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ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА:
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ
Досліджено наукові погляди на зміст логістичної діяльності підприємства. Надано сутнісні характеристики логістичної діяльності за функціонального та процесного підходів, з урахуванням функціонально-операційних та управлінських аспектів процесів і операцій. Наведено визначення логістичної діяльності підприємства з дотриманням процесно-функціонального підходу. Визначено особливості логістичних потоків торговельного підприємства. Ураховуючи
основні функції торговельного підприємства та завдання логістики, побудовано й обґрунтовано модель логістичної
діяльності торговельного підприємства.
Ключові слова: логістична діяльність, логістичний процес, логістичний потік, логістична модель, торговельне
підприємство.

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання ефективність функціонування торговельного
підприємства пов'язують з інтеграцією матеріальних, фінансових та інших ресурсів, що забезпечується дотриманням логістичного підходу в управлінні й організацією
ефективної логістичної діяльності. Крім того, відкритість
національної економіки та активність інформатизації суспільства ще більше посилюють роль логістики в забез-

печенні цільових настанов діяльності торговельного підприємства й актуалізують проблематику дослідження
теорії і практики логістичного управління торговельним
підприємством. Проте, незважаючи на активне використання в економічній літературі термінів, пов'язаних із логістичною діяльністю, серед науковців відсутній єдиний
погляд щодо їхньої сутності та моделі логістичної діяльності торговельного підприємства, саме це і визначило
актуальність цієї статті.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти та проблеми логістичної діяльності торговельного
підприємства знайшли відображення у працях таких вчених: Д. Дж. Бауерсокса [1], Д. Дж. Клосса [1], Є. В. Крикавського [8], І. П. Міщука [11], М. А. Окландера [12], Ш. Рутнера [19], Д. Р. Стока [14], О. М. Сумця [15], Н. М. Тягунова [16], Л. В. Фролової [23] та ін. Проте вивчення опублікованих робіт і практика господарської діяльності свідчать, що низка важливих питань із формалізації логістичної діяльності торговельного підприємства залишаються невирішеними й потребують подальших наукових
досліджень. Зокрема, недостатньо уваги приділено дослідженню сутнісних характеристик логістичної діяльності
торговельних підприємств. Наявні підходи до визначення логістичної діяльності недостатньо враховують
особливостей функціонування підприємств торгівлі. Існує об'єктивна потреба в удосконаленні моделі логістичної діяльності торговельних підприємств.
Методологія дослідження представлена сукупністю загальних і спеціальних методів, а саме: метод аналізу та синтезу, який використовується для попереднього аналізу з постановки проблеми, визначення мети,
розкриття позицій науковців щодо підходів до тлумачення змісту логістичної діяльності та її видів, ідентифікації базових функцій логістики. Також застосовується
критичний аналіз для дослідження існуючих підходів до
визначення логістичної діяльності. Метод порівняння –
для співставлення, виявлення недоліків різних підходів
до визначення логістичної діяльності, логістичних функцій та управлінських рішень, що приймаються під час
здійснення такої діяльності. При розгляді видів логістичної діяльності та видів управлінських рішень також застосувався метод групування та класифікації. Метод
графічного зображення було застосовано для представлення схематичної моделі логістичної діяльності торговельного підприємства.
Мета статті полягає в дослідженні наукових підходів
до визначення сутності логістичної діяльності підприємства й розроблення на цій основі моделі логістичної діяльності торговельного підприємства. Для досягнення визначеної мети в статті поставлені такі завдання: дослідити існуючі наукові погляди на зміст логістичної діяльності торговельного підприємства, надати сутнісні характеристики логістичної діяльності за функціонального та
процесного підходів, з урахуванням функціонально-операційних та управлінських аспектів процесів і операцій,
навести авторське визначення поняття логістичної діяльності підприємства з дотриманням процесно-функціонального підходу, дослідити особливості об'єкту логістичної
діяльності торговельного підприємства – логістичних потоків, побудувати й обґрунтувати модель логістичної діяльності торговельного підприємства.
Результати. Аналіз наукової літератури з питань сутності логістики, її функцій, логістичних процесів і операцій дозволив зробити висновок, що під час визначення
змісту логістичної діяльності підприємства науковці дотримуються функціонального або процесного підходів і
мають різні позиції щодо видів логістичної діяльності за
кожним із них.
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За твердженням А. Стока логістична діяльність
пов'язана з рухом матеріальних цінностей [14, с. 18].
Вона включає такі види логістичної діяльності, як: обслуговування покупців, прогнозування попиту, управління
запасами, логістичні комунікації й інші, що здійснюється
у процесі переміщення продукції від місця її виготовлення до місця її споживання. Схожий підхід до трактування логістичної діяльності наведено у праці [20], у якій
логістична діяльність розглядається з оперативного погляду й подана сукупністю практичних дій, а саме: транспортуванням, маркуванням, складуванням вантажів
тощо. Інше трактування логістичної діяльності підприємства подано у праці [10]. Відповідно до позиції авторів
логістична діяльність включає не лише систему практичних дій, але й рішень, зокрема рішень з оптимізації логістичних потоків, що передбачає включення до складу
логістичних функцій управління. Управлінський аспект
логістичної діяльності відзначено також у працях [14; 21].
У цих роботах функції логістики подані переліком, до
якого окрім упакування, складування та збереження
включено також прогнозування попиту, вибір місця розміщення виробничих і складських приміщень, логістичні
комунікації [14, с. 18], що відображають управлінський
аспект логістичної діяльності. Під час представлення функцій логістики науковці виділяють також такі, як: інтегруючі, регулюючі, результуючі функції [21], що є загальними функціями логістики з концептуальних позицій.
Урахувавши класифікаційні ознаки логістичної діяльності підприємства [10; 14; 21] її змістові характеристики
розглянуто з урахуванням концептуальних позицій, характеру функцій, а також розподілу логістичних функцій
між різними учасниками логістичного процесу й рівнями
реалізації логістичних рішень.
Так, упровадження логістичної концепції управління
у діяльність підприємства, орієнтованої на оптимізацію
матеріальних і пов'язаних з ними інформаційних і фінансових потоків, зумовлює виділення функцій логістики з
концептуальних позицій. Такими функціями визнано дослідницьку, системоутворюючу, інтеграційну, координаційну, регулювальну, контролюючу, планувальну, обслуговувальну [20]. Зазначені функції виділено з огляду на
завдання логістики підприємства з досягнення максимального ефекту й забезпечення надійності функціонування логістичної системи.
Щодо характеру, то незалежно від галузевих особливостей як базові функції логістики виділяють постачання,
виробництво і збут. Окрім вказаних виділяють також
ключові та підтримувальні логістичні функції, включаючи
до першої групи функції підтримки стандартів обслуговування споживачів, забезпечення певного рівня якості
продукції (товарів, послуг), управління закупівлями, транспортуванням, запасами, замовленнями, до другої –
функції складування, вантажопереробки, сервісного обслуговування, забезпечення повернення товарів та ін.
Спираючись на результати аналізу функцій логістичної
діяльності, наведених у науковій літературі [1–18], як основні види логістики, процеси й операції, за якими встановлюють суть логістичної діяльності підприємства визначено закупівельну, транспортну, складську, збутову,
сервісну логістику, а також логістику запасів (табл. 1).

~66 ~

В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ISSN1728-3817

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

Прогнозні оцінки

Постачання

Операції зі
зворотними потоками

Внутрішньомагазинні
процеси

Управління
запасами

+

Надання послуг

+

Розподіл і збут

Забезпечення
виробництва

+
+
+
+
+

Складування та
зберігання

Закупівлі

Автор

Бауерсокс Доналд Дж.
Бойко Н.І.
Гаджинський А. М.
Гончар Л. А.
Джонсон С. Джеймс
Ковальов К. Ю.
Коніщева Н. Й.
Крикавський Є. В.
Крючкова І. В.
Малярець Л. М.
Міщук І. П.
Окландер М. А.
Пономаренко В. С.
Сток Дж Р.
Сумець О. М.
Тягунова Н. М.
Харісон А.
Шкробот М. В.

Транспортування

Т а б л и ц я 1. Види логістичної діяльності підприємства

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

Джерело: Складено на основі [1–18].

Дотримання функціонального підходу та визначення
логістичної діяльності через сукупність певних функцій
відповідає базовим засадам логістики як інтегрованого
управління логістичним потоком. Логістичний потік є
об'єктом логістичної діяльності. Значущим при цьому є
розуміння сутності логістичного потоку, що надає можливість інтерпретації логістичної діяльності з огляду функцій та операцій, пов'язаних із ним.
За результатами узагальнення наукових публікацій [3;
8; 14] визначено, що логістичний потік є синтетичною характеристикою, що відображає певні потоки, а саме матеріальний, інформаційний, фінансовий, сервісний. Попри
різні варіації основним потоком у логістиці є матеріальний
потік, що визначається як "сукупність сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які у вигляді предметів праці надходять від постачальників до виробничих підрозділів і, перетворюючись там на готові продукти праці, крізь канали розподілу доводяться до споживачів" [11, с. 507]. Щодо інших потоків (інформаційний, фінансовий, сервісний), то
вони позиціонуються як такі, що супроводжують основний
(матеріальний) потік і, хоча й не відповідають йому за напрямом руху й можуть бути асинхронними, необхідні для
реалізації цілей і завдань логістики.
Ураховуючи склад потоків, об'єктивною є позиція
щодо представлення логістичної діяльності з урахуванням комплексних функцій практичної логістики (закупівля, транспортування, зберігання, виробництво, розподіл, збут) і загальних функцій управління (облік, контроль, прогнозування) і виділення у зв'язку з цим виробничих та управлінських функцій логістики [11, с. 510].
Позиція щодо виділення управлінських функцій у складі
логістичних висловлена Є. В. Крикавським у праці [8,
с. 162–163] під час визначення складу логістичних рішень. Обґрунтовуючи умови трансформації планування логістики в систему логістичного планування, науковець використовує поняття логістичних рішень, до

складу яких включає прогнозування потреб ринку, планування потреб матеріалів [8, с. 162], моніторинг, контролювання й регулювання переміщення окремих ланок
логістичних процесів [8, с. 163], оцінку ефективності
збутової діяльності [8, с. 164].
Результати проведеного дослідження, наведені вище,
дозволяють зробити висновок, що логістична діяльність
може бути представлена двома групами функцій, а саме
функціями, що пов'язані з рухом товарно-матеріальних
цінностей і підтримкою їх у належному стані (фізичний
розподіл продукції, переміщення товарів та ін.; вантажнорозвантажувальні роботи, організація складського господарства, збереження, сортування, упакування, маркування продукції та ін.), а також функціями, що мають супроводжувальний і координаційний характер (аналіз ринкового середовища, обґрунтування місця розташування
виробничих і складських приміщень та ін.).
Логістичні функції підприємства реалізуються через
логістичні процеси, що в загальному вигляді включають
процеси формування та перетворення потоків сировини,
товарів, дослідження і прогнозування ринку, планування
закупівлі, контролю за формуванням матеріального потоку, зберіганням сировини, товарів, готової продукції
[21]. Розгляд логістичної діяльності як сукупності процесів не протирічить функціональному підходу, а є його доповненням в частині встановлення послідовності та суб'єктів здійснення логістичних операцій. Дотримання
процесного підходу дозволяє розглядати логістичну діяльність через характеристики власника й учасників бізнес-процесів, ресурсів та інформації, необхідних для
їхньої реалізації, опис параметрів вхідних і вихідних
об'єктів логістики. Дотримання концепції процесного
менеджменту в логістиці надає можливість стандартизувати роботи та підвищити їхню керованість, що спрямовано на зниження логістичних ризиків і підвищення задоволеності споживачів.
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Процесний підхід передбачає наявність учасників бізнес-процесів, що свідчить про можливість представлення логістичної діяльності сукупністю логістичних функцій, розподілених між різними учасниками логістичного
процесу, якими визнано працівників окремих підрозділів
підприємства. Зв'язок і залежність між рухом матеріальних, інформаційних і фінансових потоків надає розуміння функції координації в логістиці й логістичного управління як синхронізації логістичних потоків із метою
досягнення ефекту синергізму.
Виділення у складі логістичної діяльності функцій, пов'язаних з рухом і перетворенням товарно-матеріальних
цінностей та управлінських функцій дозволяє розглянути
останні з погляду прийняття управлінських рішень, що в
науковій літературі виділено як логістичні рішення за рівнем впливу (стратегічні, тактичні, операційні) і періодом
реалізації (довготермінові, середньотермінові, короткотермінові) [21]. Такий підхід Є. В. Крикавський піддає
критиці та вказує на неможливість його використання
для дослідження логістичної діяльності. Ми погоджуємось із зауваженнями дослідника в частині періоду реалізації логістичних рішень і вважаємо сумнівним використання цієї класифікації у практиці господарювання.
Проте щодо рівня рішень вважаємо доцільним такий їхній розподіл та актуальним для забезпечення результативності логістичної діяльності.
З огляду на зміст рішень до оперативних управлінських рішень відносять ті, що пов'язані із забезпеченням
поточної діяльності підприємства й організацією логістичних потоків у реальному часі, зокрема прийняття рішень за результатами моніторингу поставок і переміщення товарно-матеріальних цінностей, координації потоків платежів за придбані та реалізовані товари й послуги, надання оперативної інформації про результати діяльності логістичної системи за рівнями управління [20].
Тактичні управлінські рішення в логістиці пов'язані з упорядкуванням міжфункціональних зв'язків на підприємстві, а саме плануванням закупівель, транспортного господарства, складської та збутової діяльності, розподілом матеріальних ресурсів за підрозділами з огляду на
результативність логістичної діяльності підприємства за
звітний період часу. Рівень прийняття управлінських рішень стратегічного характеру передбачає перевірку логістичної діяльності підприємства на предмет відповідності її результатів цілям підприємства з подальшим
вдосконаленням підсистем логістичної діяльності господарюючого суб'єкта з огляду на результати стратегічного
аналізу ринків постачань і споживання.
Трансформація матеріального потоку від етапу постачання до збуту є основою для розгляду логістичної діяльності з огляду основних етапів його просування. Дотримуючись цього підходу Є. В. Крикавський подає логістику трьома блоками: логістика постачання, виробництва та збуту. Згідно з позицією автора під логістикою постачання варто розуміти комплексне планування, управління та фізичне опрацювання потоку матеріалів і відповідного інформаційного потоку; логістика виробництва
включає управління процесами від виробництва до передавання продукції до сфери збуту; логістика збуту –
управління переміщенням готових виробів до замовника
(покупця) [8, с. 161]. Виходячи з наведеного трактування
логістичні функції представлені двома їхніми видами,
про що відзначено раніше: перший – функціями, що безпосередньо пов'язані з переміщенням товарно-матеріальних цінностей, другий – функціями управління (управління постачанням, виробництвом, збутом), що, на нашу
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думку, можуть бути подані сукупністю функцій прогнозування, планування, оцінювання. Відзначимо, що на етапі
збуту рух матеріального потоку не завершується. У разі
повернення товари й тари, утилізації упаковки, рух матеріального потоку має зворотний характер, що зумовлює
існування логістики зворотних потоків. Таким чином,
структуризація логістичної діяльності за етапами просування матеріального потоку надає можливість виокремити такі її функціональні сфери як закупівельна, виробнича, збутова й реверсивна логістика.
Спираючись на результати проведеного дослідження вважаємо, що найбільш повно суть логістичної
діяльності господарюючого суб'єкта надає розгляд її за
функціонального та процесного підходу, які доповнюють
один одного в частині уточнення суб'єкта та змісту (функціональний), послідовності й результату здійснення
(процесний) логістичних операції. Також вважаємо, що в
розумінні сутності логістичної діяльності значущим є виділення операційних та управлінських функцій логістики,
поєднання яких забезпечує досягнення цілі логістичної
діяльності – реалізацію логістичного міксу, що в загальному виді формуються як доведення до споживача необхідного товару необхідної якості та кількості в необхідне місце та час із мінімальними витратами [14]. Відзначимо, що загальна мета логістичної діяльності реалізується шляхом вирішення завдань за функціональними
сферами логістики, конкретизація яких здійснюється з
урахуванням оперативних, тактичних і стратегічних логістичних рішень узгоджених з цілями функціонування та
розвитку підприємства, що також є значущим для розуміння сутності логістичної діяльності.
Дотримання процесно-функціонального підходу та
виділення у межах логістичної діяльності функцій операційного й управлінського спрямування дає можливість
визначити логістичну діяльність підприємства як сукупність процесів функціонально-операційного та управлінського характеру з формування й управління логістичними потоками, що базуються на реалізації функціональних завдань та управлінських рішень, сформованих з
огляду на цілі діяльності підприємства.
Процесно-функціональний підхід у визначенні логістичної діяльності господарюючого суб'єкта, а також виділення практичної та управлінської її компоненти є загальними характеристиками, що прийнятні для будь-якого
підприємства. Водночас галузева приналежність зумовлює специфіку завдань і способи здійснення логістичних
операцій і процесів на підприємствах різних видів економічної діяльності. Так, досліджуючи особливості логістичної діяльності у сфері торгівлі І. П. Міщук звертає увагу
на сфери логістичної діяльності торговельного підприємства, включаючи до їхнього складу сфери закупівельної,
збутової, внутрішньовиробничої, складської, транспортної, інформаційної логістики, управління замовленнями
й управління запасами, формування інфраструктури логістичних процесів, а також організаційно-управлінську
діяльність зі створення та управління цією системою [11,
с. 225–226]. Л. В. Фролова розглядає особливості логістичного управління на торговельному підприємстві, виділяючи як основні етапи його впровадження "моніторинг діючої системи механізмів управління підприємством, розробку стратегії логістичного управління, обґрунтування й конкретизацію моделей оцінки, контролю та
прогнозування ефективності логістичної діяльності підприємства, визначення системи заходів і способів запровадження нових методів і технологій у практику логістичного управління" [23, с. 19]. Д. Кочубей звертає увагу на
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методичні засади оцінювання ефективності логістичної
діяльності на торговельному підприємстві [24].
Спираюсь на наведені вище публікації, особливості
логістичної діяльності торговельного підприємства розглянуто з урахуванням його логістичних потоків. Як відзначено вище, основним об'єктом логістичної діяльності
є матеріальний потік, склад елементів якого визначає супровідні його інформаційний і фінансовий потоки. Відзначимо, що пріоритетність матеріального потоку як об'єкта логістичної діяльності, є відносною та відповідає суб'єктам господарської діяльності, для яких основна діяльність пов'язана з організацію виробничих процесів
(промисловість, будівництво, підприємства сільського,
лісового господарства й ін.). Для підприємств фінансової
сфери, транспорту, освіти, консалтингу та інші, що функціонують на ринку послуг, пріоритетними в організації
логістичної діяльності будуть інші потоки – фінансові, інформаційні, сервісні. З огляду на основну функцію торговельного підприємства – реалізація товарів споживачам – основним об'єктом його логістичної діяльності є товарний потік – маса товарів, що рухається (у фізичному
та вартісному вимірі) від виробника до споживача. Цей
рух для торговельного підприємства представлений
трьома основними етапами: а) від постачальника до торговельного підприємства; б) у межах торговельного підприємства (між складами й торговельними об'єктами; у
межах підприємства в рамках торгово-технологічного
процесу); в) від підприємства до споживача.
Залежно від виду торговельної діяльності (оптовий,
роздрібний продаж) протягом руху від постачальника до
споживача товар змінює характеристики внаслідок передпродажної підготовки (фасування, комплектації, упакування та переупакування, сортування), що є продовженням виробничих процесів у сфері обігу. Проте у процесі товароруху фізичні та споживчі властивості товарів
не змінюються, що є особливістю товарного потоку порівняно з матеріальним потоком виробничого підприємства, який на етапі постачання представлений сировиною
й матеріалами, на етапі виробництва – напівфабрикатами, на етапі збуту – готовою продукцією. У процесі товароруху зміні підлягають логістичні характеристики товару, зокрема вантажна одиниця, вид упакування, а також вага одиниці товару в разі фасування, комплект – у
разі комплектації, що впливає на змінення цінності та вартості товару й параметри товарного потоку загалом.
Товарний потік знаходить відображення у товарних
запасах, що, залежно від етапу просування від виробника до споживача представлений запасами в дорозі, на
складі виробника, оптової, роздрібної торгівлі, у торговій
залі. До моменту реалізації та переходу прав власності
товар є товарним запасом, обсяг і склад якого впливає
на товарооборот і прибуток торговельного підприємства.
З огляду на це в логістичній діяльності торговельного
підприємства значна увага приділяється управлінню товарними запасами, що передбачає їхнє нормування та
планування за прийнятого рівня якості обслуговування,
транспортування, складування, контроль за їхнім станом
та організацію поповнення, а її ефективність визначається, у тому числі, і характеристиками стану й ефективності формування та використання товарних запасів.
Товарний потік торговельного підприємства визначається його асортиментною політикою та представлений
гомогенним (монопродуктовим) чи гетерогенним (поліпродуктовим) товаропотоком. Значущим при цьому є специфіка товару (асортимент, терміни реалізації для товарів
продовольчої групи, сезонність, габаритні розміри, харак-
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тер упакування, умови зберігання й ін.), що впливає на організацію логістичних процесів і операцій. У разі, що торговельне підприємство є багатопрофільним та окрім торговельної здійснює інші види економічної діяльності (виробництво харчових продуктів, надання послуг з організації харчування) логістичний потік включає не лише потік
товарів, але й потік сировини й матеріалів, необхідних для
виготовлення та реалізації продукції.
Рух товарного потоку супроводжується інформаційним і фінансовим потоками, характеристики яких, крім
залежності від параметрів товарного потоку, визначаються також організацією комунікаційного процесу на торговельному підприємстві й технологією обробки інформації, а також політикою фінансування операцій закупівлі, кредитною політикою та формою розрахунків, що
формуються з огляду на організаційну структуру і фінансову модель торговельного підприємства.
На відміну від товарного, інформаційного та фінансового потоків, що є об'єктами логістичної діяльності будьякого торговельного підприємства, сервісні та зворотні
потоки мають місце в торговельних підприємствах, що
надають послуги, а також здійснюють операції з повернення товарів і зворотного переміщення матеріальних
об'єктів для утилізації, переробки тощо. Щодо сервісних
потоків то їхні параметри визначаються обсягом і структурою матеріальних, інформаційних і фінансово-кредитних послуг, що надає торговельне підприємство постачальникам і споживачам. До таких послуг належать послуги з організації виставок, показу товарів, надання інформації про споживчий попит, контроль за виконанням
замовлень, транспортування, упакування, зберігання,
комплектування товарів, ремонт і післяпродажне обслуговування, надання послуг з оренди інструментів (для
DYI-рітейлу), доставка товарів і надання послуг на дому
в покупця (в разі реалізації крупногабаритної побутової
техніки, меблів), фінансово-кредитне обслуговування. В
разі ефективної організації процесу надання торгових
послуг рух сервісних потоків, що залежно від послуги супроводжується рухом інформаційних, фінансових та матеріальних потоків, забезпечуватиме оптимізацію та покращення характеристик товарного потоку та реалізацію
цільової настанови логістичної діяльності.
Для підприємств торгівлі характерним є наявність
зворотних потоків, що утворені різними видами товарів
(із завершеним терміном реалізації; недоліками, виявлені під час приймання, продажу; несезонний товар; товар, що не користується попитом та ін.), тарою (що є зворотною і підлягає поверненню), відходами виробництва
й твердими побутовими відходами торговельного підприємства, або акумульовані ним в рамках реалізації акцій екологічного спрямування (полімерні, скляні, дерев'яні, тканинні, металеві та ін.). Ці потоки, залежно від елементного складу та з огляду на угоди, рухаються у бік оптового підприємства або склад розподільчого центру (несезонний товар – на зберігання), підприємства-виробника, постачальника (товар з браком), інших торгових об'єктів торговельного підприємства (товар, що не користується попитом, підлягає уцінці та перерозподілу між торговими об'єктами іншого формату), покупців вторинних
ресурсів а також підприємств, що надають послуги з утилізації відходів. Попри супровідний характер формування
зворотних потоків має позитивний вплив на результати
логістичної діяльності в частині зменшення логістичних
витрат на утримання неліквідних товарів, та підвищення
лояльності покупців до торговельного підприємства.
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Склад логістичних потоків визначаються основними
функціями торговельного підприємства – продаж товарів, управління технологічними процесами, процесом
обслуговування покупців [25, с. 18], формування торгового асортименту, збереження запасів товарів [26,
с. 11] та ін. Водночас параметри й характеристики логістичних потоків торговельного підприємства залежать
від його логістичної діяльності, організацію логістичних
процесів і операцій. З огляду на це, а також ураховуючи
сутність логістичної діяльності та види логістики підприємства наведено в науковій літературі [1–18], логістичну діяльність торговельного підприємства визна-
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чено як сукупність процесів функціонально-операційного та управлінського характеру з формування й управління логістичними потоками, що здійснюються в
межах закупівельної, транспортної, виробничої, складської, внутрішньомагазинної логістики, логістики запасів, розподілу і продажів, сервісного обслуговування з
огляду на цілі діяльності підприємства.
Ґрунтуючись на визначенні логістичної діяльності торговельного підприємства, розроблено її схематичну модель (рис. 1), що сформована з урахуванням основних
функцій торговельного підприємства та видів логістики
торговельного підприємства.

Рис. 1. Схематична модель логістичної діяльності торговельного підприємства
Джерело: розроблено автором.

Висновки та дискусія. Проведені дослідження дозволяють зробити такі висновки, а саме: нині логістична
діяльність підприємства в науковій літературі найчастіше трактується з огляду функціонального та процесного підходів. Ґрунтуючись на результатах критичного
аналізу аргументованим і доцільним є формулювання
сутності логістичної діяльності з дотриманням процесно-функціонального підходу. Ураховуючи функції торговельного підприємства й особливості організації його
діяльності надано визначення логістичної діяльності
торговельного підприємства та розроблено її модель,

що, подано сукупністю процесів функціонально-операційного й управлінського характеру з формування та
управління логістичними потоками, що здійснюються в
межах закупівельної, транспортної, виробничої, складської, внутрішньомагазинної логістики, логістики запасів, розподілу і продажів, сервісного обслуговування з
огляду на цілі діяльності підприємства. Розроблена модель є загальноприйнятною для будь-якого торговельного підприємства.
Проте дискусійним залишається питання щодо
впливу специфіки галузі, у якій функціонує торговельне
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підприємство, на реалізацію й управління різних логістичних потоків. Перспективою подальших досліджень є визначення проблем впливу факторів зовнішнього середовища на реалізацію процесів функціонально-операційного й управлінського характеру з формування та управління логістичними потоками.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ
Исследованы научные взгляды на содержание логистической деятельности предприятия. Представлено сущностные характеристики логистической деятельности, основываясь на функциональном и процессном подходах, с учетом функционально-операционных
и управленческих аспектов процессов и операций. Приведено определение логистической деятельности предприятия с соблюдением
процессно-функционального подхода. Определены особенности логистических потоков предприятия. Учитывая основные функции
торгового предприятия и задачи логистики, обоснована модель логистической деятельности предприятия.
Ключевые слова: логистическая деятельность, логистический процесс, логистический поток, логистическая модель, торговое
предприятие.
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LOGISTIC ACTIVITY OF THE TRADE ENTERPRISE:
ESSENTIAL CHARACHTERISTICS AND FORMALIZATION OF MODEL
The article explores the scientific views on the content of the logistics activities of the enterprise. The essential characteristics of the logistics
activities are provided taking into account the functional and process approaches, taking into account the functional, operational and managerial
aspects of the processes and operations. The definitions of the concept of the logistics activities of the enterprise are given in compliance with the
process-functional approach. The features of logistic flows of a trade enterprise are investigated. Taking into account the main functions of the trade
enterprise and the tasks of logistics, a model of the enterprise's logistics activities has been built and justified.
Keywords: logistic activity, logistic process, logistic flow, model of logistic activity, trading enterprise.
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