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1) здійснювати координацію дій страхових організацій на тери-
торії країни; 

2) впливати на недобросовісну конкуренцію; 
3) сприяти просуванню перспективних страхових продуктів; 
4) здійснювати гнучку тарифну систему в страхуванні; 
5) сприяти створенню ефективної системи страхового захисту 

майнових інтересів підприємств, організацій і фізичних осіб 
[3]. 

Проте відсутність активної інвестиційної політики страхових 
компаній в частині розміщення страхових резервів у такі надійні фі-
нансові інструменти, як житлове іпотечне кредитування, істотним чи-
ном уповільнює формування системи іпотечних відносин. 

На наш погляд, ефективне використання інвестиційного потенці-
алу страховиків стане можливим лише в результаті поліпшення регіо-
нального соціально-економічного середовища (підйом економіки, зро-
стання платоспроможності і добробуту громадян). 
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Розглядаються сучасні науково-практичні підходи до формування логістичних си-
стем. Структуровано види й типи логістичних систем, встановлено їх особливості, пере-
ваги й критерії оптимізації стосовно житлової сфери. Визначено напрямки удосконален-
ня логістичної системи організаційно-економічного забезпечення відновлення міського 
житлового фонду в сучасних умовах господарювання. 

 

Відновлення міського житлового фонду супроводжується рухом 
матеріальних і пов’язаних з ними інформаційних потоків. Ефектив-
ність функціонування такої матеріалопровідної системи характеризу-
ється часовим інтервалом між придбанням сировини і будівництвом 
(або ремонтом) конкретного об’єкта (групи об’єктів).  
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Дослідженню активності матеріальних потоків, їх управлінню у 
сфері виробництва й обігу присвячені праці вчених-економістів 
Р.Р.Ларіної, В.Н.Амітана, А.Є.Ачкасова, Є.М.Гелевері, Г.І.Онищука, 
Л.М.Шутенка, Ю.М.Манцевича, С.Т.Сташевського, В.Ф.Януковича, 
В.В.Фінагіна [1-10] та ін. Окремі завдання на шляху вирішення про-
блеми формування логістичної системи організаційно-економічного 
забезпечення відновлення міського житлового фонду розглядаються 
також автором цієї статті в публікаціях [11,12]. 

Найчастіше вчені розглядають рух матеріальних потоків виключ-
но на рівні підприємства або регіону. Разом з тим сучасна практика 
функціонування житлового сектора економіки вимагає якомога скорі-
шого формування ефективної логістичної системи саме в галузевому 
аспекті, що дозволить оптимізувати матеріальні потоки, створити інте-
гровані системи управління і контролю їх руху, розробляти системи 
логістичного обслуговування, оптимізувати запаси тощо. Тому метою 
статті є теоретичне обґрунтування структури логістичної системи ор-
ганізаційно-економічного забезпечення відновлення міського            
житлового фонду й розробка відповідного методичного забезпечення 
вирішення наукових і практичних проблем. Вирішення їх                       
дозволить скоротити матеріальні запаси, прискорити процес отриман-
ня інформації, підвищити якість відновлення міського житлового фон-
ду. 

Формування сучасного цивілізованого ринку й соціально-
орієнтованих ринкових відносин у житловій сфері обумовлює необ-
хідність дослідження існуючих логістичних моделей як на загальноде-
ржавному, так і на регіональному рівнях. Зокрема, вивчення проблем 
функціонування та регулювання регіональних логістичних систем зу-
мовлене переходом до розвинутих економічних відносин, що потребує 
глибокого аналізу економіки регіонів і основних закономірностей та 
принципів формування регіональних ринків з використанням систем-
ного підходу. Вельми актуальним також є знаходження нових              
сучасних форм організації управління регіональними виробничими 
комплексами й системами, що б сприяли комплексному розвиткові 
регіону. 

У множині систем, що забезпечують функціонування організа-
ційно-економічного механізму відновлення міського житлового фонду, 
особливу увагу слід сконцентрувати саме на логістичній системі з ме-
тою аналізу її удосконалення. Логістична система організаційно-
економічного забезпечення відновлення міського житлового фонду є 
адаптивною зі зворотним зв’язком. Вона повинна складатися з кількох 
підсистем, має розвинуті зв’язки зі зовнішнім середовищем. 
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Серед видів логістичних систем у житловому секторі економіки 
мають місце: прямі, ешелоновані й гнучкі (рисунок). 

 

 
Принципові схеми логістичних систем різних видів: 

а – пряма логістична система; б – ешелонована логістична система;  
в – гнучка логістична система. 

 

Вибір виду логістичної системи залежить від її властивостей.  
Об’єктом цієї системи є наскрізний матеріальний потік, проте на 

окремих ділянках управління він має певну специфіку щодо функціо-
нальних областей логістики: закупівельна, виробнича, розподільча, 
транспортна й інформаційна. 

Серед завдань, що належать до закупівельної логістики, відно-
сяться визначення потреби в матеріальних ресурсах, дослідження рин-
ку закупівель, вибір постачальників, безпосередньо закупівлі, конт-
роль поставок, бюджет закупівель, а також координація і системний 
зв'язок закупівель з виробником, збутом, складування, транспортуван-
ня, а також з постачальниками. Головними критеріями оптимальності 
закупівельної логістики є якість, скорочення ступеня диверсифікації, 
віддаленість постачальників, розклад поставок, розмір партії і пері-
одичність поставок. 

Головним завданням виробничої логістики є оптимізація матеріа-
льних потоків всередині підприємств житлового сектора економіки. Ця 
область логістики займається оптимізацією схоронності, фасування 
тощо. Вирішальну роль тут відіграє вибір систем управління матеріа-
льними потоками. 

Розподільна логістика вирішує завдання розподілу замовлень між 
різними постачальниками при закупівлі товарно-матеріальних запасів, 
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розподілу вантажів по місцях зберігання, що надійшли в місто, або на 
конкретні підприємства, розподіл матеріальних запасів між різними 
об’єктами . 

Серед критеріїв оптимізації тут виступає планування процесу ре-
алізації, організація процесу і обробки замовлень, організація і конт-
роль за доставками, організація виправлення можливих рекламацій, 
оптимальна схема розподілу матеріальних потоків, кількість розподі-
льчих центрів та їх розміщення.  

Значна частина логістичних операцій на шляху руху матеріально-
го потоку від джерела сировини до кінцевого споживання здійснюєть-
ся за допомогою різних видів транспорту. При цьому витрати на вико-
нання операцій транспортної логістики в житловому секторі складають 
до 50% від загальних витрат на логістику [1]. Тому грамотне проекту-
вання наскрізного матеріального потоку і надання йому оптимальних 
параметрів має вирішальне значення і забезпечує надійність графіка 
доставок, їх терміни, вартість перевезень. 

В основі процесу управління матеріальним потоками в житлово-
му секторі є обробка інформації, циркулюючої в логістичних системах. 
Серед головних завдань тут можна назвати вибір виду інформаційного 
потоку та збалансування інформаційної системи. 

Таким чином, на основі проведеного нами наукового дослідження 
здійснено узагальнення теоретичного, методичного і практичного ас-
пектів функціонування регіональних логістичних систем й обґрунто-
вано структуру логістичної системи організаційно-економічного за-
безпечення відновлення міського житлового фонду. Подальші дослі-
дження щодо удосконалення теорії та методології розглядуваної логіс-
тичної системи мають базуватися на використанні можливостей регіо-
нальних логістичних систем та ефективному управлінні цими систе-
мами з використанням економіко-математичних методів. 
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Розглядається зв'язок розбудови регіональної іпотечної системи і факторів підви-
щення інвестиційної  привабливості регіону. 

 

Регіон є невід'ємною частиною єдиної системи продуктивних сил 
і виробничих відносин та має прямі і зворотні виробничо-економічні, 
ресурсні, науково-технічні, фінансово-кредитні і соціальні зв'язки з 
господарським комплексом країни. У регіонах здійснюються повні 
цикли відтворення населення і трудових ресурсів, основних і оборот-
них фондів, частини національного багатства, грошового обігу, відно-
сини з приводу виробництва, розподілу і споживання продукції. 

Поняття конкурентоспроможності регіонів нерозривно пов'язане з 
підвищенням їхньої інвестиційної привабливості як для залучення іно-
земних інвестицій, так і для міжрегіонального перерозподілу інвести-
ційних ресурсів.  

Інвестиційний клімат будь-якої господарської системи харак-
теризується надмірним динамізмом, постійно змінюється в кращу чи 
гіршу сторони. Його оцінка коливається в широкому діапазоні від 
сприятливого до несприятливого. Прийнято вважати, що клімат, який 
сприяє активній діяльності потенційних інвесторів та стимулює прип-
лив капіталу є сприятливим. А інвестиційний клімат, який приводить 


