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У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних 

питань економіки, фінансів, обліку та права. 

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії 

економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки 

та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; 

національної безпеки та оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та 

екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського господарства і АПК; 

екологічної економіки і сталого розвитку; енергоефективності економіки; економіки 

торгівлі та послуг; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; інновацій та 

інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики; 

туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; 

фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та 

інформаційних технологій в економіці; економічної кібернетики; маркетингу; 

менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та адміністрування; 

правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; історії та 

теорії держави та права, філософії права; конституційного права, муніципального права, 

міжнародного публічного права; цивільного права та процесу, сімейного права, житлового 

права, міжнародного приватного права; господарського права та процесу; трудового права 

та права соціального забезпечення; екологічного, земельного та аграрного права; 

адміністративного права та процесу, фінансового права, інформаційного права; 

кримінального права, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального 

процесу, криміналістики; міжнародного публічного права та міжнародного приватного 

права. 

 

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, 

студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного 
сектору економіки та суб‟єктів підприємницької діяльності. 
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Ефективне управління підприємством на базі логістичного контролінгу 
дозволить [4]:  

– точно і швидко розрахувати ціни на отримане замовлення при договірній ціні, а також 
прийняти замовлення за фактичною ціною в разі пропонування ціни замовника;  

– створити формалізовані інформаційні потоки, що забезпечить оперативність 
фіксування поточного стану виконання конкретно заданих показників;  

– спланувати фактичну діяльність, передбачити її результати та спроектувати модель 
майбутнього стану підприємства;  

– визначити конкретні причини тих чи інших явищ і процесів, сформувати певний стиль 
управління;  

– автоматизувати функції контролю, аналізу, обліку та планування діяльності 
підприємства.  

Отже, основним завданням контролінгу в логістичній діяльності підприємств яка 
охоплює всі функціональні підрозділи і напрями (постачання, виробництво, збут, 
транспортування, складування, контролінг) є узгодження матеріальних і 
нематеріальних потоків, а також контроль за ними. Що дасть змого забезпечити 
підприємство інформацією для прийняття рішення, узгодження і оптимізації 
логістичних процесів. 
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На сьогодні в Україні стрімко зростають обсяги виробництва в сільському господарстві, 
а разом з цим спостерігається зростання експорту основної продукції рослинництва та 
тваринництва. Як засвідчують численні дослідження логістики та маркетингу, найбільш 
екпортноорієнтованими є зернові та олійні культури, розширюються ринки плодово-ягідних 
культур, зростає попит на м‟ясну продукцію курятини [1]. 

Аналіз результатів проблематики оцінки характеристик агрологістики показав, що від 
мікроекономічного до глобального макроекономічного рівня прослідковується вплив 
державної політики по управлінню ресурсами та агрологістичними ланцюгами. 
Логістичний підхід в управлінні процесами обумовлює оптимальне функціонування 
економіко-технологічних пропорцій як характеристик єдиної системи. При цьому системні 
характеристики є основою для формалізованого опису оцінки агрологістики, оптимізації 
інформаційних потоків та ланцюгів поставок в агроформуваннях від виробництва сировини 
до виготовлення кінцевого продукту. Специфічність таких ланцюгів обумовлена їх 
інтеграцією до стратегії розвитку галузі держави та регіонів, яка може бути 
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формалізованою у вигляді ієрархічної моделі прийняття рішення. Дана модель визначається 
багатокритеріальною ієрархічною оцінкою [2]. 

Ієрархія агрологістики проявляється в оптимальному управлінні ланцюгами 
постачання сільськогосподарської продукції в межах масштабу економіки: мікро-, мезо- 
та макроекономічні рівні. На мікроекономічному рівні логістичну діяльність 
утворюється в межах аграрних підприємств для задоволення потреб споживачів в 
сільськогосподарській продукції. На мезоекономічному рівні відтворюється 
забезпечення процесу стабілізації матеріальних та інформаційних потоків на 
регіональному ринку в середовищі визначеної інфраструктури регіону. На 
макроекономічному рівні агрологістика є складовою державної політики по 
управлінню ресурсами та агрологістичними ланцюгами в глобальному просторі світової 
економіки.  

Агрологістика характеризується за ознаками інтеграційних та коопераційних функцій 
по управлінню процесами збуту, виробництва, транспортування та розподілу з урахуванням 
складних міжгалузевих техніко-економічних зв‟язків.   

Представлення діяльності суб‟єктів господарювання у вигляді формалізованої 
логістичної системи управління для подальшого синтезу та аналізу процесів враховує: 
побудову, класифікацію та ідентифікацію основних її характеристик [3, 4].  Комплексна 
оцінка  функціонування поєднує якісну і кількісну характеристику основних процесів, 
які мають ознаку невизначеності у поєднанні з оптимальними  показниками фінансових 
та технологічних індикаторів. На ефективність діяльності та поведінку 
сільськогосподарських підприємств в ринковому середовищі впливає безліч факторів. 
Зокрема, це фактори, які відображають ресурсні можливості (кількість власного та 
залученого капіталу, наявність матеріальних ресурсів, готовність та потужність 
технічного обладнання, обсяг площ складських приміщень, кількість виробничого та 
управлінського персоналу). По-друге – це фактори, що відображають інфраструктуру  та 
вплив зовнішнього середовища (структура, часові інтервали обслуговування клієнта, 
можливість клієнта чекати певний період замовлений продукт та ін.). У разі, якщо першу 
групу факторів можна чітко визначити на підставі статистичної звітності , то отримання 
числових значень другої групи факторів пов‟язане з певними інформаційними 
бар‟єрами. Тому кількісне вимірювання якості процесів та їх ефективності має 
будуватись на визначених  індикаторах, які дозволять сформувати єдину систему оцінку 
агрологістики.  

Таким чином, оцінка системних характеристик агрологістики будується 
на засадах системного підходу та визначена ключовими особливостями 
функціональних блоків взаємозв‟язків в системі логістичного управління: 
процесами перевезень та транспортування, розміщенням та оптимізацією 
потоків на складах; оптимальною кількістю залишків  запасів ресурсів; 
фінансуванням по закупках та продажу ресурсів; інформаційною інфраструктурою обробки 
даних. 
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