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зв’язку з цим обґрунтування підходів до її дослідження з метою подальшої 
розробки системи управління конкурентоспроможністю продукції підприємств 
є актуальним. Ключове положення в економіці України займають промислові 
підприємства. Це обумовлено тим значенням, яке має промисловість у 
структурі національної економіки. Тому проблеми підвищення 
конкурентоспроможності промислових підприємств на внутрішньому і на 
міжнародних ринках є важливими як у сучасних умовах, так і в майбутньому.  

Дослідження теоретичних основ та практичного застосування управління 
конкурентоспроможністю знайшли своє відображення в працях закордонних 
учених Г. Асселя, Ф. Котлера, Г. Минцберга, Пі-терса, М. Портера, Ф. Тейлора, 
А. Сміта, А. Файоля, Р. Уотермена, Е. Чемберлена, Й. Шумпетера та інших. 

Управління конкурентоспроможністю підприємств являє собою 
адаптивний процес, протягом якого проходить коригування рішень на основі 
контролю й аналізу змін, що відбуваються у внутрішньому й зовнішньому 
середовищах.  
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Управління логістичними процесами являє собою комплексний і 

систематичний підхід, який потребує одночасного розгляду і обліку багатьох 
операцій з постачання та збуту. В умовах зростаючої складності ведення 
бізнесу, необхідно постійно приділяти увагу й впроваджувати інновації в 
логістиці для забезпечення конкурентоспроможності підприємства.  
Ефективний і виробничий товаропотік неможливий без якісного управління 
ланцюгами постачання.  

Актуальною проблемою є управління якістю всього ланцюга постачання, 
а не його окремих ланок. Ефективна  організація та управління ланцюгом 
постачання визначальним чином впливають на забезпечення 
конкурентоспроможність товару та на темпи і пропорції економічного розвитку 
національної економіки України. Реалізуючи функції  розподілу і обміну, 
сформовані ланцюги постачання визначають динаміку товарно-матеріальних, 
інформаційних, фінансових та інших потоків у процесі відтворення. 

Логістичний ланцюг та окремі його ланки є предметом дослідження 
багатьох іноземних і вітчизняних науковців. Опрацювання цієї проблеми 
відображене у працях В. Г. Алькеми, Б. А. Анікіна, Д. Бейда, А. М. 
Гаджинського, Л. М. Гурч, Дж. С. Джонсона, Дж. Есінджера, А. Г. Кальченка, 
В. М. Кислого, Є. В. Крикавського, М. К. Купера, Дж. Ла-Лонда, Р. Р Ларіної та 
ін. 

Практична значимість дослідження полягає в розробці пропозицій щодо 
вдосконалення управління логістичними процесами та забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства. 


