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ПР ОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

РЕЦЕНЗІЯ
РЕЦЕНЗІЯ НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ
«ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»
(ЗА РЕДАКЦІЄЮ ПРОФЕСОРА М.М. МЕРКУЛОВА)

Логістичний підхід до розвитку суб’єктів
господарювання дозволяє змістити акценти з
управління окремими функціями на управління
потоковими процесами (управляти матеріальним та супутніми потоками), що в свою чергу
є надійною опорою для побудови та виконання
безпекоорієнтованої стратегії підприємств.
Сучасні господарські системи характеризуються все більшою складністю, функціонують
у режимі постійних змін та в умовах невизначеності, стикаються з ризиками збоїв ланцюгів постачання не лише в рамках своєї компанії, але й при взаємодії з іншими учасниками.
Складні виклики, які постають перед суб’єктами
господарювання, можливо усунути більш адаптованими інструментами їх вирішення. Тому

інноваційні проєкти та рішення є важливими,
актуальними та дієвими і дозволяють підняти
логістичне забезпечення безпекоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання на
якісно новий, більш ефективний рівень.
З огляду на зазначене, обрана колективом
авторів тематика є важливою та актуальною.
Актуальність обумовлена насамперед системоутворюючою роллю інноваційної діяльності
суб’єктів господарювання для побудови інноваційної економіки.
Композиційно монографія поєднує питання
методологічного, методичного й практичного
характеру, які пов’язані з логістичним забезпеченням діяльності підприємств, які мають
своїм стратегічним баченням безпекоорієнтований розвиток. Авторський колектив прагнув
узагальнити і викласти різноманітний матеріал щодо обраної проблематики, щоб він був
корисний підприємцям, науковим співробітникам, викладачам, аспірантам та читачам, які
цікавляться окремими аспектами застосування
логістики для покращення конкурентоспроможності компанії.
Монографія складається з двох розділів, які
присвячені методологічним основам, теоретичним положенням та практичним аспектам
логістичного забезпечення безпекоорієнтованого розвитку суб’єктів господарювання.
Перший розділ «Методологічні основи
логістичного забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання» розкриває
теоретичні та методологічні аспекти застосування логістичного підходу у процесі побудови чи реінжинірингу діяльності підприємств,
важливість застосування інноваційних складових не лише у сфері матеріального виробництва, але й все більш зростаючій та різноманітній системі надання послуг. Сфера послуг
постійно розвивається і охоплює в себе все
нові й нові напрямки людської діяльності.
Заслуговує на увагу також ґрунтовне та критично оцінене дослідження щодо удоскона-
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лення класифікації ризиків у підприємницькій
діяльності, в тому числі й логістичній, В сучасних умовах на ринку мають переваги саме ті
суб’єкти господарювання, які мають більшу
гнучкість та адаптивність до зміни зовнішніх
умов, які проводять постійну систему моніторингу та оцінки ризиків, а також розробляють
моделі своєчасного реагування, спираючись
на чітку науково обґрунтовану класифікацію
ризиків.
Другий розділ «Інтеграція логістики в процесі безпекоорієнтованого розвитку суб’єктів
господарювання» присвячено більш практично спрямованим питанням логістичного
забезпечення інтернет-торгівлі, як з точки
зору маркетингу, так і організаційних моментів, моделювання політики збуту промислових
підприємств, концепції управління ланцюгами
постачання, використанню інформаційно-аналітичних систем, інноваційним розробкам у
сфері інформаційного забезпечення управління транспортно-складським господарством.
Окремої уваги заслуговує розділ про оцінку
упущеної вигоди на ринку транспортних послуг,
яку авторами запропоновано розглядати як
показник, залежний від вартості одиниці часу
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та загального середнього часу затримок, тобто
з урахуванням розумних витрат та собівартості
перевезень.
Також авторами проведено глибоке та ґрунтовне дослідження методичних підходів до
оцінки ефективності логістичної діяльності на
підприємстві, таких як економіко-математичне
моделювання та системний підхід до аналізу
результатів діяльності, за допомогою якого
вивчають діяльність суб’єкта господарювання
з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх
зв’язків і чинників.
В цілому, монографія є завершеним самостійною науковою роботою, виконаною на
актуальну тему, має наукову і практичну цінність, результати якої можуть бути застосовані
для побудови ефективної стратегії безпекоорієнтованого розвитку інноваційно-активних
підприємств на основі логістичних підходів та
принципів. Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що, завдяки обраному
авторським колективом підходу, монографія є
багатоплановою, описана проблематика логістичного забезпечення розвитку суб’єктів господарювання та фактологічний матеріал спонукає до подальших досліджень.
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