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Отже, виділяють наступні функціональні сфери: 
закупівельна логістика, логістика запасів, вироб-
нича, збутова, складська, транспортна та інформа-
ційна. Для кожної області вивчення логістики було 
запропоновано власні критерії їх організації на під-
приємствах. 

Ураховуючи, що логістику можна оцінювати на 
підприємстві в цілому, а також за її окремими еле-
ментами, на рис. 2 враховано три рівні оцінки логіс-
тики: стратегічний, оперативний і тактичний. Оцінку 
збутової логістики охоплюють два нижчі рівні. 

Висновки. У результаті дослідження логістичних 
компаній та підприємств АПК ми пропонуємо виокре-
мити універсальні та спеціалізовані логістичні компа-
нії, агрохолдинги, де логістика є важливою складовою, 
та підприємства, для яких логістика є необхідністю. 
Організовуючи та здійснюючи оцінку логістики на 
підприємстві, слід спиратися на запропоновану кри-
теріальну базу, що є якісною складовою оцінки. На 
жаль, серед науковців відсутня єдина точка зору щодо 
кількісного вимірювання ефективності логістики, 
також дискусійним є питання з приводу визначення 
єдиної універсальної методики оцінки ефективності 
логістичної діяльності підприємства. Ускладнюється 

пошук ще й відсутністю джерел інформації, відкри-
тих даних. Отже, існує проблема в розробці та удо-
сконаленні методики визначення цих показників, що 
є перспективою для подальших досліджень.
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Постановка проблеми. Глобалізація та євроінте-
грація відкривають нові можливості як для України, 
так і для всіх підприємницьких структур. Водночас 
інтеграція в міжнародний економічний простір фор-
мує нові ризики та невизначеності, може завдати 
суттєвих негативних наслідків для тих підприємств, 
які не обґрунтували ефективну стратегію форму-
вання та розвитку взаємовідносин з учасниками 

ринку [1, с. 49]. Розвиток виробничо-господарських 
зв’язків на сучасному етапі в умовах жорсткої кон-
куренції між економічними агентами вимагає нових, 
більш ефективних підходів до організації взаємовід-
носин учасників галузевих ланцюгів постачань при 
виготовленні продукції та споживанні послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми у сфері формування євроінтеграційних 
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напрямів сервісного забезпечення розвитку промис-
лових підприємств досліджено у працях Б.І. Ада-
мова, В.Н. Амітана, О.І. Амоші, Б.М. Андруш-
ківа, С.В. Богачова, Б.В. Буркинського, П.В. Гудзя, 
О.І. Васильєвої, В.Н. Василенка, Л.А. Вєліхова, 
З.В. Герасимчука, В.І. Куценко, А.С. Лукіна, 
О.О. Лук’янченко, В.К. Мамутова, Г.І. Онищука, 
Л.М. Пісьмаченка, Ю.Л. Петрушевського, В.В. Фіна-
гіна, Дж. Форестера. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Без сумніву, праці згаданих науков-
ців мають досить велику теоретичну та практичну 
цінність. В їхніх роботах досліджено теоретико-
методологічні засади управління комунальним гос-
подарством, позитиви і негативи функціонування 
та перспективи збалансованої модернізації орга-
нізаційно-економічного механізму розвитку кому-
нального сектору, пріоритети реформування під-
приємств комунального господарства держави з 
перехідною економікою з урахуванням світового 
досвіду. Огляд нaукових пpaць як вiтчизняних, тaк 
i зapубiжних aвтоpiв укaзує нa диcкуciйнi поло-
ження i певнi pозбiжноcтi pозумiння тa тpaктувaння 
cутноcтi підприємств комунального сервісно-вироб-
ничого обслуговування, cиcтемaтизaцiї чинникiв, 
якi впливaють нa їх функцiонувaння тa pозвиток, a 
тaкож фоpмувaння стратегії розвитку взаємовідно-
син промислових підприємств зі сферою комуналь-
ного обслуговування, що cклaдaє певнi тpуднощi в 
умовaх пpaктичного фоpмувaння тa pеaлiзaцiї ефек-
тивної cиcтеми упpaвлiння pозвитком пiдпpиємcтвa.

Мета статті полягає у розробці теоpетичних поло-
жень тa пpaктичних pекомендaцiй щодо розробки та 
реалізації стратегії розвитку взаємовідносин промис-
лових підприємств зі сферою комунального обслу-
говування тa pозкpитті пpинципового пiдходу до 
удоcконaлення пpоцедуp вибоpу упpaвлiнcьких piшень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ура-
ховуючи те, що на сучасному етапі Україна зна-
ходиться на постіндустріальній стадії розвитку, 
важливого значення в її економіці набувають постін-
дустріальні міста. Головним сектором, що визначає 
добробут таких міст, є рівень розвитку міської інф-
раструктури, яку формують промисловість і галузі 
комунального господарства. 

Комунальне господарство – найважливіша галузь 
економіки міста, яка забезпечує життєдіяльність 
і визначає рівень життя його мешканців, а також 
ефективне та безперебійне функціонування промис-
лових підприємств. Тобто комунальне господарство 
тісно пов’язане з промисловими підприємствами. При 
цьому промисловість виступає основним містоутворю-
ючим фактором, впливає на рівень розвитку сфери 
обслуговування, забезпечує комунальне господарство 
матеріальними ресурсами, створює для нього матері-
ально-технічну базу. Це, своєю чергою, у контексті 
взаємовідносин промисловості і комунальної сфери, 
передбачає реалізацію взаємозв’язку «забезпечення 
промислових підприємств комунальними послугами 
потрібної кількості й якості – ефективне функціо-
нування підприємств комунального господарства – 
забезпечення сталого розвитку міста». Тобто від 
успішності функціонування підприємств комуналь-
ної сфери безпосередньо залежить рівень надаваних 
послуг і, як наслідок, ефективність функціонування 
підприємств регіону і якість життя населення.

Розвиток підприємств комунального сервісно-
виробничого обслуговування в значній мірі визна-
чається специфікою галузі. По-перше, продукція 
підприємств комунальної сфери використовується 

як у виробничих секторах економіки, так і у неви-
робничій сфері. По-друге, підприємства цієї галузі 
представлені як природними монополіями (тран-
спортування енергії і рідин), так і галузями, в яких 
можлива і необхідна конкуренція (виробництво това-
рів і послуг). По-третє, підприємства галузі в силу 
своєї специфіки не мають можливості розширення 
асортименту, модифікації, підвищення якісних 
характеристик та збільшення обсягів реалізації про-
дукції. По-четверте, в Україні у більшості підпри-
ємств комунального сервісно-виробничого обслугову-
вання наявні основні фонди з високим, а подекуди 
критичним рівнем зносу. По-п’яте переважна біль-
шість підприємств є хронічно збитковими і, як наслі-
док, непривабливими для інвестицій. По-шосте, на 
відміну від багатьох галузей, продукція яких може 
переміщатися в просторі і, відповідно, реалізовува-
тися в різних регіонах, підприємства комунального 
сервісно-виробничого обслуговування виділяються 
своєю чіткою приналежністю до конкретної території 
і відповідних споживачів. У силу цього управління 
розвитком даної галузі має чітко виражені територі-
альні аспекти. По-сьоме, необхідність гарантованого 
забезпечення мінімуму послуг незалежно від плато-
спроможності споживачів. По-восьме, різноманіття 
споживачів (громадяни, їх асоціації, підприємства, 
бюджетні організації).

Виходячи з того, що як промислові підприємства, 
так і підприємства комунального сервісно-вироб-
ничого обслуговування відіграють важливу роль у 
розвитку національної економіки, то роль місцевих 
органів самоврядування в забезпеченні їх ефектив-
них взаємовідносин є незаперечною. У зв’язку з цим 
ефективне функціонування зазначених підприємств 
можливе лише за рахунок виваженої стратегії роз-
витку взаємовідносин промислових підприємств та 
комунального обслуговування з урахуванням євро-
інтеграційних умов розвитку економічних відносин, 
причому як на самих підприємствах, так і на рівні 
органів місцевої влади.

Реалізація виваженої стратегії розвитку взаємо-
відносин підприємств комунального сервісно-вироб-
ничого обслуговування та промислових підприємств 
багато в чому залежить від стабільності економіч-
ного середовища та фінансового забезпечення під-
приємств. Фінансове забезпечення, своєю чергою, 
включає реалізацію заходів інвестиційної політики, 
спрямованих на підвищення інвестиційної привабли-
вості за рахунок підвищення конкурентного потенці-
алу [2, с. 140].

У цілому, за твердженням А. Томпсона і А. Стрі-
кленда [3, с. 168], стратегія націлена вирішувати 
наступні взаємозв’язані завдання: рішення про те, 
який вид діяльності обирає підприємство, постановка 
стратегічних цілей і завдань для їх досягнення, роз-
робка стратегії досягнення цілей, реалізація страте-
гічного плану, оцінка результатів діяльності і зміни 
стратегічного плану або методів його реалізації.

І. Ансофф стверджує, що стратегія є набором пра-
вил для прийняття рішень, якими організація керу-
ється у своїй діяльності. Стратегія – це системний 
підхід, який забезпечує складній організації збалан-
сованість і загальний напрямок росту. Стратегія – 
складна і потенційно потужна зброя, за допомогою 
якої сучасна фірма може протистояти мінливим умо-
вам [4, с. 46–49].

M.X. Mecкон, M. Альберт, Ф. Хедоури зазначають, 
що стратегія – це детальний всеохоплюючий план, 
призначений для того, щоб забезпечити здійснення 
місії організації і досягнення її цілей [5, с. 257].
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Узагальнюючи різні підходи до змісту страте-
гії, слід зазначити, що єдиного способу розробки 
стратегії, як і єдиної форми організації, не існує 
[6], та загалом у процесі стратегічного управління 
необхідно відповісти на найважливіші питання роз-
витку системи: що? як? для кого? Тобто в першу 
чергу необхідно визначити сферу застосування своїх 
зусиль і оцінити доцільність того чи іншого виду 
діяльності у відповідному сегменті ринку. Далі необ-
хідно обґрунтувати спосіб організації діяльності, 
включаючи джерела і механізми залучення ресурсів, 
застосовувані технології, технічні засоби і т. п., про-
думати механізм розподілу результатів діяльності 
між усіма учасниками управлінського процесу і, 
зокрема, обґрунтувати розподіл доходів між сферами 
нагромадження і споживання. Відзначимо, що в умо-
вах вільного або відносно вільного ринку стратегічні 
питання визначення курсу організації вирішуються 
в залежності від складних ринкових параметрів. На 
централізовано регульованому ринку пріоритетні 
сфери діяльності визначають органи управління міс-
цевого самоврядування, проте спосіб виділення прі-
оритетних сфер має бути переважно економічним, а 
не адміністративним, тобто заснованим на стимулах, 
а не на примусі.

У процесі розвитку взаємовідносин необхідно 
розуміти, що стратегія повинна бути як реактив-
ною, тобто допомагати керівникам адаптувати розви-
ток підприємств до зовнішніх змін, так і проактив-
ною, тобто спрямовувати дії у потрібному напрямку. 
Тобто процес формування та розвитку взаємовід-
носин промислових підприємств та комунального 
обслуговування, має бути чітко виваженим та ґрун-
туватись на професійних управлінських рішеннях. 
У самому процесі управління у спрощеному вигляді 
можна виділити два основних напрями – оператив-
ний і стратегічний. При цьому сучасним інструмен-
том управління розвитком взаємовідносин в умовах 
швидких змін у зовнішньому середовищі і пов’язаної 
з цим невизначеності є стратегічне управління.

Система стратегічного управління дозволяє ство-
рити системний потенціал для досягнення цілей. Цей 
потенціал полягає у фінансових, сировинних і люд-
ських ресурсах, сформованому позитивному іміджі; 
другим результатом є структура організації та її вну-
трішні зміни, які забезпечують чутливість до змін 
зовнішнього середовища та відповідну адаптацію. 

Як бачимо, стратегічне управління спрямоване 
на створення конкурентних переваг і затвердження 
ефективної стратегічної позиції, які забезпечать май-
бутню життєздатність організації, галузі чи регіону 
у змінних умовах. 

Важливо зауважити, що основу стратегічного 
напряму становить стратегічне планування. Маючи 
хороший стратегічний план, можна гарантувати, 
що як промислові, так і підприємства комуналь-
ного обслуговування вирішать успішно всі проблеми, 
викликані нераціональним використанням ресурсів, 
недосконалою оперативною організацією виробни-
цтва. Важливо, що стратегічне планування охоплює 
широкий спектр питань і, ґрунтуючись на поло-
женнях стратегічного маркетингу, дає можливість 
представити картину майбутнього розвитку надання 
послуг, перспективних проектів, кадрової і фінансо-
вої складових діяльності підприємства на плановій 
основі (рис. 1). 

Процес формування стратегічного бачення та 
системи цілей розвитку взаємовідносин промис-
лових підприємств та підприємств комунального 
сервісно-виробничого обслуговування є одним із 
важливих етапів стратегічного управління, який 
необхідний для досягнення успіху і створення кон-
курентних переваг. При цьому слід пам’ятати, що 
найважливішою метою управління комунальним 
господарством служить максимально повне задово-
лення потреб споживачів (підприємства, населення) 
у відповідних послугах і ремонтних роботах шля-
хом раціонального використання наявних ресур-
сів. Для досягнення цієї мети виникає необхідність 
вирішення наступних завдань: максимально повне 

забезпечення врахування 
інтересів споживачів у вирі-
шенні найважливіших питань 
розвитку комунального гос-
подарства; розробка еконо-
мічно раціональної системи 
взаємовідносин між усіма 
учасниками господарського 
процесу на правовій основі; 
упровадження економічних 
стимулів підвищення якості 
робіт та послуг у комуналь-
ному господарстві; забезпе-
чення надійності і стійкості 
інженерних систем (водо-, 
газо-, електро- і теплопоста-
чання, каналізаційної сис-
теми та ін.); забезпечення 
сталого ресурсозабезпечення 
комунального господарства за 
рахунок залучення централі-
зованих і нецентралізованих 
джерел фінансування, роз-
витку матеріально-технічної 
бази та поліпшення системи 
підготовки кадрів.

Місія не повинна повністю 
залежати від поточного стану 
комунального господарства, а 
бути орієнтованою в майбутнє, 
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Рис. 1. Процес стратегічного планування і взаємозв’язок елементів 
вибору стратегії взаємовідносин між промисловими підприємствами та 

підприємствами комунального обслуговування
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визначаючи загальний курс розвитку даної сфери. 
Вона забезпечує основу для розробки стратегії розви-
тку та визначення ключових цілей для всіх функці-
ональних підсистем, галузей і сфер муніципального 
господарства.

Не менш важливим етапом розробки стратегіч-
ного плану взаємовідносин промислових підприємств 
із комунальною сферою є оцінка та аналіз зовніш-
нього середовища, що згодом дозволяє контролю-
вати зовнішні чинники та умови для визначення 
можливих позитивних і негативних для підприємств 
результатів їх впливу. Аналіз зовнішнього середо-
вища дозволяє виявити такі важливі моменти: зміни 
у зовнішньому середовищі, які впливають на різні 
аспекти діяльності підприємств; загрози для май-
бутнього розвитку (негативні чинники); можливості 
(позитивні чинники).

Для розробки та здійснення стратегії велике зна-
чення має аналіз ринкових чинників, які через свою 
постійну й високу мінливість можуть безпосередньо 
вплинути на успіх або на крах підприємства. Мова 
йде про мікроекономічний аналіз попиту, пропозиції 
та рівня конкуренції.

Аналіз зовнішнього середовища доповнюється 
докладним аналізом сфери взаємовідносин, її силь-
них і слабких сторін, вивченням потенціалу і поста-
новкою проблем розвитку. У зарубіжній практиці 
розроблено інструмент такого аналізу – SWOT-аналіз 
(strengths, weaknesses, opportunities, and threats – 
сильні і слабкі місця, можливості, небезпеки). Клю-
чові питання для SWOT-аналізу та джерела інформа-
ції наведено на рис 2. 

Результатом SWOT-аналізу є матриця аналізу 
умов життєдіяльності системи. У результаті нада-

ється комплексна оцінка поточному стану розвитку 
взаємовідносин промислових підприємств та кому-
нального сервісно-виробничого обслуговування на 
території міста та поза його межами. 

Висновки. Отже, дослідження показує, що вива-
жена стратегія розвитку дасть змогу промисловим 
підприємствам та підприємствам комунального сер-
вісно-виробничого обслуговування налаштувати чіт-
кий безперебійний взаємозв’язок та стати на ноги 
після кризи. Головне – упроваджувати її послідовно, 
узгодивши свою діяльність як із зовнішніми обстави-
нами, так і з внутрішнім середовищем та особливос-
тями галузі. Але при цьому не можна забувати, що 
підприємства не існують поза економікою, а навпаки, 
значною мірою визначають її стан. Своєю чергою, й 
економіка висуває підприємствам більш нові вимоги, 
націлені на євроінтеграцію.
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Рис. 2. Ключові питання для SWOT-аналізу стану взаємовідносин промислових 
підприємств та комунального обслуговування за джерелами інформації 
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