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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Зростання електронної торгівлі (ЕТ) у світі і в Укра�

їні зокрема породжує все більшу потребу в розробці

специфічних підходів до її управління. Управління про�

цесом електронної торгівлі можна розділити на управ�

ління різними підпроцесами. Одним з найскладніших

субпроцесів, що забезпечують електронну торгівлю є

логістичне забезпечення. Саме логістика відіграє одну

з ключових ролей в підвищенні ефективності електрон�

ної торгівлі. Порівнюючи традиційну і електронну фор�

му торгівлі, очевидно, що деякі процеси вимагають не�

значної зміни, тоді як логістика відноситься до таких

процесів, які істотно відрізняються при різних формах

торгівлі і виникає потреба в застосуванні відносно но�

вих підходів при організації логістичного процесу на

підприємствах, що займаються електронною торгівлею.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню логістичної діяльності підприємств

електронної торгівлі присвячені роботи таких науковців,

як: О.М. Антоненко, І.П. Міщук, О.О. Хамула [1], Н.В. Чор�

нописька, О.В. Солодка [2], Н.Т. Гринів, М.В. Кіндій,

М.М. Мага [3], Н.В. Валькова [4], В.І. Скіцько, Ю.В. Ігна�

това [5], В.В. Вітлінський, Г.В. Мельник [6] та інших.

Однак подальших теоретичних опрацьовувань потребу�
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ють питання підвищення її ефективності, вдосконален�

ня інструментів та механізмів її організації.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є розробка таких шляхів удосконален�

ня логістичної підсистеми електронної торгівлі підприє�

мства, які б дозволили підвищити ефективність елект�

ронної торгівлі підприємства зокрема, та ефективність

підприємства електронної торгівлі в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У ході дослідження та діагностики підсистеми логі�

стики електронної торгівлі підприємств України було

виявлено перелік певних процесів здійснення закупі�

вельної, транспортної, фінансової, інформаційної логі�

стики та логістики розподілу, складування та запасів,

що потребують модифікації.

На рисунку 2 наочно відображено запропоновані на�

прями удосконалення логістичної підсистеми електрон�

ної торгівлі підприємств.

Згідно з рисунком 1, з метою підвищення результа�

тивності закупівельної логістики підприємств ЕТ врахо�

вуючи ключові проблеми процесу закупівель, зокрема

недостатність контролю, що призводить до не відпові�

дності стратегічних цілей підприємства ЕТ та його вит�
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рат; відсутність чітких механізмів контролю за визна�

ченням потреб споживачів у товарах, їх ініціюванням та

здійсненням закупівель, що унеможливлює прийняття

своєчасного коректного управлінського рішення;

відсутність певного порядку щодо формування плану

закупівель, що спричиняє додаткову закупівлю товарів,

які не були заплановані; розгалужена система погод�

ження закупівель, що збільшує витрати підприємства ЕТ

та не дозволяє отримати, зекономити власні грошові

кошти за рахунок масштабів закупівлі; запропоновано

скорегувати певні бізнес�процеси закупівель товарів

підприємством ЕТ, що дозволять знизити операційні

витрати, сформувати дієву систему моніторингу та кон�

тролю, стандартизувати процес закупівель, побудувати

взаємовигідні відносини з виробниками і/або посеред�

никами, та збільшити швидкість наповнення асортимен�

ту товарами, що затребувані на ринку. Удосконалення

етапів закупівельної логістики підприємств ЕТ за раху�

нок модифікації їх складових бізнес�процесів наведе�

но на рисунку 1.

Планування закупівельної логістики передбачає

детальне обгрунтування кількості необхідного товару,

що потребує підприємство ЕТ, а також посилення відпо�

відальності працівників відділу логістики підприємства

ЕТ за виконання функціональних обов'язків.

Складовими бізнес�процесу ініціювання закупівель

запропоновано вважати перевірку доцільності закупі�

вель, розробку системи попередження строків закупі�

вель та централізацію процесу закупівель. Перевірка

доцільності закупівель товарів підприємством ЕТ мож�

лива шляхом впровадження механізму актуалізації по�

треб онлайн�покупців та проведення регулярного моні�

торингу ступеню задоволеності покупців товарним асор�

тиментом. Механізм актуалізації потреб онлайн�по�

купців товарів підприємства ЕТ повинен забезпечувати

ефективне управління закупівлею товарів з урахуван�

ням тенденцій суттєвих змін в уподобаннях споживачів

відносно різних товарних груп та, відповідно до чого,

вносити певні корективи до поточного плану закупівель.

Головна мета розробки системи попередження

строків закупівель на підприємстві ЕТ полягає у стан�

дартизації строків закупівель та впровадженні дієвого

контролю бізнес�процесу, зокрема здійснення контро�

лю за термінами ініціювання закупівель (рис. 3), оцінка

якості закупівель. Централізація процесу закупівель

товарів на підприємстві ЕТ передбачає здійснення про�

цедури дроблення закупівель, а саме закупівлю товарів

масового вжитку, що мають стандартні універсальні

ринкові характеристики, виробниками або дистриб'ю�

торами яких виступає необмежена кількість підпри�

ємств; товарів — виробниками або дистриб'юторами

яких виступає обмежено коло підприємств, а також за�

купівлю товарів, що здійснюється одноразово за нагаль�

ної потреби для забезпечення безперервної операцій�

ної діяльності підприємства ЕТ.

Перевагами централізації логістичних бізнес�про�

цесів закупівель товарів за рахунок дроблення висту�

пають: економія на ціні закупівлі за рахунок масштабу;

скорочення адміністративних витрат за рахунок знижен�

ня кількості процедур закупівель; зниження ризику низь�

кої якості товарів; забезпечення керованості бізнес�про�

цесу. Оптимальний вибір постачальника товарів для

підприємства ЕТ можливий за умови формування бази

постачальників товарів, єдиного центру прийняття

рішень та здійсненні категоризації закупівель. Єдиний

центр прийняття рішень закупівельної логістики перед�

бачає впровадження оптимальної системи прийняття

рішень за даними бази постачальників. Категоризація

закупівель здійснюється з метою аналізу ринкових упо�

добань покупців, вибору стратегії закупівлі, визначен�

ня критичних, для діяльності підприємства ЕТ, товарів

та здійснення безпосереднього контролю за дроблен�

ням закупівель.

Договірна робота у рамках закупівельної логістич�

ної діяльності передбачає розробку бази даних типо�

вих договорів підприємства ЕТ з постачальниками то�

варів, що включає бази типових договорів для спрощен�

ня та стандартизації процедури закупівлі, а також бази

специфікацій; та посилення впливу підприємства ЕТ у

процесі закупівель завдяки перегляду та перерозподі�

лу ролей у процесі проведення закупок, тобто переда�

ча підприємству ЕТ усіх функцій щодо супроводження

закупівель після вибору постачальника.

Заключний етап закупівельної логістики діагности�

ка та контроль складається з діагностики політики за�

купівель, оцінки якості закупівель та автоматизації про�

Рис. 1. Етапи закупівельної логістики підприємства ЕТ
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цесів закупівельної логістики. Політика закупівель син�

хронізується з загальною стратегією ЕТ підприємства

тобто відбувається консолідація існуючих процедур та

інструкцій щодо здійснення закупівель.

Оцінка якості закупівельної логістики передбачає

впровадження механізму отримання інформації щодо

якості товарів від кінцевих покупців, врахування її при

проведенні наступних закупівельних операцій, застосу�

вання санкцій до постачальників. Вона здійснюється за

допомогою використання інструментів онлайн�опитуван�

ня, анкетування за такими критеріями: якість товару,

відповідність товару специфікації, виконання строків та

інших умов контракту чи договору. Результати оцінки

якості закупівельної логістики документуються та вико�

ристовуються при управлінні портфелем постачальників.

Впровадження автоматичної системи попереджен�

ня строків ініціації процесу закупівель підвищить конт�

роль за дотриманням строків, необхідних на проведен�

ня закупівель та суттєво зменшить можливість несвоє�

часного надходження товару на підприємство ЕТ.

Миттєві та регулярні опитування кінцевих покупців то�

варів сприятимуть підвищенню якості та можливості

вибору кращого постачальника. Розробка спеціально�

го програмного забезпечення для автоматизації про�

цесів закупівельної логістики у відповідності до специф�

іки діяльності підприємства ЕТ дозволить обгрунтова�

но приймати управлінські рішення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, напрями удосконалення логістичної

підсистеми електронної торгівлі підприємства поляга�

ють насамперед в оптимізації змісту кожного з етапів

закупівельної логістики. Одним з ключових елементів

такої оптимізації є централізація логістичних бізнес�

процесів, якої можна досягти зокрема за рахунок про�

цесу контролю за термінами ініціювання закупівлі.
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Рис. 3. Процес контролю за термінами ініціювання закупівлі


