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Актуальність дослідження зумовлена тим, що на будь-якому підприємстві 

здійснюються різні процеси: управлінські, закупівельні, постачальницькі, 

виробничі, збутові, складські, транспортні, сервісні та ін., які необхідно 

здійснювати своєчасно і якісно. Ефективність здійснення логістичних процесів 

на підприємствах може досягатися шляхом раціональної організації процесів 

постачання, виробництва, збуту, спрощення та здешевлення виконуваних дій за 

рахунок ефективного використання складських площ, складських обсягів, 

сучасного обладнання, сучасних транспортних засобів, а також удосконалення 

технології здійснення логістичних процесів.   

Метa – розробити рекомендації щодо підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств через підвищення 

ефективності здійснення їх логістичних процесів.  

Аналіз наукових праць з логістики зарубіжних і вітчизняних авторів 

Бауерсокса Д. Дж., Клосса Д. Дж., Анікіна Б. О., Алесінської Т. В., 

Гаджинського А. М., Сергєєва В. І., Кальченко А. Г., Крикавського Є. В., 

Ларіної  Р. Р., Окландера М. А., Пономарьової Ю. В. показав, що недостатньо 

розроблено теоретичні аспекти управління якістю логістичних процесів на 

підприємствах. Крім того, у наукових роботах з економіки недостатньо 

приділяється увага інтеграційним та інноваційним процесам у сфері логістики. 

Тому необхідно визначити і дослідити особливості здійснення логістичних 



процесів на вітчизняних підприємствах, що сприятиме підвищенню їх 

конкурентоспроможності.  

У сучасних економічних умовах ефективне функціонування підприємства 

можливе при здійсненні якісних логістичних процесів. Рекомендації щодо 

підвищення ефективності здійснення логістичних процесів на вітчизняних 

підприємствах представлені у табл. 1.  

 

Таблиця 1 

Рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення  

логістичних процесів на вітчизняних підприємствах   

Проблеми у внутрішньому 

середовищі 

Проблеми у зовнішньому 

середовищі 

Рекомендації щодо підвищення 

ефективності 

1 2 3 

 

Стереотипи в управлінні 

підприємствами 

 

 Змінюване конкурентне 

середовище 

Підвищення кваліфікації керів-

ників відділів підприємства та 

їх підлеглих, перейняття до-

свіду інших підприємств   

Посередній рівень викори-

стання простору складських 

приміщень і транспорту з 

автопарку підприємства 

 

Нестабільна міжнародна 

економічна ситуація  

Перевірка кваліфікації керів-

ників відділів підприємства та 

їх підлеглих, забезпечення ви-

конання поставлених цілей та 

дотримання стандартів 

Недостатній рівень вико-

ристання сучасного техно-

логічного обладнання 

Низький ступінь під-

тримки і мотивації 

діяльності підприємства 

на державному рівні  

Перевірка кваліфікації керів-

ників відділів підприємства та 

їх підлеглих   

Випадки неточного сорту-

вання, фасування та відван-

таження товарів 

Зростаюча конкурентна 

боротьба 

Підвищення рівня логістичного 

сервісу, надання додаткових 

послуг споживачам 

 

Посередній рівень якості 

обслуговування споживачів 

Зниження ступеня задо-

волення постачальників 

та посередників спів-

працею з підприємством 

Забезпечення дотримання стан-

дартів, забезпечення виконання 

поставлених цілей, забезпе-

чення зворотного зв'язку 

  



Закінчення табл. 1 

1 2 3 

Наявність крадіжок та псу-

вання продукції 

Зниження ступеня задо-

волення споживачів спів-

працею з підприємством 

Підвищення рівня логістичного 

сервісу, надання додаткових 

послуг споживачам 

Періодичне забруднення 

приміщення та пошкоджен-

ня обладнання  

Середній рівень якості 

співпраці зі споживачами 

Підвищення рівня логістичного 

сервісу, надання додаткових 

послуг споживачам 

«Заморожування» фінансо-

вих коштів 

 

Світова фінансова криза 

Забезпечення дотримання стан-

дартів, забезпечення виконання 

поставлених цілей 

 

Отже, істотний вплив на загальну тривалість процесу руху товару надає 

швидкість виконання технологічного процесу на складі, яка залежить від 

завдань і функцій, виконуваних складом, умов поставки товарів, ступеня 

механізації складських операцій. Також можна сказати, що складські і 

транспортні процеси на вітчизняних підприємствах здійснюються не зовсім 

ефективно, про що свідчить низький відсоток механізації складських робіт і 

робіт із транспортування та значне збільшення витрат на управління 

складськими запасами [1–3].  

Конкуренція та сучасні економічні умови вимагають створення  

ефективного механізму управління підприємствами, в основу якого покладено, 

перш за все, оптимальну якість логістичних процесів [4]. Підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств істотно сприятиме 

створення організаційного, фінансово-економічного, наукового, кадрового, 

правового,  інформаційного і техніко-економічного забезпечень здійснення їх 

логістичних процесів [5, 6]. 

Висновки. Тaким чином, були розроблені рекомендації щодо підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств через підвищення 

ефективності здійснення їх логістичних процесів. Також підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств істотно сприятиме 



створення певного комплексу забезпечень здійснення їх логістичних процесів. 

Подaльше дослідження необхідно спрямувaти на розробку детaльних 

пропозицій щодо адаптації та подальшого використання західноєвропейського 

досвіду у цій сфері.  
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