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В умовах трансформаційної економіки України актуалізуються питання щодо 

вивчення проблеми забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного підприємства,  
яка за сутністю є проблемою результативності економічного розвитку країни. 
Причинами зростання її актуальності є сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників 
як внутрішнього, так і зовнішнього походження, що проявилися особливо виразно в 
період світової фінансово-економічної кризи останніх років. Значне падіння обсягів 
промислового виробництва в реальному секторі економіки поставило країну перед 
системним викликом щодо необхідності пошуку нових шляхів та напрямів розвитку 
вітчизняних підприємств та національної економіки загалом.  

В умовах високого рівня конкуренції одним з найефективніших шляхів 
досягнення успіху на ринку для підприємства є його орієнтація на інноваційний шлях 
розвитку. Не тільки окремі підприємства, а й національні господарські системи та 
світова економіка в цілому все частіше потребують у інноваціях. Так як потенційні 
резерви економії виробничих витрат практично вичерпані, то необхідно приділити 
увагу одному з ще не використаних резервів прийняття ефективних управлінських 
рішень з оптимізації та раціоналізації всіх бізнес-процесів. Тому, в процесі становлення 
моделі інноваційної економіки в основу повинні бути покладені логістичні принципи.  

Розвиваючись інноваційно, підприємство змушене вдосконалювати свою 
виробничу, складську та транспортну інфраструктуру, структуру матеріально-
технічного забезпечення, оптимізувати  структуру системи руху товарів, адаптуючи її 
до змін в бізнес-портфелі підприємства. Суб’єкт господарювання, що не застосовує 
логістичних принципів при управлінні інноваційною діяльністю підприємства, 
приречений на збій в системі руху потоків, втрату часу та ресурсів. 

Таким чином, впровадження логістичних принципів на підприємстві сприяє 
інноваційному розвитку через: 

- підвищення рівня ефективності виробництва, а саме: 
а) зниження матеріаломісткості продукції; 
б) скорочення втрат робочого часу; 
в) скорочення непродуктивних витрат; 
- підвищення ефективності використання виробничих фондів та зменшення їх 

пасивної частини; 
- обґрунтування скорочення чисельності промислово-виробничого персоналу; 
- скорочення витрат та підвищення рентабельності виробництва; 
- повернення коштів із обсягів запасів; 
- збільшення обсягу продажу продукції. 
Підсумовуючи вище сказане, слід зробити висновок про те, що впровадження 

логістичної концепції є пріоритетним для інноваційного розвитку вітчизняних 
підприємств, забезпечує досягнення значних конкурентних переваг на ринку. Саме 
інноваційний розвиток логістичних принципів може стати важливою складовою 
стратегії підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 


