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"Методичний підхід до аналізу організаційної системи логістики
промислового підприємства"
Стаття присвячена актуальній проблемі проведення аналізу організаційної системи логістики на промислових підприємствах України. Цей
аналіз є необхідною умовою підвищення ефективності функціонування
логістичних систем і повинен базуватися на відповідному методичному
забезпеченні. Це визначає своєчасність наукових досліджень, результати яких наведені в статті.
У роботі на підставі теоретичного узагальнення підходів вітчизняних та російських вчених до аналізу логістичної системи підприємства
пропонується вдосконалення методики оцінки організаційної системи
логістики на основі експертних методів. Виокремлено чинники, що впливають на характеристики логістичної системи та здійснено їх групування
залежно від визначених характеристик. Практичний інтерес становить
методичний підхід до аналізу логістичних систем, який орієнтує промислові підприємства на вдосконалення логістичних процесів та підвищення
ефективності управління логістичною системою.
На підставі отриманих даних можна провести аналіз організаційних
систем логістики промислових підприємств, визначити рейтинг кожного
з них щодо рівня їх організаційного забезпечення логістики та надати
відповідні рекомендації з метою їх подальшого вдосконалення та ефективного функціонування. Сучасні тенденції розвитку організаційних структур логістичних систем конкурентоспроможних підприємств вказують на
необхідність подальших наукових досліджень вітчизняними вченими
в цьому напрямі.
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