупність організаційних та економічних 
методів, які впливають на систему управ-
ління виробництва з метою отримання кон-
курентних переваг, забезпечення ефектив-
ного функціонування та розвитку. 

Структуру організаційно-економічного 
механізму управління конкурентоспромож-
ністю автотранспортних підприємств пред-
ставлено на рисунку 1.

Ефективність функціонування організа-
ційно-економічного механізму управління 
конкурентоспроможністю автотранспорт-
них підприємств у сучасних умовах ви-
магає кардинального вдосконалення його 
основних компонентів. 

Управління підприємствами автомобіль-
ного транспорту характеризується великим 
обсягом інформації, складною системою 
обліку, контролю та аналізу, складними 
інформаційними зв’язками «клієнт – ав-

тотранспортне підприємство», а також у середині 
підприємства між службами та функціональними 
підрозділами.

Процес прийняття рішень, що є кульмінацією 
управління, потребує збору, обробки та передачі між 
окремими підрозділами по горизонталі та між різни-
ми рівнями управління. Без сумніву, успіх роботи 
управлінського персоналу автотранспортного підпри-
ємства залежить від того, наскільки кваліфіковано 
і вдало вони користуються усіма видами організа-
ційно-економічного процесу у виробничій діяльності 
підприємства.

Ефективне інформаційне забезпечення досягаєть-
ся у разі використання різних інформаційних дже-
рел як зовнішнього так і внутрішнього середовища. 
Для реалізації цього положення необхідно на під-
приємстві створити таку систему інформаційного 
забезпечення, яка б давала можливість своєчасно і 
в повному обсязі використовувати всю необхідну ін-
формацію. Це залежить, в першу чергу, від профе-
сійного рівня управлінського персоналу, особливо 
від спеціалістів функціональних підрозділів.

Важливими якостями інформації залишаються її 
часові ознаки: періодичність та постійність. Інфор-
мація може бути стратегічною чи оперативною. Най-
більш доцільним терміном отримання інформації 
може бути визнано календарний рік, що пов'язано зі 
складанням річного звіту підприємства. Тоді така ін-
формація, як результат оцінки, стає вхідною чи ви-
хідною інформацією.

Обов'язки інформаційної служби щодо оцінки 
ефективності управління підприємством повинні 
складатися зі збору, обробки і групування внутріш-
ньої та зовнішньої інформації за окремими напря-
мами оцінки, проведення анкетування працівників 
підприємства, організації та проведення експертних 
оцінок, надання інформації у відповідній формі ана-
літичній службі для проведення оцінки й установ-
лення напрямів її використання. Корисність резуль-
татів такої оцінки полягає у повному використанні 
інформації, яка отримана за результатами оцінки 
ефективності управління підприємством відповідно 
до груп як внутрішніх, так і зовнішніх користува-
чів, обсягу наданої інформації та напрямами її вико-
ристання. Легкість використання організаційно-еко-
номічного механізму інформаційного забезпечення 
для оцінки ефективності управління підприємством 
досягається шляхом створення програмного забез-
печення для проведення оцінки ефективності управ-

Організаційно – економічний механізм управління 
конкурентоспроможністю автотранспортних підприємств
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ління з наданням проміжних і загальних результатів 
оцінки.

Дослідження передумов комплексної оцінки 
ефективності управління є першим кроком до роз-
робки методики оцінки, яка визначає загальну спря-
мованість такого підходу до оцінювання, й дозволяє 
порівняти існуючу систему управління з бажаними 
для неї характеристиками. Як бачимо, інформація є 
висхідним началом в оцінці ефективності управлін-
ня підприємством, задаючи як кількісні, так і якісні 
параметри оцінювання. 

Сучасні концепції інформованість (інформатив-
ність) розглядають як провідну умову організацій-
но-економічного розвитку підприємства. До того ж, 
конкурентні умови співіснування підприємств вима-
гають перманентного оцінювання діяльності підпри-
ємства.

Таким чином, усі чинники (показники, вимоги, 
завдання, цілі тощо) служать наступному:

– формуванню інформаційного простору авто-
транспортного ринку;

– створенню та розвитку системи управління;
– моніторингу автотранспортного підприємства;
– вияву основних чинників, що визначають ре-

зультативну діяльність як автотранспортного під-
приємства, так і системи управління.

Висновки. Розробка та прийняття ефективних 
управлінських рішень, що впливають на конкурен-
тоспроможність підприємств, їх послідовність та 
реалізація розглядається як складова організацій-
но-економічного механізму, що веде до успішної еко-
номічної діяльності автотранспортних підприємств 
у цілому. Наявність, доступність та своєчасність 
необхідної інформації дозволяє керівництву підпри-
ємства приймати зважені та ефективні рішення. Ін-
формаційна оцінка управлінської ефективності дає 

нові механізми реалізації управлінських рішень як 
на рівні окремого підприємства, так і на регіональ-
ному рівні.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Метою статті є дослідження основних особливостей функціонування ланцюгів поставок продовольчих товарів та пов’язаних 
з цим особливостей їх формування. Визначені основні відмінності цього типу ланцюгів поставок, доведена їх комплексність та 
значущість. Виділені особливості функціонування ланцюгів поставок, що стосуються технологічного, макроекономічного, логіс-
тичного, політичного аспектів. Проаналізовані особливості попиту на ринках продовольчих товарів та пов’язані з цим відмінності 
ланцюгів поставок. Підкреслена важливість розробки всеохоплюючої системи показників ефективності, що б відповідала усім 
виділеним особливостям ланцюгів поставок продовольчих товарів.

Ключові слова: ланцюги поставок продовольчих товарів, особливості ланцюгів поставок продовольчих товарів, логістика 
швидкопсувних товарів.

Шванский В.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Целью статьи является исследование основных особенностей функционирования цепей поставок продовольственных 

товаров и связанных с этим особенностей их формирования. Определены основные отличия этого типа цепей поставок, 
доказана их комплексность и важность. Выделены особенности функционирования цепей поставок, которые касаются 
технологического, макроэкономического, логистического, политического аспектов. Проведен анализ особенностей спро-
са на рынках продовольственных товаров и связанных с этим отличий цепей поставок. Подчёркнута важность разработки 
всеобъемлющей системы показателей эффективности, которая бы отвечала всем выделенным особенностям цепей поставок 
продовольственных товаров.

Ключевые слова: цепи поставок продовольственных товаров, особенности цепей поставок продовольственных товаров, 
логистика скоропортящихся товаров.


