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ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

У процесі формування та розвитку РЛС залучені різні агенти, зокрема, підприємства та органи влади. У 

цьому контексті слід зазначити, що позиція вчених щодо ролі органів влади у процесі формування РЛС не є 

одностайною і потребує детальнішого дослідження. 

На думку науковців [1, 3], регіональні органи влади постають як суб’єкт управління РЛС. Погоджуючись 

із думкою О. Мороз щодо того, що функціональна роль органів влади у процесі формування РЛС визначається 

створюваними умовами [3], слід вказати на те, що ці умови стосуються не лише взаємодії підприємств, а є 

ширшими й охоплюють умови для розвитку бізнесу, торгівлі, споживчого ринку, транспортної інфраструктури 

та ін. Безпосередні рішення з управління матеріальним потоком приймаються суб’єктами господарювання, але 

за певних умов, які визначаються органами влади. За таких умов, активна позиція органів влади щодо розвитку 

РЛС формується внаслідок застосування ними методології логістики для вивчення особливостей просторової 

взаємодії учасників регіонального господарського простору та формування відповідних механізмів зворотного 

зв’язку. Тож функціональна роль органів влади щодо управління РЛС полягає саме у визначенні та регулюванні 

умов для бажаного (з точки зору цілей регіональної соціо-еколого-економічної системи) розвитку РЛС через 
інформаційні зв’язки з економічними агентами. Конкретні функції органів влади у формуванні, становленні та 

розвитку РЛС, у рамках чинного законодавства [4, 5], наведено нижче. 

Організуюча (координаційна) – має на меті забезпечити формування належних умов для реалізації 

інтеграційного потенціалу РЛС, через: програмування розвитку регіону, розвиток міжнародного співробітництва 

та зовнішньоекономічних зв’язків; діяльність консультативно-дорадчих органів при органах влади; 

інформаційну взаємодію із підприємствами, організаціями та установами у складі РЛС; сприяння діяльності 

органів місцевого самоврядування. 

Забезпечувальна – має на меті забезпечення належного функціонування комплексної РЛС через 

створення (розвиток) інфраструктурних об’єктів (забезпечувальних підсистем РЛС), що належать до компетенції 

відповідного органу влади, зокрема, у сферах: управління автодорогами; діяльності підприємств, що підзвітні та 

підконтрольні відповідно до Закону (комунальних підприємств у соціально- та екологічно-важливих сферах). 

Стимулююча – стимулювання створення та розвитку окремих елементів (галузей, підприємств), що є 

важливими для розвитку комплексної РЛС через механізми: державного замовлення на товари та послуги; 

фінансування діяльності підприємств, що належать до сфери управління; політику розвитку підприємництва. 

Контролююча – має на меті забезпечити своєчасний контроль стану розвитку РЛС, відповідність цілям 

регіону, і здійснюється через моніторинг та контроль основних показників розвитку регіону в сфері соціального, 

екологічного та економічного розвитку. 

Регулювальна – має на меті збалансування структури РЛС, забезпечення умов для розвитку окремих 

складових РЛС відповідно до цілей регіональної соціо-еколого-економічної системи (вищого порядку), 

забезпечення ефективного використання всіх видів регіональних ресурсів через: планування, програмування та 

проектування регіонального розвитку; прийняття рішень щодо доцільності розміщення господарських одиниць 

на території; вирішення питань про спеціальні зони; регулювання інвестиційної діяльності; дозвільну та 

регулювальну діяльність стосовно ресурсів; нормування житлово-комунальних, адміністративних та соціальних 

послуг; розпорядження землями та ресурсами відповідно до законодавства.  

Отже, функціональна роль регіональних органів влади відносно РЛС та її елементів полягає у створенні 

(організаційна, забезпечувальна), регулюванні (регулювальна, стимулююча) умов для їхнього розвитку 

відповідно до комплексу взаємопов’язаних цілей функціонування регіону: економічної ефективності, екологічної 

безпечності та соціального добробуту [2]. Органи влади не виступають безпосереднім ініціатором створення 

РЛС, але їхні рішення є важливими для повноцінної реалізації її інтеграційного потенціалу. 
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