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ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ 

ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

 
Ринкові умови обумовлюють необхідність управління торговельною 

діяльністю підприємств торгівлі на засадах концепції логістики та з 
використанням інструментарію управління ланцюгами постачань; останнє, 
в свою чергу, вимагає формування в кожному торговельному підприємстві, 
яке є учасником ланцюгів постачань товарів споживчого призначення, 
власної системи логістики, інтегрованої за конкретними матеріальними 
потоками у відповідні логістичні формування. 

Для побудови системи логістики підприємства торгівлі необхідно 
уточнити сам зміст даного поняття, оскільки в теоретичному плані все ще 
існує проблема неоднозначності трактування навіть найбільш 
розповсюджених, фундаментальних понять, якими оперують науковці і 
практики даної сфери. Ключовим для вирішення цієї проблеми, на наш 
погляд, має бути тлумачення Європейської Логістичної Асоціації, яка у у 
глосарії до Стандартів з логістики та управління ланцюгами постачань 
визначила, що управління ланцюгами постачань – це «організація, 
планування, контроль та регулювання товарного потоку, починаючи з 
отримання замовлення і закупівлі сировини та матеріалів для забезпечення 
виробництва товарів і в-подальшому через виробництво та розподіл 
доведення його з оптимальними витратами ресурсів до кінцевого 
споживача відповідно до вимог ринку» [1, с. 5].  

Виходячи з цього, система логістики підприємства торгівлі повинна 
розглядатись як складна, спеціально організована економічна система, 
спрямована на оптимізацію процесів трансформації матеріального 
(насамперед – товарного) потоку шляхом інтеграції логістичної діяльності 
даного суб’єкта господарювання в межах ланцюга постачань завдяки 
використанню теорії та інструментарію логістичного менеджменту.  

При цьому процес управління такою складною динамічною системою 
базується на зборі інформації про керований об’єкт, її аналізі, підготовці і 
прийнятті управлінських рішень, а також контролі та організації виконання 
цих рішень. Управління логістикою підприємства торгівлі може бути 
ефективним, якщо здійснюється неперервний оперативний контроль за 
об’єктом управління, оснований на постійному зборі, аналізі й перетворенні 
інформації про нього, а тому визначальним ресурсом, який забезпечує 
можливості реалізації концептуальних засад, принципів, методів і прийомів 
логістичного менеджменту, є інформація. Зважаючи на те, що логістична 
діяльність підприємства торгівлі охоплює різні функціональні напрямки 
діяльності торговельного підприємства, для потреб управління логістичною 
діяльністю в системі логістичного менеджменту має бути забезпечено 
наявність інформації, яка б адекватно відображала початковий стан 
логістичної системи торговельного підприємства (на момент 
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формування/реінжинірингу системи логістики), формалізовані цілі і 
завдання її функціонування, а також динамічні зміни параметрів системи та 
її елементів, зокрема – щодо процесів просторового переміщування 
товарної маси, здійснення комплексу внутрішньомагазинних та/або 
складських торгово-технологічних операцій, виконання операцій 
зберігання товарів, їх підготовки до продажу, кількісних та якісних 
перетворень товарних партій, реалізації товарів оптовим або роздрібним 
покупцям, а також – розвитку інфраструктури оптової та роздрібної 
торгівлі, організації перевезень торговельних вантажів, організації 
логістичного обслуговування споживачів тощо [2]. 

Реалізація комплексу завдань логістичного менеджменту для 
підприємств торгівлі пов’язана з необхідністю формування сучасної 
логістичної інформаційної системи [3]. Така інформаційна система 
підприємства торгівлі в комплексі засобів логістичного менеджменту 
покликана забезпечувати отримання, зберігання, опрацювання 
(використання) та передавання інформації, необхідної насамперед для 
планування й контролю організації закупівельної логістики (процесів 
оптових закупівель і доставки закуплених товарних ресурсів до 
торговельного підприємства), управління рухом товарного потоку, розробки 
системи управління запасами, управління замовленнями, управління 
процесами оптової та роздрібної реалізації товарів (збутова логістика), а 
також здійснювати інформаційний супровід (документальне оформлення) 
виконуваних логістичних операцій задля обліку, контролю й оптимізації 
логістичних витрат.  

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Terminology in Logistics. Terms and DeFnitions / Glossary of Logistics 

Terms. – European Logistics Association, 2015. – 100 p. 
2. Логистика в Восточной Европе: Справочник по управлению 

системами логистики в Восточной Европе, или что необходимо знать, чтобы 
система логистики была на 30 % эффективнее / Н. Круминьш, К. 
Витолиньш – Рига, Schenker, 2014.- 190 с.  

3. Економіка логістичних систем : [монографія] / Васелевський М., 
Білик І., Дейнега О.-. Львів : НУ «Львів. політехніка», 2008. – 596 с. 

 
 

Діана Цибарняк, 
Студентка 4 курсу 

Гуманітарно-економічного факультету 
Науковий керівник: Н.П. Кіркова, к.е.н, доцент (БДПУ) 

 
ОЦІНКА МОДЕЛЕЙ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Актуальність дослідження. Розвиток національної економіки і 
суспільства є основною метою для більшості країн світу. Ринкова 
економічна система є панівною формою економічного життя сучасного 
суспільства. Безперечно, вона є на даний момент найпоширенішою, 
найпрогресивнішою та сучасною економічною системою.  


