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Адаптаційна ефективність інтегрованої логістизації процесів на 

підприємствах означає здатність функціонувати та розвиватися у мінливому 

інституційному середовищі. Існують такі способи підвищення адаптаційної 

ефективності: 

1. Створення зон стабільності шляхом горизонтальної та вертикальної 

інтеграції, яка може здійснюватися або через укладання довгострокових 

контрактів, або через обмін пакетами акцій, або шляхом вертикальної 

інтеграції. Для процесів інтегрованої логістизації укладення довгострокових 

контрактів може сприяти створенню міцних ділових довгострокових відносин, 

в результаті яких буде знижена можливість опортуністичної поведінки 

економічних партнерів. 

2. Оцінка і прогнозування щодо інституційного середовища прямого, так 

і непрямого впливу. Для інтегрованої логістизації процесів неможливість 

формування власного ефективного інституційного середовища призводить до 

спроб орієнтуватися в умовах, що змінюються, виділяти свій сегмент ринку і 

координувати свою поведінку на цьому сегменті. 

3. Розподіл ризику за допомогою диверсифікації діяльності, укладання 

багатосторонніх договорів і передачі ризику страховій компанії. Для 

логістизації процесів розподіл ризику можливо при використанні таких 

способів як диверсифікація діяльності, передача ризику страховій компанії і 

тим самим перерозподіл пучка правомочностей у відповідності із 

порівняльними перевагами. 

4. Система резервів, яка залежить від характеристик інституційного 

середовища. Створення резервів являє собою зниження ризику зриву програми 

логістизації процесів за рахунок власних коштів, зосереджених усередині 

підприємства. 

5. Активна ринкова позиція та самовдосконалення внутрішнього 

середовища інтегрованої логістизації процесів на підприємстві, для яких саме 

підприємство виступає як елемент зовнішнього середовища. 

7. Пошук гаранта, який знижує ступінь невизначеності при взаємодії із 

агентами. Поліпшення інституційного середовища сприяє зменшенню загальної 

невизначеності та ризиків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. 
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