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У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади, розроблено 

науково-методичний інструментарій та надано практичні рекомендації щодо 

організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності 

торговельних підприємств. 

Проблематику організаційно-економічного забезпечення логістичної 

діяльності торговельного підприємства розглянуто з урахуванням розвитку 

економічної науки та практики господарювання. Дослідження генезису 

логістики як науки та інструменту підприємницької діяльності дозволило 

визначити основні етапи її еволюції та особливості впровадження на 

підприємствах за сучасних економічних умов, а саме дотримання 

інтеграційної концепції та клієнтоорієнтованого підходу в організації 

логістичної діяльності.  

Обґрунтовано доцільність розгляду логістичної діяльності з 

дотриманням процесно-функціонального підходу, що дало можливість 

визначити логістичну діяльність як сукупність процесів із реалізації 

функціональних завдань та управлінських рішень, сформованих з 

урахуванням цілей підприємства у сфері логістики. Ураховуючи сутність 

логістичної діяльності та особливості функціонування торговельного 

підприємства, поняття організаційно-економічного забезпечення логістичної 

діяльності торговельного підприємства визначено як сукупність дій із 

розподілу й узгодження функцій між учасниками логістичних процесів, з 

огляду на організаційну структуру логістики, та комплекс заходів з 
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формування та підтримки ресурсів, що залучені та використовуються у 

логістичній діяльності торговельного підприємства.  

Обґрунтовано підсистеми організаційно-економічного забезпечення 

логістичної діяльності торговельного підприємства, основними елементами 

яких визначено організаційне, кадрове, матеріальне, інформаційно-

технологічне та фінансове забезпечення логістичної діяльності, що 

конкретизують напрями розробки та прийняття рішень щодо підтримки 

реалізації логістичних функцій на підприємстві торгівлі. 

Розроблено методичний підхід до оцінювання організаційно-

економічного забезпечення логістичної діяльності торговельного 

підприємства, який базується на системі багатокритеріальних оцінок, 

передбачає ідентифікацію рівня організаційного та економічного 

забезпечення логістичної діяльності за результатами адитивного загортання 

стандартизованих показників, розрахованих за результатами експертної 

оцінки й динамічного аналізу його локальних компонент та дозволяє 

диференціювати підприємства торгівлі за рівнем організаційно-економічного 

забезпечення логістичної діяльності.  

Для оцінювання організаційно-економічного забезпечення сформовано 

систему одиничних, комплексних та інтегрального показників організаційного 

та економічного забезпечення логістичної діяльності торговельних 

підприємств. Для визначення рівня організаційного забезпечення 

запропоновано використання системи показників, які характеризують повноту 

реалізації логістичних функцій на підприємстві та якість організації 

логістичної діяльності, що включає показники стану реалізації основних 

завдань логістики, розподілу повноважень і відповідальності, характеру 

вертикальної та горизонтальної комунікацій, ресурсної підтримки 

організаційної діяльності, а також якості роботи менеджерів, задіяних у сфері 

логістики. Для оцінювання економічного забезпечення логістичної діяльності 

торговельного підприємства обґрунтовано показники, що відображають 

активність формування кадрових, матеріальних, інформаційно-технологічних 

і фінансових ресурсів, а також ефективність діяльності щодо підтримки їх на 



4 
 

належному рівні. За результатами аналізу, проведеного з використанням 

зазначених показників, діагностовано середній рівень організаційно-

економічного забезпечення логістичної діяльності за підприємствами торгівлі 

вибіркової сукупності.  

Із метою визначення передумов розвитку логістики в торгівлі 

аргументовано доцільність дослідження змін зовнішнього середовища та 

обґрунтовано систему показників, що відображають стан й динаміку попиту 

на ринку оптової та роздрібної торгівлі, ефективність логістичних послуг, 

рівень конкуренції у сегменті підприємств торгівлі. У результаті досліджень 

діагностовано низький рівень розвитку логістичних послуг в Україні та 

зниження ефективності логістичної діяльності торговельних підприємств. 

Із метою забезпечення прийняття обґрунтованих рішень для 

удосконалення організаційно-економічного забезпечення логістичної 

діяльності торговельного підприємства обґрунтовано методичний 

інструментарій для визначення проблемних зон організаційно-економічного 

забезпечення логістичної діяльності торговельного підприємства, який 

передбачає встановлення рівня організаційно-економічного забезпечення з 

урахуванням ефективності та результативності логістичної діяльності. Для 

дослідження організаційно-економічного забезпечення з урахуванням 

ефективності та результативності логістичної діяльності обґрунтовано 

використання коефіцієнта ефективності логістичної діяльності, який 

сформований шляхом консолідації нормованих значень показників 

собівартості, оборотності активів, рентабельності необоротних та оборотних 

активів, а також показників, що відображають вплив логістичних витрат та 

логістичних активів на динаміку рентабельності власного капіталу 

підприємства торгівлі.  

Обґрунтовано методичний підхід до визначення ієрархії локальних 

компонент організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності 

торговельного підприємства за пріоритетністю їх покращення, в основу якого 

покладено методи інтегральної, експертної, рейтингової оцінок, матричний, 

коефіцієнтів, декомпозиції, адитивного згортання, аналізу ієрархій, що 
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здійснюється з урахуванням критеріїв значущості, фактичного стану та 

готовності підприємства торгівлі до впровадження змін щодо організаційно та 

економічного забезпечення логістичної діяльності. Розроблений науково-

методичний підхід ґрунтується на взаємопов’язаних етапах з ідентифікації 

логістичних процесів, що потребують удосконалення, визначення заходів для 

підвищення якості реалізації логістичних процесів і спрямований на 

формування обґрунтованих управлінських рішень щодо удосконалення 

організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності 

торговельного підприємства. 

Наукові результати дисертації, які мають прикладний характер, набули 

практичного втілення в діяльність підприємств ТОВ «Восторг» 

(довідка № 12- 10 від 07.10.2019 р.), ТОВ «ВЕГА-ПЛАСТ» (довідка № 2/19 від 

18.04.2019 р.), ПФ «Бригантина» (довідка № 15 від 11.02.2020 р.). Науково-

методичний підхід до оцінювання організаційно-економічного забезпечення 

логістичної діяльності й сукупність одиничних та інтегральних показників 

організаційного та економічного забезпечення впроваджено в діяльність 

торговельних підприємств ТОВ «Восторг», ПФ «Бригантина», 

ТОВ «ВЕГА- ПЛАСТ»; методичний інструментарій для визначення 

проблемних зон організаційно-економічного забезпечення з урахуванням 

критеріїв логістичної діяльності торговельного підприємства – у діяльність 

ТОВ «Восторг», ПФ «Бригантина»; науково-методичний підхід до 

формування портфеля заходів з удосконалення організаційно-економічного 

забезпечення логістичної діяльності – у діяльність ТОВ «ВЕГА-ПЛАСТ».  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний 

процес кафедри міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця під час викладання дисциплін 

«Міжнародний маркетинг» і «Міжнародний логістичний менеджмент» 

(довідка № 20/86-02-92/1 від 11.03.2020 р.). 

Ключові слова: логістична діяльність, організаційно-економічне 

забезпечення логістичної діяльності, підприємство торгівлі, оцінювання 

організаційно-економічного забезпечення, критерії, показники. 
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SUMMARY 

 

Uvarova A. Organizational and economic support of logistics activities of 

trade enterprises. – Qualifying scientific work printed as manuscript. 

The dissertation for the Doctor of Philosophy Degree in specialty 

076 Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities (07 – Management and 

Administration). – Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, 

Kharkiv, 2020. 

In the dissertation a theoretical background is established, scientific and 

methodological tools are developed and practical recommendations for 

organizational and economic support of logistics activities of a trade enterprise are 

provided.  

The problems of organizational and economic support of logistic activity of 

the trade enterprise are considered in the course of development of the Economic 

science and management practices. The study of logistics genesis as a science and a 

tool of entrepreneurial activity allowed to determine the main stages of its evolution 

and the features of implementation in enterprises in modern economic conditions, 

namely compliance with the integration concept and customer-oriented approach in 

logistics. 

The expediency of considering logistics activities in compliance with the 

process and functional approach is justified, which allowed to define logistics 

activities as a set of processes for the implementation of functional tasks and 

managerial decisions, which are formed according to the goals of the enterprise in 

the field of logistics. Taking into account the essence of logistics activities and the 

peculiarities of a trade enterprise, the concept of organizational and economic 

support of logistics activities of a trade enterprise is defined as a set of actions for 

distribution and coordination of functions between the participants of logistics 

processes, considering the organizational structure of logistics and a complex of 

activities to form and support the resources which are used in the logistics activities 

of a trade enterprise. 
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Subsystems of organizational and economic support of logistics activity of a 

trade enterprise are substantiated, the main elements of which are organizational, 

human, material, informational and technological, financial support of logistics 

activity, which specify directions of development and decision-making which are to 

support logistics functions at a trade enterprise. 

A methodical approach to assessing the organizational and economic support 

of logistics activities of a trade enterprise has been developed, which is based on the 

system of multicriteria evaluations and identifies the level of organizational and 

economic support of logistics activities using the results of additive wrapping of 

standardized indicators, calculation of which is based on the results of expert 

assessment and dynamic analysis of its local components and allows to differentiate 

trade enterprises according to the level of organizational and economic support of 

logistics activities. 

To assess the organizational and economic support a system of simple, 

complex and integral indicators of organizational and economic support of logistics 

activities of trade enterprises is formed. To determine the level of organizational 

support, it is proposed to use a system of indicators that characterize the 

completeness of logistics functions at the enterprise and the quality of logistics 

activities, including indicators of implementation of basic logistics tasks, 

distribution of powers and responsibilities, nature of vertical and horizontal 

communications, resource support, as well as the quality of work of managers 

involved in the field of logistics. To assess the economic support of the logistics 

activities of a trade enterprise, indicators are substantiated, which reflect the activity 

of the formation of human, material, informational and technological and financial 

resources, as well as the effectiveness of activities to maintain them at the 

appropriate level. According to the results of the analysis carried out with the use of 

these indicators, the average level of organizational and economic support of 

logistics activities for trade enterprises out of the sample was diagnosed. 

In order to establish the preconditions for the development of trade logistics, 

the expediency of studying the changes in the external environment is proved and 

the system of indicators that reflect the state and dynamics of demand in the 
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wholesale and retail trade market, the efficiency of logistics services and the level 

of competition in the segment of trade enterprises are substantiated. As a result of 

the conducted research the low level of development of logistic services in Ukraine 

and the decrease in efficiency of logistic activities of the trade enterprises were 

diagnosed. 

In order to provide proved decisions to improve the organizational and 

economic support of the logistics activities of a trade enterprise, methodological 

tools for identifying problem areas of organizational and economic support of the 

logistics activities of a trade enterprise are provided. These methodological tools 

allow to establish the level of organizational and economic support, taking into 

account the efficiency and effectiveness of logistics activities. For this, the use of 

the coefficient of efficiency of logistics activities, which is formed by consolidating 

the normalized values of cost, assets turnover, return on non-current and current 

assets, and indicators reflecting the impact of logistics. on the dynamics of return on 

equity of the trade enterprise are substantiated. 

The methodical approach to definition of hierarchy of local components of 

organizational and economic support of logistic activity of a trade enterprise on the 

base of priority of their improvement is substantiated, which is based on the methods 

of integrated, expert, rating, matrix method, methods of coefficients, decomposition, 

additive folding, analysis of hierarchies, which is carried out taking into account the 

criteria of significance, actual state and readiness of a trade enterprise to implement 

changes in organizational and economic support of logistics activity. The developed 

scientific and methodological approach is based on interrelated stages of 

identification of logistics processes, which need improvement and identification of 

measures to improve the quality of logistics processes and is aimed at forming 

reasonable management decisions to improve organizational and economic support 

of logistics activities of a trade enterprise. 

The scientific results of the dissertation, which are applicable, have been put 

into practice in the activities of enterprises Ltd. Vostorh (note № 12-10 

dated 07.10.2019), Ltd. VEGA-PLAST (note № 2/19 dated 18.04.2019), 

PC Brihantina (note № 15 dated 11.02.2020). Scientific and methodological 
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approach to the assessment of organizational and economic support of logistics 

activities and a set of individual and integrated indicators of organizational and 

economic support introduced into the activities of trade enterprises Ltd. Vostorh, 

PC Brihantina, Ltd. VEGA-PLAST; methodical tools for determining the problem 

areas of organizational and economic support, taking into account the criteria of 

logistics activities of a trade enterprise — in the activities of Ltd. Vostorh, 

PC Brihantina; scientific and methodological approach to the formation of a 

portfolio of measures to improve the organizational and economic support of 

logistics activities - in the activities of Ltd. VEGA-PLAST. 

The results of the dissertation research are implemented into the educational 

process of the Department of International Economics and Management of Foreign 

Economic Activity of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics 

while teaching the disciplines “International Marketing” and “International logistics 

management” (note № 20/86-02-92/1 dated 11.03.2020). 

Key words: logistics activities, organizational and economic support of 

logistics activity, a trade enterprise, evaluation of organizational and economic 

support, criteria, indicators 
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