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участвующими в процессе производства; ориентация на рыноч-

ные приемы управления; активный информационный обмен. 
В качестве внешних угроз эффективности работы организа-

ционных сетей можно отметить общую ценовую политику, еди-
нообразие качества выпускаемой продукции или однотипные 

приемы оказания услуг. 
Данные аспекты могут влиять на рыночную позицию сете-

вого бизнеса, снизить их конкурентоспособность и динамич-
ность развития в сравнении с независимыми от сетевого объеди-

нения субъектов. 

Функционирование и развитие сетевой торговли тесно взаи-
мосвязаны с такими понятиями как экономика, социология, ор-

ганизационное поведение, и социальная психология. 
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В. В. Лісіца, к. е. н., доцент  
ПУЕТ, м. Полтава 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МЕРЕЖЕВОГО РИТЕЙЛУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ  

Логістика для ритейлера є важливою складовою, що забез-

печує його швидке зростання та розвиток. Мережеві роздрібні 
компанії зорієнтовані на традиційні для будь-якої комерційної 

діяльності цілі: збільшення обсягів продажів, валового та опера-
ційного прибутку, оборотності запасів товарів.  

До ключових напрямів діяльності роздрібних мережевих 

компаній відносять: формування торгового асортименту товарів 



164 - © ПУЕТ - 

і послуг для реалізації кінцевим споживачам; управління порт-

фелем постачальників за товарними категоріями: пошук, веден-

ня переговорів, узгодження ефективних комерційних умов спів-

праці, укладення договорів, ведення взаєморозрахунків; плану-

вання та забезпечення ефективного використання торгових 

площ та поличного простору в точках продажу; ефективне ціно-

утворення; стимулювання збуту; управління товарними запаса-

ми. Для реалізації зазначених напрямів діяльності необхідно 

ефективно вибудовувати бізнес-процеси та запроваджувати діє-

ву логістичну стратегію роздрібної компанії. 

Якщо раніше логістична діяльність ритейлера зводилася пе-

реважно до розміщення замовлення на поповнення продукції та 

відстеження його виконання (як правило, без реальних важелів 

впливу на постачальника в разі порушення узгоджених умов 

поставок), то за останні 5–7 років вона була істотно трансфор-

мована та розширена в напряму: визначення оптимального роз-

міру запасу на рівні кожної SKU товарної номенклатури та ор-

ганізації ефективної політики її поповнення; створення власної 

логістичної інфраструктури та управління розподілом товарів 

постачальників між магазинами мережі; ґрунтовного аналізу ло-

гістичних витрат та визначення шляхів їх оптимізації; регуляр-

ної взаємодії з постачальниками продукції в напрямку підви-

щення рівня логістичного сервісу. 

Ключовою особливістю мережевого роздробу стосовно ло-

гістичної діяльності за сучасних умов є розширення сфери конт-

ролю роздрібних підприємств в рамках логістичної системи, фор-

мування ними нових умов взаємодії з дистриб’юторами та ви-

робниками продукції в рамках власних логістичних стратегій [1]. 

До основних сучасних цілей логістичної діяльності підпри-

ємств мережевої роздрібної торгівлі можуть бути віднесені: за-

безпечення безперебійного товаропостачання магазинів; визна-

чення й підтримка оптимального балансу необхідного рівня об-

слуговування кінцевих споживачів та витрат на його досягнен-

ня; оптимізація величини логістичних витрат в ціні продукції (з 

урахуванням вимог до рівня логістичного сервісу). 
Основними завданнями мережевого ритейлу в сфері логі-
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стичної діяльності, таким чином, стають: визначення вимог до 
товарозабезпечення магазинів роздрібної мережі, враховуючи 
цілі та вимоги бізнес-стратегії розвитку, особливостей формату 
торгівлі, регіону збуту та товарного асортименту; вибір логі-
стичної стратегії обслуговування магазинів мережі, спрямованої 
на підвищення конкурентоспроможності мережі в межах обра-
ного локального (регіонального, національного) ринку; розробка 
оптимальної мережі розподілу відповідно до вимог логістичної 
стратегії; формування логістичної інфраструктури в мережі 
розподілу, оптимізація транспортних і складських потужностей 
для безперебійного постачання магазинів мережі; вибудовуван-
ня ефективного логістичного процесу в складської мережі і ма-
газинах компанії; оптимальне розміщення товарних запасів в 
мережі розподілу, встановлення раціональної політики попов-
нення товарних запасів і контролю відсутності продукції на по-
лицях в магазинах; логістична підтримка промо-заходів і мар-
кетингових акцій в магазинах мережі [2]. 

Ефективність логістичної діяльності ритейлера напряму зале-
жить від застосовуваної логістичної стратегії, розробленої на 
основі обраної корпоративної стратегії з урахуванням функ-
ціональних стратегічних завдань суміжних відділів. Логістична 
стратегія задає основні вимоги до діяльності логістичної інфра-
структури компанії, а також є визначальною при вирішенні за-
вдань, пов’язаних з формуванням складської мережі (числа 
складів та місця їх розташування, їх функціонального призна-
чення, виду та форми власності кожного складу, їх потужності) 
та транспортної складової логістичної інфраструктури. 

Таким чином, основними напрямами трансформації логістич-
ної діяльності ритейлу за сучасних умов є: розробка та запро-
вадження в діяльність компаній ефективних логістичних стра-
тегій; формування власних мереж розподілу, що відповідають 
вимогам обраної логістичної стратегії; визначення необхідних 
стандартів логістичного сервісу та базових умов поставок, 
обов’язкових для дотримання постачальниками продукції та ло-
гістичними посередниками; запровадження інноваційних моде-
лей взаємодії та інформаційного обміну між контрагентами та 
мережею. 
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РІТЕЙЛ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 

У 2020 році споживчі настрої змінилися не в кращу сторону. 

За даними дослідницької агенції Info Sapiens індекс споживчих 

настроїв (ІСН) українців у 2020 році суттєво знизився. ІСН ви-

значається на підставі вибіркового спостереження найактивні-

шої частини споживачів віком від 16 до 59 років. Респонденти 

відповідають на питання щодо матеріального становища сім’ї та 

можливостей його зміни в перспективі, стану економічної си-

туації в країні, розуміння сприятливого чи несприятливого часу 

для економіки країни, можливості робити великі покупки для 

дому.  

ІСН є сукупним на основі 5 розрахованих індексів. За даними 

дослідження індекс поточного особистого матеріального стано-

вища зріс на 2,4 п. (до 53,3 п.), тоді як індекс доцільності вели-

ких покупок скоротився на 4,9 п. (до 68,2 п.). Індекс очікуваних 

змін особистого матеріального становища скоротився на 0,1 п. – 

до 76,4 п. Індекс очікуваного розвитку економіки країни впро-

довж найближчого року зберігся на рівні 55 п., а індекс очіку-

ваного розвитку економіки країни на найближчі п’ять років зріс 

на 3,3 п. – 76,5 п. [1] 

Таким чином, ІСН у 2020 році становить 65,9 п. за 200-баль-

ною шкалою, що на 26,3 п. менше, ніж у попередньому році. 

Слід відміти, що значення індексу менше 100 означає, що в 

суспільстві переважають негативні оцінки економічної ситуації 

та власного матеріального становища. 
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