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FEATURES OF SITUATIONAL MANAGEMENT OF LOGISTIC ACTIVITY OF FOOD
ENTERPRISES

У статті розглянуто особливості ситуаційного управління логістичною діяльністю харчових підприємств. КонN
статовано, що ситуаційне управління логістичними системами виробництва харчової продукції полягає у пошуку та
прийнятті управлінських рішень у різних проблемних ситуаціях. Виявлено, що метою ситуаційного управління у лоN
гістичних системах виробництва харчової продукції є усунення результатів впливу зовнішніх чинників та забезпеN
чення максимально можливої відповідності фактичного виробництва запланованому з мінімальними втратами часу
та використовуваних на виробництві ресурсів. Встановлено, що управління ланками логістичного ланцюга в реальN
ному масштабі часу відбувається за допомогою специфічних систем оперативного управління. Впровадження запроN
понованих методів ситуаційного управління логістичною діяльністю на підприємствах харчової галузі надасть можN
ливість підвищити ефективність, ритмічність, прогнозованість, продуктивність та прибутковість виробництва проN
дуктів харчування.

The article considers the features of situational management of the logistics activities of food enterprises. It is stated
that situational management of the logistics systems for food production consists in the search and adoption of managerial
decisions in various problem situations. It is established that in the logistics systems of food producers, situational
management is the operational management of the process of food production, which consists in making a management
decision in case of problems caused by the production situation. At the same time, the problematic situation itself arises
from the influence of external and internal factors. It was revealed that the goal of situational management in the logistics
systems of food production is to eliminate the effects of disturbances and ensure the maximum possible correspondence
of the actual production to the planned one with minimal loss of time and resources used in the production. It is
substantiated that situational management of logistic activity of food enterprises involves recognition of levels of
management and decision makers in problem situations, decisions aimed at eliminating the results of external influences
at different levels of management, as well as changing operational and production plans, tasks and schedules. It has been
established that realNtime management of the links in the supply chain occurs using specific operational management
systems, such as procurement and supply of source components; storage of raw materials and products; production,
distribution and consumption of finished food products. It is concluded that the structure of the operational management
elements of an individual link in the logistics chain includes interrelated functions: rationing, planning, accounting,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне функціонування і розвиток су&

часних харчових підприємств обумовлені не
тільки якістю вироблених продуктів харчуван&
ня, економічністю і ритмічністю виробництва і
операцій, а й значною мірою успішним і резуль&
тативним управлінням логістикою, для якої
сьогодні дуже актуальні велика динамічність та
гнучкість у прийнятті рішень. Бажаних резуль&
татів діяльності підприємств харчової галузі
реально досягти за допомогою створення адек&
ватних методів управління логістичною діяль&
ністю.

Однією з визначальних умов удосконален&
ня управління логістичною діяльністю харчо&
вих підприємств виступає розробка відповідних
теоретичних і методичних основ, що дозволя&
ють передусім забезпечити широке викорис&
тання ситуаційного підходу для підвищення
ефективності управління логістичними систе&
мами в харчовому виробництві з урахуванням
їх специфіки (необхідність дотримання і конт&
ролю безпечності та якості сировини і про&
дуктів, короткі терміни придатності більшості
продукції, дотримання температурних умов її
зберігання, сезонність тощо).

Для харчових виробництв характерним є
нестабільність логістичного процесу. Заходи,
спрямовані на стабілізацію логістичного про&
цесу дозволяють зменшити нестабільність,
тому ситуаційне управління здійснюється з
урахуванням поточної ситуації, яка склалася
на виробництві. Загалом ситуаційне управлін&
ня логістичною діяльністю харчових під&
приємств має бути системно узгоджене з ціля&
ми, завданнями, ресурсами й очікуваними ре&
зультатами, бути оперативним та результатив&
ним, відбуватися в реальному масштабі часу.

control, analysis and regulation. Implementation of the proposed methods of situational management of logistics activities
in the food industry will improve the efficiency, rhythm, predictability, productivity and profitability of food production
and will contribute to the smooth operation of the logistics chain as a whole.

Ключові слова: ситуаційне управління, логістична діяльність, логістичний ланцюг,
підприємства харчової галузі, управлінські рішення, оперативне управління.

Key words: situational management, logistics activities, the logistics chain, food industry
enterprises, management decisions, operational management.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання ситуаційного управління розгля&
дали у своїх наукових працях Р. Моклер [1],
В.В. Домарєв [2], І.Н. Герчикова [3], В.О. Васи&
ленко [4], В.І. Дубницький [6]. Управлінню ло&
гістичною діяльністю присвячені наукові роз&
відки М.І. Іванової [7] Є.В. Крикавського [9],
Б.А. Анікіна [11] та інших вітчизняних та зару&
біжних вчених.

Проте питанням ситуаційного управління
логістичною діяльністю суб'єктів господарю&
вання, зокрема і харчових підприємств, досі не
приділено належної уваги науковців. У зв'язку
з чим, обрана для дослідження тематика є
актуальною.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей

ситуаційного управління логістичною діяль&
ністю на харчових підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Загалом термін "ситуація" у перекладі з ла&
тинської означає: положення, обстановка, су&
купність обставин. Для того щоб підприємство
досягло успіху, керівник має передбачити мож&
ливість, імовірність появи тих або інших вироб&
ничих ситуацій, бути готовим до них і діяти
адекватно до обставин.

Загальновідомим є факт, що поняття "си&
туаційне управління" уперше було введено до
наукового обігу вченим зі США Р. Моклером
[1], а загалом дослідження в цьому напрямі ве&
дуться вже понад півсторіччя. Найбільш значу&
щими результатами розробок у сфері ситуа&
ційного менеджменту є констатація того, що
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форми, системи, методи, стилі управління ма&
ють істотно варіюватися залежно від об'єктив&
но існуючих умов діяльності [2, с. 84]. У межах
ситуаційних теорій, підприємства розглядають&
ся як відкриті системи, що активно взаємодіють
із зовнішнім середовищем.

Науковець І.Н. Герчикова розглядала си&
туаційний підхід як концепцію, яка стверд&
жує, що оптимальне рішення є функцією чин&
ників середовища на самому підприємстві і в на&
вколишньому середовищі [3, с. 45]. На думку
В.О. Василенка та В.І. Шостки, головним зав&
данням ситуаційного підходу є розуміння того,
як організація має реагувати на мінливі умови
та специфічні обставини і як саме можна сфор&
мувати типи організацій, системи та процеси
управління, які б найбільше відповідали різно&
манітним специфічним ситуаціям [4, с. 71].

Ситуаційний підхід концентрований на то&
му, що ефективність різноманітних методів
управління зумовлюється конкретними обста&
винами. Оскільки існує значна чисельність фак&
торів впливу як безпосередньо на підприємстві,
так і ззовні, не існує універсального способу
управління об'єктом. Найбільш ефективним
методом у певній конкретній ситуації буде той,
який найбільше відповідатиме даній ситуації та
буде максимально адаптованим до неї. Засто&
сування ситуаційного підходу засноване на
альтернативності досягнення тієї самої мети
під час ухвалення чи реалізації управлінських
рішень (планів та ін.), урахування непередбачу&
ваних обставин [5, с. 352].

Варто відзначити, що методи ситуаційного
управління економічними системами посилено
розвиваються і використовуються для вирішен&
ня різних організаційно&технічних проблем [6],
в той час як організаційно&економічним завдан&
ням в рамках ситуаційного управління поки що
не приділяється належної уваги. Ці обставини
визначають актуальність для економічної на&
уки і господарської практики розгляду основ
ситуаційного управління логістичною діяльні&
стю харчових підприємств.

Ситуаційне управління має на увазі прий&
няття управлінських рішень в ході виникнення
проблем відповідно до поточної ситуації.

У логістичних системах виробників харчо&
вої продукції ситуаційне управління являє со&
бою оперативне управління процесом вироб&
ництва продуктів харчування, яке полягає у
прийнятті управлінського рішення при виник&
ненні проблем, зумовлених виробничою си&
туацією. Сукупність проблем та виробничої
ситуації на певний момент часу являє собою
проблемну ситуацію, виникнення якої в процесі

виробництва обумовлено впливом зовнішніх та
внутрішніх факторів.

Внутрішні протиріччя, які виникають у ре&
зультаті впливу контрольованих чинників, що
змінюють процеси функціонування логістичної
ланки і викликають незаплановані зміни вели&
чин задіяних ресурсів, вимагає прийняття гра&
мотних управлінських рішень. До типових про&
блемних ситуацій виробничої логістики мож&
на віднести, наприклад, вихід з ладу робочого
обладнання, травмування працівника тощо.
Управлінські рішення можуть стосуватися ви&
значення рівня відповідальності в системі управ&
ління за певну ланку логістичного ланцюга, за
конкретну проблемну ситуацію, за внесення
змін в графіки виконання робіт, корегування
оперативних планів тощо [7, с. 67]. Метою си&
туаційного управління в логістиці харчового
виробництва у реальному масштабі часу є усу&
нення результатів впливу зовнішніх чинників та
забезпечення відповідності фактичного про&
тікання процесу виробництва запланованому,
причому за мінімальних витрат ресурсів, що
використовуються у виробництві.

Управління елементами логістичного лан&
цюга в логістичних системах виробництва хар&
чової продукції в реальному масштабі часу
реалізується специфічними системами опера&
тивного управління: закупівлями, поставками
і зберіганням необхідних для виробництва ком&
понентів (харчової та сільськогосподарської
сировини, пакувальних матеріалів, комплек&
туючих та ін.); виробництвом, зберіганням, роз&
поділом та споживанням виробленої харчової
продукції.

Структура складових елементів оператив&
ного управління кожної ланки логістичного
ланцюжка підприємства з виробництва харчо&
вої продукції уявляє собою взаємно пов'язані
функції планування, нормування, обліку, ана&
лізу, контролю та регулювання.

Функціонування допоміжного та обслуго&
вуючого виробництва взаємопов'язане з фун&
кціонуванням основного виробництва харчово&
го підприємства в рамках планово&економічних
розрахунків і скоординованої взаємодії систе&
ми оперативного менеджменту основного ви&
робництва з системами оперативного менедж&
менту допоміжних виробництв та обслуговую&
чих служб. У результаті має місце злагоджене
функціонування служб основного виробницт&
ва, яке гарантується необхідними ресурсами.

У дискретному виробництві харчової про&
дукції специфічними системами оперативного
менеджменту здійснюється моделювання
найбільш оптимальних потокових процесів до&
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поміжного та основного виробництва, які об&
слуговують різні служби та здійснюють управ&
ління їх рухом у просторі та часі.

Діяльність харчового підприємства по&
стійно піддається впливу зовнішніх та внут&
рішніх факторів впливу. Системи управління
підприємством в залежності від швидкості ре&
акції на ці збурення класифікують на контро&
льовані та неконтрольовані. Система управлі&
ння харчовим підприємством реагує на контро&
льовані чинники впливу під час їх виникнення,
попереджаючи значущі відхилення фактичних
станів реалізованих бізнес&процесів від запла&
нованих (цільових, встановлених). На неконт&
рольовані фактори впливу система управління
харчовим підприємством не реагує під час їх ви&
никнення; їх дія призводить до значних відхи&
лень фактичних станів реалізованих бізнес&
процесів від цільових. У цьому випадку управ&
ління здійснюється за фактом виникнення не&
контрольованих чинників.

Перший вид управління істотно ефективні&
ше управління за фактом виникнення неконт&
рольованих чинників. Проте реалізація управ&
ління за фактом впливу контрольованих фак&
торів вимагає більш значних одноразових та
поточних витрат на створення і забезпечення
функціонування систем управління підприєм&
ством, аніж за фактом виникнення неконтро&
льованих чинників.

У зв'язку із зазначеним, в умовах недо&
статніх фінансових ресурсів і технічних мож&
ливостей фіксування збурень в режимі реаль&
ного часу перевагу доцільніше віддавати сис&
темам управління за принципом переважного
управління за фактом впливу контрольованих
факторів і часткового управління за фактом
виникнення неконтрольованих факторів [8,
с. 26]. Водночас це може призводити до того,
що підприємство може отримувати невиправ&
дано менший економічний ефект від виробни&
чо&господарської та фінансово&економічної
діяльності.

Для існуючих систем оперативного управ&
ління окремими ланками логістичних лан&
цюжків виробництва харчової продукції, що
реалізують принципи управління за фактом
впливу контрольованих факторів та за принци&
пом переважного управління за фактом впли&
ву контрольованих факторів і часткового
управління за фактом виникнення неконтроль&
ованих факторів, характерна орієнтація пере&
важно на "людський фактор" (послідовна пе&
редача інформації про проблемні ситуації зни&
зу вгору для встановлення повноважних в час&
тині їх вирішення осіб та передача команд у

зворотному порядку). У зв'язку з цим існуючі
системи управління логістикою виробництва
харчової продукції здебільшого не забезпечу&
ють необхідної відповідності фактичного ста&
ну потокових процесів їх цільовому стану за
встановленими показниками. Так, для харчово&
го виробництва характерними є такі цільові по&
казники: часові, номенклатурні, вартісні,
об'ємні. Всі операції з управління ланками ло&
гістичного ланцюга за наявності проблемної
ситуації (констатація проблемної ситуації на
всіх рівнях ієрархії управління, прийняття
рішень щодо її вирішення, зі зміни оператив&
них планів, графіків роботи тощо) займають
надмірно тривалі проміжки часу. Внаслідок
цього виникають непродуктивні витрати ре&
сурсів (трудових, матеріальних, енергетичних
та ін.). Ці різного роду втрати в кінцевому
підсумку негативно відбиваються на ефектив&
ності діяльності логістичного ланцюга зага&
лом.

Отже, функціонування логістичних лан&
цюгів в сучасних умовах пов'язано з нестабіль&
ністю зовнішнього середовища та інтенсивним
впливом випадкових чинників, що генерують
різні проблеми [9, с. 209]. У зв'язку з цим зрос&
тає роль істотного підвищення швидкодії опе&
ративного управління потоковими процесами
в логістиці виробництва. Для вирішення зазна&
чених проблем управління логістичними ланка&
ми гостро необхідне збільшення кількості фор&
малізованих процедур у процесах констатації,
генерації, аналізу можливих альтернатив; у ви&
борі більш адекватних оперативних планів,
графіків, завдань для вирішення проблемних
ситуацій.

Головними альтернативами сучасної орга&
нізації управління окремими ланками логістич&
них ланцюжків виробництва харчової про&
дукції в умовах інтенсивного впливу випадко&
вих збурень виступають:

— адресне встановлення управлінських
рівнів та осіб, які мають повноваження вирішу&
вати проблемні ситуації, що виникають;

— організація управління на принципах
управління за фактом впливу контрольованих
факторів та за принципом переважного управ&
ління за фактом впливу контрольованих фак&
торів і часткового управління за фактом виник&
нення неконтрольованих факторів;

— адресна констатація проблемних ситу&
ацій, що виникли у логістичних ланках;

— прийняття адекватних управлінських
рішень у мінімально можливі за тривалістю
інтервали часу в режимі реального часу [10,
с. 227—228].



98
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2020

Такі варіанти управління логістикою харчо&
вого виробництва дозволяють реагувати на
будь&які значущі виклики зовнішнього і внут&
рішнього середовища, оперативно здійснюва&
ти адекватну реакцію, що особливо важливо
при виробництві та реалізації продукції з об&
меженими термінами зберігання при обов'яз&
ковому дотриманні необхідних температурних
режимів.

Також можливе управління логістикою в
інший спосіб за допомогою ідентифікації про&
блемних ситуацій. Подібна система розпізна&
вання отримує певні вхідні дані та перетворює
їх на вихідні, що дає змогу прийняти і реалізу&
вати потрібні управлінські рішення. Серед ви&
мог до таких систем — урахування впливу зов&
нішніх збудників, визначення рівня менеджмен&
ту, відповідального за їх усунення [11].

Продуктивність сучасних інформаційних
технологій в галузі управління харчовим ви&
робництвом гарантує мінімальні витрати часу
на вияв результатів дії зовнішніх впливів та
прийняття рішень, що спрямовані на їх усунен&
ня при застосуванні спеціалізованих систем
ідентифікації проблемних ситуацій на вироб&
ництві.

Швидкодія спеціалізованих систем ідентиф&
ікації проблемних ситуацій в логістиці вироб&
ництва забезпечується значними витратами
різних ресурсів на стадії їх утворення та мі&
німально необхідними ресурсами для їх стало&
го функціонування. Саме в процесі розробки і
побудови системи, яка розпізнає відповідні типи
призначення здійснюється значна за обсягами
робота: дослідження безлічі варіантів можливих
ситуацій; їх аналіз; класифікації; розробка ал&
горитмів розпізнавання; вибір та/або розробка
комплексу технічних засобів тощо. Одноразові
витрати на створення спеціалізованих систем
ідентифікації проблемних ситуацій можуть оку&
патися в досить стислі терміни через економію
різних ресурсів при їх багаторазовому застосу&
ванні на працюючих харчових підприємствах.

Загалом ситуаційне управління ланками ло&
гістичного ланцюга в основному виробництві
включає розпізнавання: рівнів управління й
осіб, що приймають рішення в проблемних си&
туаціях; рішень, спрямованих на усунення ре&
зультатів зовнішніх впливів на різних рівнях ме&
неджменту (на рівні підприємства, міжцехово&
му, цеховому, дільничному рівнях); фактів не&
обхідності зміни оперативно&виробничих
планів, завдань і графіків на різних рівнях;
рішень, спрямованих на коригування завдань,
графіків, планів виробничих систем на різних
рівнях.

Організація ситуаційного управління ло&
гістичною ланкою — дискретним виробницт&
вом, за умов впливу зовнішніх та внутрішніх
чинників, на основі застосування спеціальних
систем ідентифікації проблемних ситуацій доз&
воляє формалізувати функції оперативного ре&
гулювання, контролю та аналізу і може бути
адаптована для здійснення схожих функцій
оперативного управління.

Сукупність гнучко коригованих календар&
них планів (завдань, графіків) ланок логістич&
них ланцюжків, адекватні реакції систем управ&
ління на зовнішні та внутрішні збурення у ре&
альному масштабі часу, що грунтуються на
широкому використанні спеціалізованих сис&
тем ідентифікації проблемних ситуацій, вима&
гають існування єдиної взаємно пов'язаної су&
купності цільових управлінських рішень, які
гарантують організацію злагодженої роботи
логістичного ланцюга загалом.

ВИСНОВКИ
Ситуаційне управління логістичними систе&

мами виробництва харчової продукції полягає
у пошуку та прийнятті управлінських рішень у
різних проблемних ситуаціях. Мета ситуацій&
ного управління у логістичних системах вироб&
ництва харчової продукції — усунення резуль&
татів впливу збурень та забезпечення макси&
мально можливої відповідності фактичного
виробництва запланованому з мінімальними
втратами часу та використовуваних на вироб&
ництві ресурсів.

Управління ланками логістичного ланцю&
га в реальному масштабі часу відбувається за
допомогою специфічних систем оперативно&
го управління, таких, як закупівлі та постав&
ки вихідних компонентів; зберігання сирови&
ни і продукції; виробництво, розподіл і спо&
живання готової харчової продукції. Струк&
тура елементів оперативного управління ок&
ремої ланки логістичного ланцюга містить
взаємопов'язані функції: нормування, плану&
вання, облік, контроль, аналіз та регулюван&
ня. Впровадження ситуаційного управління
логістичною діяльністю на підприємствах
харчової галузі надає можливість підвищити
ефективність, ритмічність, прогнозованість,
продуктивність та прибутковість виробниц&
тва продуктів харчування для суб'єктів гос&
подарювання.
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