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Устаревшие определения и характеристики дают ложную трактовку 

самому понятию авторитарного лидера, вводя в заблуждения и искажая 

существующую действительность, необходимо отречься от негативных 

предпосылок и подсознательно заложенному предубеждению, выйти за рамки 

«предложенного». Само определение авторитарного руководителя следует 

преподнести как лидера, в меру свей компетенции и профессионализма, 

умеющего направлять, распоряжаться и контролировать человеческие ресурсы. 
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БАР’ЄРИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАНЬ 

 

Серед основних бар’єрів, що перешкоджають впровадженню 

інтегрованого планування в вітчизняну практику, можна віднести: по-перше, 

нечіткість виконання підприємствами своїх задумів і зобов’язань; по-друге, 

недовіра керівництва компаній до зовнішніх партнерів і небажання ділитися з 

ними інформацією; по-третє, слабкий розвиток інформаційних технологій і їх 

застосування в бізнесі [1]. Таким чином, з одного боку, інтегроване планування 

має відношення до інтеграції логістичних видів діяльності територіально 

віддалених контрагентів по ланцюгу поставок; з іншого боку, пов'язано з 

функціональною інтеграцією закупівель, виробництва, дистрибуції та 

транспортування; з третього боку, розглядає міжчасову інтеграцію цих видів 

діяльності в рамках стратегічного і тактичного планування ланцюга поставок. 

Можна сказати, що управління ланцюгами постачань являє собою нову 

концепцію управління бізнесом і є підсумком всіх тих змін, які сталися в різних 

управлінських і технічних дисциплінах за останні кілька десятиліть. 

Управління ланцюгом постачань в першу чергу означає структурованість 

інформаційних потоків як усередині компанії, так і з боку зовнішніх організацій 
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(постачальників, споживачів і т. д.). Іншими словами, суть SCM полягає у 

встановленні взаємодії між компаніями, які беруть участь в одному ланцюгу 

постачань. 

SCM не передбачає єдиного керуючого органу для всього ланцюга 

постачання, взаємодія здійснюється децентралізовано на кожному з етапів (у 

кожній з компаній, що відповідають за закупівлю, перевезення, митне 

оформлення і т. д.). Керованість всього ланцюга досягається за рахунок 

узгодження інтересів на конкретних її ділянках (наприклад, при роботі 

постачальника з роздрібною мережею або митним брокером). Загальний вигляд 

ланцюга постачань, обрана концепція управління та інформаційні технології 

для реалізації її функцій визначаються, як правило, фокусної компанією, що 

виробляє кінцевий продукт або послугу в ланцюгу постачання. 

SCM набув найбільшого поширення в таких секторах, як наукомістке 

машино-і приладобудування, легка промисловість, виробництво товарів 

народного споживання, в сегментах роздрібної торгівлі. Елементи методу в тій 

чи іншій мірі використовують всі компанії, часто самі того не підозрюючи. 

Однак комплексне управління SCM, що забезпечує координацію потоків між 

усіма ланками ланцюга, в СНД здійснюють поки небагато компаній, в 

основному великі західні гравці (Danone, Microsoft, DHL), великі роздрібні 

мережі («Вікторія», «Перехрестя», «Сьомий континент»), виробничі 

підприємства («Автоком», «Северсталь-авто»), спеціалізовані логістичні 

організації (Національна логістична компанія, STS-Logistics). 

Організації все більше вважають, що вони повинні спиратися на ефективні 

ланцюги постачань, або мережі, щоб конкурувати на світовому ринку та 

мережевої економіки. Нова парадигма управління Пітера Друкера – концепція 

ділових відносин виходить за межі традиційних кордонів підприємств і прагне 

організувати всі бізнес-процеси всього ланцюга від декількох компаній. 

За останні десятиліття глобалізація, аутсорсинг та інформаційні технології 

дозволили багатьом організаціям, таким як Dell і Hewlett-Packard, успішно 

розробити спільні сталі мережі постачань, в яких кожен спеціалізований 

діловий партнер фокусується на кількох ключових стратегічних напрямках 

діяльності [2]. Ці міжорганізаційні ланцюги постачань можуть бути визначені 

як нова форма організації. Тим не менш, у зв’язку із складною взаємодією між 

гравцями, мережева структура не підходить ні під «ринкову», ні під 

«ієрархічну» категорії. Поки не ясно, як на продуктивність фірми впливають 

різні структури ланцюга постачань, і дуже мало відомо про узгодження умов і 

компромісів, які можуть існувати між гравцями. З точки зору системи, складна 

структура мережі може бути розкладена фірмою на окремі компоненти. 

Традиційно компанії в мережі ланцюгів постачань зосередились на вході та 

виході процесів, мало піклуючись про внутрішнє управління роботою інших 
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окремих гравців. Таким чином, вибір структури внутрішнього контролю 

управління, як відомо, впливає на продуктивність окремої фірми. 
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ПРО РОЛЬ БРЕНДУ У ПРОСУВАННІ ПРОДУКЦІЇ АПК В УКРАЇНІ 
 

Серед пріоритетів розвитку економіки України в найближчий перспективі 

вагоме місце відводиться аграрно-промисловому комплексу (АПК), який 

останнім часом стрімко почав розвиватися. Держава підтримує фермерські 

господарства та допомагає їхньому розвитку. Як відомо в 2018 р. уряд схвалив 

представлену Міністерством аграрної політики і продовольства концепцію 

держпрограми розвитку фермерства в Україні. Тим самим стимулюючи 

розвиток малого та середнього бізнесу, що так важливий для держави, адже 

70% надходження коштів в державну казну складає малий та середній бізнес. 

Україна має колосальний потенціал у розвитку сільського господарства та 

отриманні конкурентних переваги в міжнародному розподілі праці. Для цього 

слід забезпечити прискорені темпи економічного розвитку країни, а це 

неможливо забезпечити без адекватного інвестування у сільське господарство. 

Українська влада має спростити умови залучення інвестицій в агросектор. 

Інакше країна ризикує програти світову конкуренцію в одній з 

найперспективніших своїх галузей – аграрній. 

Наукова і прикладна проблематика підвищення конкурентоспроможності 

продукції, формування і розвитку ринку та вивчення ефективності його 

функціонування постійно знаходилась в полі зору зарубіжних і вітчизняних 

науковців. Дослідженню проблем формування і розвитку національного 

агропродовольчого ринку, окремих продуктових ринків, визначенню ролі 

держави у їх ефективному функціонуванні в умовах реформування аграрного 

сектора України, які лягли в основу розробки методики дослідження, 
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Ю. С. Коваленка, Т. О. Осташко, Б. Й. Пасхавера, П. Т. Саблука, 


