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найпопулярніший електронний магазин, без гарної підтримки клієнтів ваш клієнт почне 
шукати інші компанії;  

Як і логістика та транспорт загалом, ланцюжок поставок електронної комерції повинен 
бути освоєний та оптимізований від початку до кінця. Часто впровадження аутсорсингу 
може бути ефективним рішенням. Деякі пункти все ж слід враховувати, щоб бути 
максимально ефективними. 

 Електронний продавець бажає запропонувати своїм клієнтам справедливу ціну доставки, 
що не надто дорого коштує. Ціна доставки іноді занадто висока, це може призвести до 
відмови від кошика. Тому необхідно мати можливість запропонувати кілька пропозицій із 
цінами, адаптованими до потреб: Швидкість підготовки та доставки замовлення повинна 
бути максимально швидкою; управління поверненнями, повинно бути ідеально 
контрольоване логістичним постачальником; екологічний підхід став важливим для 
свідомості споживачів 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТОРГОВОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
ОRGANIZATION OF PROCUREMENT ACTIVITIES AT THE TRADING COMPANY 

 
Анотація. Розглянуто зміст понять «закупівельна діяльність», «організація закупівельної діяльності». 

Визначено, з яких торгових операцій складається закупівельна діяльність, розглянуто етапи її здійснення та 
визначено основні елементи, виконання яких забезпечує ефективність закупівель. 

Аннотация Рассмотрено содержание понятий «закупочная деятельность», «организация закупочной 
деятельности». Определено, из которых торговых операций состоит закупочная деятельность, рассмотрены 
этапы ее осуществления и определены основные элементы, выполнение которых обеспечивает 
эффективность закупок. 

Abstract. The content of the concepts «purchasing activity», «organization of purchasing activity» is considered. It 
is determined which trade operations make up the procurement activity, the stages of its implementation are considered, 
and the main elements are determined, the implementation of which ensures the efficiency of procurement. 
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Закупівлі є невід’ємним елементом на всіх підприємствах, проте найбільш значущими 
вони є для підприємств, які працюють на ринку роздрібної торгівлі. В умовах мінливості 
бізнес-середовища, зростання світової конкуренції, глобалізації, інтеграції та кооперації 
бізнес-структур, закупівлі стають позитивним стратегічним напрямком для отримання 
значних конкурентних переваг підприємств. При цьому враховуючи той факт, що часто 
причинами недоотримання прибутку вітчизняними підприємствами є неефективна система 
закупівель та недосконалість асортиментної політики питання організації закупівельної 
діяльності набуває ще більшої актуальності. 

Теоретичні та методичні аспекти організації закупівельної діяльності знайшли 
відображення та часткове розв’язання в наукових роботах провідних зарубіжних та 
українських науковців, таких як: Котлер Ф., Анікін Б.А., Баженов Ю.К., Бланк І.О., 
Голошубова Н.О., Валевич Р.П., Ушакова Н.М., Гребнев А.И., Дашков Л.П., Коноваленко 
В.М., Лайсонс К., Неруш Ю.М., Апопія В.В., Снегирева В., Баллоу Р., Плоумєн И., 
Шонбергер Р., Джиллінгем М., Ліндерс М. та інші. 

В умовах динамічного сучасного ринку для підприємств дуже різко постає питання 
закупівлі товарів та матеріальних запасів, оскільки від своєчасної і повної поставки ресурсів 
безпосередньо залежить фінансово-економічний стан компанії. Закупівлі, в свою чергу, 
стають ланкою, що об’єднує з однієї сторони, вплив торгівлі на виробництво для визначення 
необхідних обсягів товарів, удосконалення асортименту і підвищення якості товарів, а з 
іншої – вплив, який здійснює виробництво на роздрібну торгівлю, формування торгового 
асортименту, розширення каналів збуту, покращення організації торгівельного 
обслуговування, підвищення рівня задоволеності потреб споживачів [1, с. 9]. 

Під закупівельною діяльністю науковці розуміють процес придбання товарів належної 
якості, кількості, в потрібний час та з метою їхнього подальшого перепродажу, який 
здійснюється торговельним підприємством задля задоволення споживчого попиту [2]. 

В розширеному трактуванні в сфері торгівлі це прийняття рішення про придбання 
товарних ресурсів (необхідного обсягу, асортименту та якості) у конкретних постачальників, 
яке є економічно доцільним як для торговельного підприємства, так і для його 
постачальників, передбачає інформаційно - логістичну взаємодію торговельного 
підприємства з постачальником, обов’язок розрахунку за товарні ресурси з боку 
торговельного підприємства, здійснюється для забезпечення торговельного підприємства 
необхідними для продажу товарними ресурсами з метою їх подальшого ефективного 
перепродажу, в процесі якого забезпечується задоволення потреб покупців та формування 
торговельного прибутку (від реалізації товарів та додаткових платежів постачальників) [3]. 

Закупівельна діяльність торгівельного підприємства є основною складовою частиною 
його операційної діяльності, тому правильний підхід до її здійснення є запорукою 
конкурентоспроможності підприємства. 

Так як організація закупівель є комплексом взаємозв'язаних управлінських і комерційних 
рішень та торгових операцій [4], то процес організації закупівельної діяльності складається з 
попередніх, власно-закупівельних та заключних операцій. 

Попередні операції включають дослідження купівельного попиту, вивчення джерел 
надходження та постачальників товарів, оформлення заяв та замовлень на виробництво та 
заявку товарів, розробку переддоговірних вимог щодо постачальників та умов поставки. 

На етапі власно-закупівельних операцій відбувається укладання договорів та разових угод 
на поставку товарів, уточнення розгорнутих асортиментів товарів, що поставляється, 
оформлення і надання постачальникам нарядів та рознарядів на відвантаження або доставку 
товарів товароодержувачем, приймання товару та здійснення оплати. 

Заключні операції закупівельної діяльності дають змогу вести оперативний облік 
виконання договорів та поставок, оформлення і пред’явлення штрафних санкцій та 
порушення договорів поставки [5, c. 72]. 

В наочному представленні процес закупівлі матимете вигляд: 
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Рисунок 1 - Основні етапи організації закупівельної діяльності 
Джерело: складено автором на основі джерела [4]. 
 
З рис. 1, можемо зробити висновок, що це складний процес, який складається з 6 етапів, 

ефективне виконання кожного з яких, дозволить підприємству сформувати необхідний 
торговельний асортимент товарів, підвищити рівень прибутковості комерційної діяльності, 
збільшити клієнтську базу та підвищити конкурентоспроможність підприємства. 

Для досягнення зазначених цілей організація закупівельної діяльності торговельного 
підприємства має включати наступні елементи [6, 7]: 

 прогнозування необхідного обсягу, асортименту та визначення найбільш ефективного 
режиму закупівлі товарів та постачання матеріальних ресурсів; 

 підготовка кошторису витрат на здійснення закупівель; 
 вибір постачальників, узгодження з ними умов закупівлі та укладання договорів поставок; 
 контроль якості продукції, що поставляється, та договірних термінів постачання; 
 формування гнучкої системи закупівель, забезпечення відповідності між потребами і 

постачанням, розміром замовлень і плановими показниками діяльності; 
 оптимізація завантаження складів; 
 забезпечення кожного торговельного місця необхідним товаром; 
 контроль економічних характеристик процесу постачання та підвищення якості 

обслуговування торговельного процесу; 
 корекція параметрів закупівель на основі зворотного зв'язку. 
Закупівельна діяльність є основним елементом інтегрованої логістичної системи 

підприємства. З неї починається запуск всієї системи руху товару в дію. Від того, наскільки 
правильно спрацює служба закупівлі на цьому етапі, залежить успіх комерційної діяльності 
підприємства в цілому. Особливо актуально це в умовах насиченості споживчого ринку 
різноманітними товарами і відсутністю дефіциту, великої кількості продавців, які навперебій 
пропонують свої товари і послуги. Тому ефективне здійснення закупівельної діяльності є 
ключем до успіху на ринку й нормального функціонування фірми.  
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

FORMATION OF METHODICAL APPROACH TO THE ESTIMATION OF 
ORGANIZATION AND ECONOMIC SUPPORT OF TRADING ENTERPRISES 

LOGISTIC ACTIVITIES  
 

Анотація. В роботі сформовано науково-методичний підхід до оцінки організаційно-економічного 
забезпечення логістичної діяльності, який, на відміну від існуючих, базується на засадах експертної оцінки 
організаційного забезпечення та динамічного аналізу показників активності формування та ефективності 
використання ресурсів під час оцінки економічного забезпечення, що дозволяє ідентифікувати рівень 
організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності торговельного підприємства. 

Аннотация. В работе сформирован научно-методический подход к оценке организационно-экономического 
обеспечения логистической деятельности, который, в отличие от существующих, базируется на основе 
экспертной оценки организационного обеспечения и динамического анализа показателей активности 
формирования и эффективности использования ресурсов при оценке экономического обеспечение, что 
позволяет идентифицировать уровень организационно-экономического обеспечения логистической 
деятельности торгового предприятия. 

Abstract. In this paper the scientific and methodical approach to the evaluation of organizational and economic 
support of logistic activity is formed, which, unlike the existing ones, is based on the principles of expert evaluation of 
organizational support and dynamic analysis of indicators of activity formation and efficiency of resources using during 
the assessment of economic support, which allows to identify the level organizational and economic support of logistic 
activity of a trading enterprise. 

 
Успішність логістичної діяльності торговельного підприємства, яка вже давно виступає 

тим самим ефективним інструментом набуття конкурентних переваг як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках, визначається рівнем її забезпеченням, що становить основу для 
обґрунтування логістичних рішень та їх практичного упровадження на торговельному 
підприємстві. У зв’язку з цим питання формування ефективного організаційного та 
економічного забезпечення логістичної діяльності набуває особливої актуальності. 


