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(збільшення майже удвічі – цього року 61,2 млн грн); фінансова підтримка заходів в АПК – 

5млн грн за спецфондом (змін немає); фінансовий лізинг – 4,7 млн грн (+ 954,6 тис. грн). 

Враховуючи вищезазначене, шляхами підвищення ефективності державної бюджетної 

підтримки підприємницьких структур аграрної сфери є розробка методичних рекомендацій 

для визначення стратегічних цілей та індикаторів розвитку, які сприяли б розвитку 

виробництва з більшою результативністю та ефективністю, окремих форм господарювання і 

сільських територій. 

 

Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови 

 

Волонтир Л.О., к.т.н., доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Пріоритетна сфера діяльності сучасних логістів є стратегічне управління матеріальними 

потоками та їх обслуговування, організація інтегрованих та координаційних механізмів їх 

функціонування. При цьому операційна робота залишається за спеціалістами більш низької 

ланки або делегується спеціалізованим підприємствам. Так, транспортні послуги здійснюють 

компанії – перевізники: залізниця, авіація, автомобіля та т.п. Питання, що виникають на 

таможні – регулюють фірми, чиї співробітники відповідають за оптимальне проходження 

вантажу через таможню. Системна раціоналізація логістичних бізнес-процесів – основна 

задача дипломованих логістів. 

Наукове обґрунтування організації та розвитку логістичних процесів підприємства 

вимагає перекладання принципів логістичного управління на інформаційні процеси 

підприємства. Інформація розглядається в якості основного об’єкту. В ході реалізації 

інформаційного процесу при трансформуванні даних в інформацію та знання виконуються 

такі функції управління інформацією, які визначаються для управління матеріальними 

потоками, а саме: 

- Збір інформації в місцях її виникнення; 

- Обробка та аналіз інформації; 

- Накопичення інформації та її зберігання; 

- Передача інформації. 

Вчені дослідники визначають інформаційну логістику як: 

 cистему управління інформаційними ресурсами організації, що базуються на 

основних логістичних нормах, а саме: узгодженість, раціональність та точний розрахунок та 

правилах - потрібний продукт, в потрібний час, в потрібному місті, потрібному 

користувачеві, у відповідній кількості та відповідної якості, з оптимальними витратами;  

 підтримуючу або забезпечуючи функцію логістичного менеджменту. 

В першому випадку інформаційна логістика є функціональною галуззю логістичного 

менеджменту, що забезпечує виробництво, або загальною теорією логістики. Об’єктом ії 

вивчення є інформаційні потоки, що сопутствують матеріальним потокам, головною метою є 

забезпечення логістичних систем інформацією в визначені терміни, в визначеному обсязі та 

в потрібному місці [1]. В іншому випадку інформаційна логістика є системою, що забезпечує 

всю організацію в цілому інформацією виходячи з логістичних принципів, а саме: 

раціональність, своєчасність, точний розрахунок [1]. 

Найбільш вдалим є таке визначення. Інформаційна логістика – це наука про реалізацію 

методів збору, обробки, зберігання та розподілення інформації в виробничо-господарських 

вив темах та їх оточенні на основі логістичних правил – підвищення релевантності 

інформації в потрібному обсязі, у визначений термін, у визначеному місті та з оптимальними 

витратами. 

Виявлено основні відмінності логістичного інформаційної системи  від тем. це рівень 

інтеграції інформаційного простору. 
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Виділимо такі підходи до визначення логістичної інформаційної системи. 

 Логістична інформаційна система є частиною корпоративної інформаційної системи. 

 Логістична інформаційна система є більш високим ступенем інтеграції програмних 

рішень та включає корпоративну інформаційну систему. 

 Логістична інформаційна система є самостійною структурою, відокремленою від 

інших інформаційних систем [2]. 
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Після світової фінансової кризи відбулися суттєві зміни на ринку банківського 

інвестиційного кредитування. Умови надання кредитів стали більш жорсткіші по 

відношенню до позичальника інвестиційних продуктів. Ряд банків повністю відмовилися від 

надання клієнтам довгострокових позик, а більшість з них підняли їх вартість до такого рівня 

(понад 25% річних у гривнах), що по суті є делікатною відмовою у наданні інвестиційного 

кредиту. За таких умов у левової частки аграрних формувань відсутні реальні можливості 

виконувати зобов'язання по інвестиційному кредиту. 

Подальший розвиток цього сегмента банківських послуг залежить від багатьох чинників, 

серед яких домінуюче значення мають стан, динаміка та вектор руху макроекономічного 

середовища. Однак, як би не розвивалися об’єктивні та суб’єктивні чинники перспективи 

інвестиційного кредитування залежить від його ефективності, під якою ми розуміємо 

результат використання ресурсної бази банку. Формалізований вираз вона знаходить у 

співвідношенні суми доходів, отриманих по інвестиційному кредитуванню, та витрат, 

пов'язаних із здійсненням цих банківських операцій. 

Найважливішою передумовою забезпечення ефективності системи інвестиційного 

кредитування є довготривалість та стабільність взаємовідносин між учасниками кредитної 

угоди, а також їх прогнозований характер. Це можливо лише за умови гармонізації 

економічних інтересів, взаємовигідному характері спільної діяльності банків та їх клієнтів.  

Гармонізація інтересів учасників системи інвестиційного кредитування потребує 

структуризації цілей суб’єктів кредитної угоди та встановлення індикаторів оцінки 

досягнення кожної з них. Важливо відзначити, що для кожного із учасників, кожного рівня 

управління процесом інвестиційного кредитування і кожного із етапів життєвого циклу 

аграрного інвестиційного проекту можуть бути свої форми прояву і критерії ефективності, 

які відповідають реалізації економічних інтересів сторін.  

При цьому слід враховувати взаємозалежність та структуризацію ефективності в 

ієрархічному та часовому аспектах: ефективність вищого рівня управління не можлива без 

ефективності нижчих рівнів системи; ефективність попередніх етапів реалізації аграрного 

проекту є необхідною умовою ефективності наступних етапів. Таке концептуальне бачення 

свідчить про необхідність детально аналізу доцільності та ефективності агарного проекту на 

всіх стадіях (фазах) його реалізації (передінвестиційній, інвестиційній, експлуатаційній) як 

його ініціатором, так і учасниками фінансового забезпечення. При цьому можуть 

використовуватися різні методики оцінки, однак важливо забезпечити єдність методичного 

базису в плані гармонізації економічних інтересів за для досягнення спільної мети.  
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