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Постановка проблеми. Незавершеність 
процесів структурної перебудови національної 
економіки України особливо гостро виявляється 
на регіональному рівні, призводячи до певного 
виснаження природно-ресурсного потенціалу 
окремих територій, а також диспропорцій у соціа-
льно-економічному розвитку регіонів. Практична 
реалізація принципів сталого розвитку регіональ-
них соціо-еколого-економічних систем зумовлює 
необхідність удосконалення існуючих механізмів 
розвитку державної регіональної політики на ін-
новаційних засадах з урахуванням сучасних тен-
денцій розвитку науки управління.  

Зокрема, розвиток концепції процесного ме-
неджменту закономірно обумовлює необхідність 
активізації наукових досліджень щодо вирішення 
проблеми логістизації економічних відносин на 
регіональному рівні. Маючи універсальний харак-
тер, концепція логістики сьогодні виступає науко-
вим підґрунтям для інноваційної зміни практики 
управління у таких основних сферах: природоко-
ристування у виробничих системах [1], управлін-
ня потоками вторинних ресурсів та відходів [2], 
формування та розвиток систем життєзабезпе-
чення міських територій [3, 4], туристична діяль-
ність [5, 6] та ін. Потокові процеси руху різномані-
тних ресурсів у межах регіональних соціально-
еколого-економічних систем не стали винятком 
та є об’єктом дослідження регіональної логістики.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Регіональні аспекти управління рухом товарів та 
послуг на логістичних засадах досліджуються у 
працях О.В. Бєлякової [7], З.В. Герасимчук [8], 
Р.Р. Ларіної [9], В.Ф. Лукіних [10], О.Д. Мороз та 
Н.В. Хвищун [11] та ін. Науковцями досить ґрун-
товно опрацьовані питання, пов’язані з визначен-
ням змісту, структури і принципів побудови регіо-
нальних логістичних систем товароруху, а також 
розробкою науково-методичного інструментарію 
управління матеріальними та пов’язаними з ними 
потоками у регіональних системах фізичного роз-
поділу та перерозподілу матеріальних благ. Ра-
зом із тим, залишаються мало дослідженими 
питання щодо теоретико-методичного забезпе-
чення регулювання потокових процесів на стадіях 
залучення природних та інших ресурсів у госпо-
дарській обіг, їх виробничого використання, а 

також утилізації відходів виробництва та спожи-
вання у регіональній площині. Дослідження окре-
слених проблемних питань є важливим науковим 
завданням сьогодення через об’єктивно назрілу 
необхідність формування ефективних механізмів 
зниження енерго- та ресурсомісткості вітчизяного 
виробництва, а також кардинальної трансформа-
ції структурно-функціональної побудови регіона-
льних природно-ресурсних комплексів.  

Мета та завдання дослідження. Метою да-
ного дослідження є визначення стратегічних мо-
жливостей (резервів) ефективного регулювання 
процесів раціонального використання та відтво-
рення соціально-економічного та природно-
ресурсного потенціалів регіону на основі логісти-
чного підходу. При цьому важливим завданням 
щодо реалізації механізмів логістичного управ-
ління ресурсовикористанням у регіональному 
вимірі є забезпечення врахування принципів еко-
логобезпечного, екологозбалансованого сталого 
розвитку. Досягнення поставленої мети, зокрема, 
зумовлює необхідність проведення ґрунтовного 
аналізу існуючих теоретико-методичних підходів 
до: трактування сутнісно-змістовної основи ста-
лого соціально-економічного розвитку регіону, які 
дозволяють визначити особливості реалізації 
логістичного управління різноманітними ресурса-
ми на регіональному рівні.   

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Методологічним підґрунтям представленого 
дослідження є постулати універсальної концепції 
логістики, які обґрунтовані, зокрема, у роботі  
[12]. Узагальнено їх зміст полягає у такому: 
об’єктом дослідження логістики є потокові проце-
си будь-якого змісту; управляючий вплив реалі-
зується у межах логістичної системи, що являє 
собою цілісну полікомпонентну структуру, елеме-
нти якої інтегровані матеріальним потоком; ме-
тою логістичного управління є наскрізна оптимі-
зація потокових процесів на основі оцінки та міні-
мізації загальних логістичних (інтегральних) ви-
трат. Оцінювання ефективності функціонування 
логістичної системи, повинно передбачати, окрім 
визначення загальних витрат, оцінку втрат при-
бутку, які зумовлені нераціональним використан-
ням ресурсів потоку, що визначає специфічність 
логістичного підходу та його відмінність від сис-
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темного. Це дозволяє оптимізувати витрати сис-
теми і стимулювати максимальне використання її 
резервів. Специфічні ознаки управлінської діяль-

ності на основі логістичного підходу трансфор-
мують її в логістичне управління (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Зв’язок основних категорій логістики [1, с. 27] 

 

Формування методології застосування логіс-
тичного підходу для забезпечення сталого розви-
тку регіону вимагає певного аналізу дефінінції 
«регіон» з метою виявлення таких соціально-
економічних характеристик, що надають можли-
вість логістизації регіонального управління.   

Перш за все, слід відмітити, що регіон як 
комплексна категорія є об'єктом вивчення регіо-
нальної економіки, соціальної та економічної гео-
графії та інших наук. Відповідно, залежно від 
цілей аналізу, під час визначення даного поняття 
вчені роблять акцент на тих чи інших характери-
стиках регіону як об’єкту дослідження.  

Державна регіональна політика ґрунтується 
на ототожненні регіональної діфференціації та 
існуючих принципів адміністративно-
територіальної організації. Так, у Законі України 
«Про стимулювання розвитку регіонів» регіон 
визначається як територія області [13]. Таке тра-
ктування змісту регіону свідчить про зосереджен-
ня уваги на територіальних аспектах характерис-
тики досліджуваного об’єкта та керованості регіо-
нального розвитку, що дозволяє розглядати регі-
он як суб’єкт соціально-економічних відносин. 
При цьому функції управління здійснюються су-
б'єктами владних повноважень на рівні області. 
Територіальний аспект характеристики регіону 
полягає у тому, що територія виступає своєрід-
ним базисом, який є середовищем життя людей, 
основою господарювання, засобом консолідації 
всіх сфер суспільного виробництва, а також носі-
єм природно-ресурсного, економічного, соціаль-
ного та споживацького потенціалів (через приро-
дні, суспільні, демографічні, соціальні та економі-
чні особливості). На цьому акцентується увага й у 
визначенні Е.Б. Алаєва, за яким регіон – терито-

рія, яка за сукупністю її елементів є відмінною від 
інших територій, а також характеризується єдніс-
тю, взаємозалежністю її складових [14].  

За визначенням, наведеним у роботі [15], ре-
гіон – відокремлена ділянка земної поверхні, а 
також просторовий базис діяльності, що містить 
виробництво, виробничу і соціальну інфраструк-
туру, та являє собою полігон життієдіяльності, 
фактор та ресурс розвитку території. У даному 
трактуванні підкреслюється і просторовий зміст 
регіону як основи життєдіяльності. Це дозволяє 
розглядати об'єкти, які його формують, у контекс-
ті їх взаємозв’язку, взаємозалежності, взаєморо-
зміщення та підпорядкованості у просторі та часі. 
Такий підхід є ширшим порівняно з трактуванням 
регіону лише як території, оскільки територія є 
частиною простору. 

Цілісність, керованість, спеціалізацію, ком-
плексність, просторовий зміст як важливі харак-
теристики регіону відзначає Р.Р. Ларіна, за ви-
значенням якої регіон – це соціально-економічна 
просторова цілісність, що характеризується ком-
плексністю, цілісністю, спеціалізацією і наявністю 
політики адміністративних органів управління [9, 
с. 71].  

Таким чином, узагальнюючи вищенаведені 
підходи, основними характеристиками регіону є 
такі: полікомпонентність; комплексність; ціліс-
ність; керованість; просторово-часова взаємоза-
лежність елементів (організованість у просторі і 
часі); природно-ресурсна визначеність (взаємо-
залежність) економічного, соціального та екологі-
чного розвитку.  

Ефективність регіонального розвитку вияв-
ляється у трьох сферах життедіяльності людей: 
економічній, соціальній та екологічній. Економіч-

Логістичний підхід – універсальна методологія 
досліджень 

Логістичне управління – управління комплексом функцій, пов’язаних із формуванням та 
обслуговуванням потокових процесів на основі логістичного підходу (концепції) 

Принципи: 

- єдиний матеріальний потік інтегрує взаємозв’язані 
функції у єдину матеріалопровідну систему; 
- для управління потоковими процесами 
створюється відповідна організаційно-економічна 
система; 
- оцінювання ефективності системи здійснюється не 
тільки на основі витрат, а й втрат прибутку від 
нераціонального використання ресурсів 

Концепція логістики: 

 
- об’єктом дослідження є сукупність потокових 
процесів, які мають технологічну, 
організаційну, економічну та інформаційну 
єдність; 
- предмет дослідження – наскрізна 
оптимізація потокових процесів; 
- методологічною основою оптимізації 
потокових процесів є наукова парадигма 
логістики: аналітична, технологічна, 
маркетингова, інтегральна 
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на ефективність регіонального розвитку визнача-
ється, зокрема, показниками росту валового вну-
трішнього продукту, прибутком та розміром до-
хідної частини регіональних бюджетів. Соціальна 
реалізується через ступінь матеріального благо-
получчя людей, рівень та якість життя населення. 
Екологічна характеризується якістю та комфорт-
ністю навколишнього природного середовища, 
станом здоров’я та тривалістю життя населення 
[14]. 

Взаємозалежність економічного, соціального 
та екологінчого розвитку має особливий прояв у 
концепції сталого розвитку. Сталий розвиток ре-
гіону, за визначенням Б.М. Данилишина, являє 
собою економічно, соціально та екологічно зба-
лансований розвиток окремих територій та роз-
ташованих на них населених пунктів, спрямова-
ний на узгоджене формування їх економічної, 
соціальної та екологічної складових на основі 
раціонального використання всіх видів ресурсів 
(природних, трудових, науково-технічних, інфор-
маційних та ін.) [16].  

Як відзначають В. С. Волошин і В. М. Трего-
бчук [17], сталий соціально-економічний розвиток 
будь-якої країни, а відтак – регіону, можливий при 
одночасному забезпеченні таких умов функціону-
вання господарського комплексу: 

− задоволенні зростаючих матеріальних і 
духовних потреб та підвищенні життєвого рівня 
населення; 

− раціональному й екологобезпечному гос-
подарюванні та високоефективному використанні 
природних ресурсів; 

− підтриманні сприятливих природно-
екологічних умов життєдіяльності та збереження, 
відтворення і примноження якості навколишнього 
середовища та природно-ресурсного потенціалу 
матеріального виробництва. 

Процеси порушення екологічної рівноваги і 
погіршення якості навколишнього природного 
середовища мають переважно регіональний ха-
рактер, тому проблеми охорони навколишнього 
природного середовища та організації раціона-
льного природокористування повинні перш за все 
розв’язуватись у процесі розвитку та територіа-
льної організації суспільного виробництва шля-
хом здійснення заходів з удосконалення техноло-
гічних процесів, зниження ресурсомісткості виро-
бництва, раціонального природокористування, 
збереження генофонду, створення заповідних 
територій та ін. Реалізація цих заходів повинна 
здійснюватись на інноваційній основі, в основі 
якої – якісно нове розуміння змісту процесів ре-
сурсовикористання, змісту ресурсоефективної 
економіки.  

Так, за твердженням авторів роботи [14], го-
ловне завдання оптимального використання регі-
онального потенціалу полягає в переході від іде-
ології «запасу благ» (ресурсів, майна, потен-
ціалу) до ідеології «потоку» – ефективність вико-

ристання існуючого природно-ресурсного, трудо-
вого, техніко-технологічного потенціалу регіону 
визначається рівнем його залучення у потоковий 
процес розширеного відтворення капіталу.  

Необхідність потокової організації процесів 
ресурсовикористання на регіональному рівні як 
інструменту узгодження соціо-еколого-
економічних протиріч відзначається й у дослі-
дженнях Є.П. Ушакова [18]. Він вважає, що фор-
мування моделі збалансованого розвитку еконо-
міко-екологічної системи регіону повинно будува-
тись на ґрунтовному дослідженні структури та 
основних матеріально-речовинних, а також інфо-
рмаційних потоків, які виникають під час функціо-
нування цієї системи та є результатом взаємодії 
двох підсистем – економічної та екологічної.  
Збалансованість регіональної системи автор 
розуміє як стан регіональної економіки, за якого 
регіональні пропорції є рівноважними.  

На необхідності досягнення «територіально-
го оптимуму» у використанні соціально-
економічного потенціалу регіону наголошують 
автори роботи [19]. При цьому оптимальність 
розглядається як сукупність найліпших природ-
них та соціально-економічних умов на визначеній 
території, що є результатом «належної організа-
ції» процесів використання ресурсів та інфра-
структури  з метою досягнення найкращих соціа-
льно-економічних результатів за умови збере-
ження рівноважного стану навколишнього приро-
дного середовища у процесі розвитку та розмі-
щення продуктивних сил. При цьому баланс еко-
номічних інтересів суспільства (виробництва та 
споживання матеріальних благ) та екологічних 
потреб (належна якість середовища життєдіяль-
ності та ресурсів) має бути забезпечений в кож-
ний конкретний момент часу на конкретній тери-
торії.  

Представлені положення дозволяють ствер-
джувати, що проблема забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку регіону є за 
своїм змістом також і логістичною, тобто може 
бути представлена як проблема з оптимізації 
потокових процесів ресурсовикористання у прос-
торі та часі, що має на меті збалансування про-
цесів відтворення та споживання ресурсів у со-
ціо-еколого-економічній системі регіону.  

Логістизація економічних відносин на регіо-
нальному рівні дозволяє з інноваційних позицій 
забезпечити вирішення таких ключових завдань 
регіонального управління: вироблення оптималь-
ної стратегії в регулюванні структурних пропорцій 
і матеріальних потоків суспільного виробництва; 
оптимізації матеріальних та пов’язаних із ними 
сервісних, фінансових, інформаційних потоків 
регіону. Практична реалізація механізмів логісти-
чного управління зумовлює необхідність форму-
вання регіональної логістичної системи. Управ-
ління потоковими процесами ресурсовикористан-
ня на регіональному рівні здійснюється на всіх 
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стадіях формування та функціонування речовин-
но-енергетичного потоку від забезпечення сиро-
винними ресурсами до утилізації відходів вироб-
ництва та споживання. Тим самим, регіональна 
логістична система повинна охоплювати підпри-
ємства виробничої та невиробничої сфер, інфра-
структурні об’єкти, організації та установи, взає-
мопов’язані у процесі прийняття рішень про на-
прями та способи використання елементів ресур-

сопотоку, а також містити систему інформаційно-
го забезпечення. За своїм змістом регіональна 
логістична система являє собою організаційно-
економічний механізм координації функцій з 
управління ресурсопотоком.  

Регіональний вимір логістичного управління 
характеризується певними особливостями, які 
виявляються у цільових настановах, об’єктах, 
методах та інструментах управління (табл.)  

 

Таблиця – Особливості реалізації логістичного управління в регіональному вимірі 
Мета та завдання управління 

Мета: забезпечення сталого, екологобезпечного розвитку територій  
Завдання:  
− формування та розвиток оптимальної структури господарського комплексу регіону у просторі та часі; 
− повне задоволення потреб населення у матеріальних благах та послугах належної якості; 
− раціональне використання природних ресурсів та неперевищення допустимих меж впливу на об’єкти навко-
лишнього природного середовища;  
− розвиток виробничої та соціальної інфраструктури тощо 

Об’єкти управління: 
− речовинно-енергетичні потоки; 
− потокові процеси надання послуг; 
− фінансові потоки; 
− інформаційні потоки 

Методи та інструменти управління: 
− стратегічне планування розвитку регіону на основі системи соціо-еколого-економічних індикаторів; 
− використання системи економічних важелів, заснованих на належній вартісній оцінці природних ресурсів та 
умов; 
− адміністративне регулювання напрямів економічної діяльності, у тому числі у сфері природокористування 
(система дозволів на спеціальне використання ресурсів);  
− виважене стимулювання інвестиційної та інноваційної активності (забезпечення позитивного сальдо між над-
ходженнями до бюджетів та пільгами зі сплати податків та зборів); 
− соціальна реклама та освітні програми для населенння, спрямовані на стимулювання підприємницької актив-
ності, розвиток екологічної культури, підвищення рівня економічних знань та фінансової грамотності; 
− використання механізмів державно-приватного партнерства для реалізації проектів у сфері екологізації та ін. 

 

Виходячи з того, що однією з характеристик 
регіону є керованість,  реалізація функцій логіс-
тичного управління ресурсами повинна здійсню-
ватись суб’єктами владних повноважень на міс-
цях (на рівні області), відповідальними за реалі-
зацію функцій державної регіональної політики.  

Логістичне управління ресурсовикористан-
ням повинно забезпечити підвищення комплекс-
ної ефективності функціонування регіону як при-
родно-господарського комплексу за умови до-
тримання вимог екологічної безпеки, підвищення 
якості життя. Основними показниками для оцінки 
ефективності функціонування регіональної логіс-
тичної системи виступають показники витрат та 
розподілу фінансових ресурсів на різних стадіях 
руху потокових процесів, а також якісні показники, 
що характеризують організацію та гнучкість сис-
тем розподілу ресурсів і матеріальних благ (сво-
єчасність, точність, надійність та ін).  Останні, в 
свою чергу, можуть бути трансформовані у варті-
сні показники, наприклад: вартість ресурсів зале-
жно від рівня їх дефіцитності та доступності, ве-
личина втрат від несвоєчасного чи некомплектно-
го постачання ресурсів, а також втрат від зни-
ження якості ресурсів. Ці критерії можуть бути 
використані і для оцінки інфраструктурних 
об’єктів – системи складського господарства ре-

гіону, транспортного потенціалу.  
Оптимізація потокових процесів, як зазнача-

лось вище, здійснюється за критерієм мінімуму 
загальних логістичних витрат. Грунтуючись на 
результатах попередніх досліджень [1, 20] та 
виходячи зі змісту основних положень концепції 
сталого розвитку, вважаємо, що критерієм опти-
мізації потокових процесів  на регіональному рівні 
має бути мінімум суспільно-необхідних витрат, 
пов’язаних із рухом речовинно-енергетичного, 
сервісного, фінансового та інформаційного пото-
ків. Таким чином, в межах організаційно-
економічного механізму логістичного управління 
ресурсовикористанням на регіональному рівні 
необхідно передбачати, перш за все, належну 
вартісну оцінку наявного природно-ресурсного 
потенціалу, а також адекватні оцінки екодеструк-
тивного впливу господарської діяльності, розроб-
ку ефективних інструментів узгодження економіч-
них, екологічних та соціальних інтересів суб'єктів 
господарювання та вирішення існуючих між ними 
протиріч.  

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Підводячи підсумок зазначимо, що 
застосування логістичного інструментарію в ре-
гулюванні процесів ресурсовикористання на регі-
ональному рівні дозволяє сформувати ефектив-
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ний управлінський підхід до вирішення завдань 
забезпечення сталого розвитку регіону – своєча-
сного задоволення потреб споживачів у матеріа-
льних благах та послугах належної якості у необ-
хідному обсязі за умови збереження належного 
рівня якості компонентів навколишнього природ-
ного середовища та мінімізації суспільних витрат 
(пов’язаних із розподілом та залученням ресурсів 
у господарське використання, а також збитків, 
спричинених екодеструктивною діяльністю) від-
повідно до існуючих організаційно-економічних та 
техніко-технологічних умов регіонального госпо-
дарювання. Це закономірно вимагає подальшого 
удосконалення теоретико-методологічних основ 

логістики на еколого-економічних засадах. Зок-
рема, в рамках регіональної логістики потребу-
ють вирішення такі завдання: поглиблення струк-
турно-функціональної основи формування регіо-
нальних логістичних систем; удосконалення ме-
тодичного інструментарію щодо аналізу та опти-
мізації потокових процесів на різних ієрархічних 
рівнях господарювання; розвиток  структурно-
змістовних основ організаційно-економічного 
механізму логістичного управління регіональним 
розвитком, а також розробка практичних рекоме-
ндацій щодо їх реалізації відповідно до соціаль-
но-економічних умов конкретного регіону.  
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ресурсов, обеспечивающего решение социально-экономических проблем устойчивого развития 
региона. Обозначены особенности формирования механизмов логистического управления на реги-
ональном уровне.  

Ключевые слова: устойчивое социально-экономическое развитие, логистика, региональная 
логистика, природопользования 
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A methodology of logistical management of streamlining processes of resource usage, aimed to achiev-

ing a sustainable development of region has been investigated. There are pointed the features of logistical 
management at regional level.  
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СУЧАСНИХ МЕНЕДЖЕРІВ 
ЯК УМОВА ЇХ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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В статті з’ясовано основні підходи щодо визначення сутності поняття емоційного інтелекту, 

визначені чинники, що впливають на рівень його розвитку. Розглядаються структура емоційного 
інтелекту, його функції, особливості розвитку та зв’язок між рівнем розвитку емоційного інтеле-
кту менеджерів сучасних організацій і рівнем їх успішної самореалізації та ефективної діяльності.  

Ключові слова: емоційний інтелект, емоції, мислення, почуття, емпатія, емоційна компете-
нтність. 

Постановка проблеми. Соціально-
економічні перетворення в Україні, орієнтовані на 
подальший розвиток ринкових відносин у всіх 
сферах господарювання, різко загострили низку 
проблем і в сфері управління організацією, до 
того ж і проблему управлінського персоналу, дія-
льність якого, без сумнівів, має суттєвий вплив на 
ефективність роботи підприємства. 

В сучасних умовах робота управлінців різних 
посадових рівнів стає все більш емоційно напру-
женою, зростає відповідальність за результати 
діяльності підлеглих при дефіциті матеріальних, 
фінансових і трудових ресурсів. Ефективність 
виконання керівниками організації різних управ-
лінських функцій у багатьох випадках пов'язують 
із реалізацією останніми свого управлінського 
(лідерського) потенціалу. Серед складових 
управлінського потенціалу особистості виокрем-
люють одну з визначальних його складових — 
емоційний інтелект, розвиток якого може суттє-
вим чином підвищити ефективність професійної 
діяльності спеціалістів в області управління.  

Взаємодія  керівництва з персоналом підп-
риємства - це найскладніший процес, внаслідок 
значного домінування когнітивних, ірраціональ-
них дій управлінців, які складно описати чіткими 
прийомами і правилами, перетворити на станда-
ртні управлінські технології. Саме тому менеджер 
стає ключовою ланкою у створенні сприятливої 
емоційної атмосфери в організаціях, починаючи з 
мікрорівня. Найвагоміші способи мотивації пер-
соналу полягають не у матеріальному заохочен-

ні, а у заохоченні на емоційному рівні. Менеджер 
з високим емоційним інтелектом здатен розпізна-
ти і вдало управляти почуттями та настроями 
підлеглих з метою ефективної мотивації. Доведе-
но, що рівень емоційного інтелекту  впливає на 
всі складові процесу ефективного управління Як 
бачимо, значення емоційного інтелекту для ефе-
ктивної управлінської діяльності є вельми важли-
вим. Як підкреслює Пітер Друкер, самоаналіз та 
вміння будувати взаємозадовольняючі стосунки з 
підлеглими виступають ознакою сильного керів-
ництва [1]. 

Концепція емоційного інтелекту сьогодні є 
одним з одним з ключових факторів успішності 
менеджера. Тому дослідження і визначення сту-
пеня взаємопов’язаності рівня емоційного інтеле-
кту і лідерства, визначення чинників, що вплива-
ють на рівень емоційного інтелекту, вплив емо-
ційного інтелекту на успішне керування персона-
лом в організації, дослідження конкретних еле-
ментів керівництва, які найбільше залежать від 
рівня емоційного інтелекту, стають важливим 
теоретико-прикладним підґрунтям для поширен-
ня і використання концепції емоційного інтелекту 
(EQ). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ще стародавні філософи звертали увагу на емо-
ції людини та їх значущість у життєдіяльності. 
Так, ще до нашої ери Публій Сір [] говорив про 
те, що людині необхідно керувати своїми емоція-
ми, а то емоції будуть керувати людиною. Наба-
гато пізніше К. Юнг відмічав сильний вплив емо-


