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У статті викладено концептуальний підхід до логістичного управління збутовою діяльністю як важливого 
складника системи управління підприємством. З’ясовано сутність понять «збут», «збутова діяльність», «ло-
гістика збуту», «логістичне управління». Сформульовано основні принципи та підходи до формування логіс-
тичної моделі управління збутовою діяльністю. 
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В статье предложен концептуальный подход к логистическому управлению сбытовою деятельностью как 
важной составляющей системы управления предприятием. Выяснена сущность понятий «сбыт», «сбытовая 
деятельность», «логистика сбыта», «логистическое управление». Сформулированы основные принципы и 
подходы к формированию логистической модели управления сбытовой деятельностью.
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Komelina O.V., Gamanco R.S. LOGISTIC MANAGEMENT BY THE SUPPLY ACTIVITY OF THE ENTERPRISE: 
CONCEPTUAL APPROACH

The article proposes a conceptual approach to the creation of logistics management of sales activity as an im-
portant component of the enterprise management system. The essence of the concepts of “sales”, “sales activity”, 
“marketing logistics”, “logistics management” investigated. The basic principles and approaches of formation of the 
logistic model of management of sales activities are formulated.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Загострення конкуренції на наці-
ональному та світових ринках, збільшення 
витрат, пов’язаних із підвищенням вимог спо-
живачів, необхідність урахування міжнарод-
них стандартів якості виробленої товарної 
продукції та надання послуг виступають тими 
ключовими критеріями, дотримання яких 
визначає результативність діяльності україн-
ських підприємств. Нові можливості розши-
рення ринків збуту для вітчизняних підпри-
ємств перетворюють успішність організації 
збутової діяльності на ключовий фактор стра-
тегічного розвитку підприємств. Із цих пози-
цій управління підприємницькою діяльністю 
все більше набуває логістичних ознак, де 
важливу роль відіграє розвиток логістичного 
управління збутовою діяльністю.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У сучасній науковій літературі значна 
увага останнім часом приділяється пробле-
мам упровадження логістичних методів управ-
ління. Важливим аспектом цієї проблеми є 
організація логістичного управління збутовою 
діяльністю як важливого складника системи 
управління підприємством. Аналіз численних 
публікацій щодо збутової діяльності підпри-
ємства дає змогу виокремити такі поняття, як 
«збут» та «реалізація»: під реалізацією розумі-
ють продаж виготовлених товарів і послуг або 
їх перепродаж, які супроводжуються отриман-
ням грошової виручки; збут товару, продукції 
на підприємстві розглядають як продаж і реа-
лізацію виготовленої ним продукції для отри-
мання грошової виручки [1–5]. У деяких працях 
висвітлюються теоретичні та практичні підходи 
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до логістичної та маркетингової концепції збу-
тової діяльності підприємств [3–5]. Зазначеним 
проблемам присвятили праці С. Бауэрсокс, 
Л. Балабанова, Б. Берман, К. Браун, І. Бєлін-
ський, П. Величко, К. Глазкова, Л. Забуранна, 
Є. Крикавський, В. Наумов, В. Окландер, 
О. Сеншин, Н. Терентьєва, С. Хрупович, 
О. Ямкова, А. Яковлев та ін. [1–31].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є формування кон-
цептуальних підходів до формування логіс-
тичного управління збутовою діяльністю в 
системі управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Пошуки формування ефективної 
моделі управління підприємством у сучасних 
умовах супроводжуються зростанням інтер-
есу науковців та практиків до можливостей 
поєднання принципів та методів управління 
бізнес-процесами та логістичного управління, 
що включає відповідні цільові підсистеми 
(постачання, складування, транспортування, 
виробництва та збуту). Логістичне управління 
збутовою діяльністю в системі управління під-
приємством виступає її важливим складником 
та має значний нереалізований потенціал, що 
пов’язано з переходом від управління окре-
мими матеріальними об’єктами до логістич-
ного управління наскрізними матеріальними, 
інформаційними, фінансовими потоками, де 
підвищення ефективності управління розви-
тком підприємства досягається інтеграцією 
в єдине ціле технічних, технологічних, еконо-
мічних процесів на основі мінімізації витрат 
часу та ресурсів. 

Формування концептуальних положень 
щодо логістичного управління збутовою діяль-
ністю як важливого складника системи управ-
ління підприємством потребує певного впо-
рядкування понятійного апарату та з’ясування 
сутності та взаємного зв’язку між такими понят-
тями, як «збут», «збутова діяльність», «логіс-
тика збуту», «логістичне управління».

Вивчення та систематизація наукових під-
ходів до сутності поняття «збут» із позицій 
логістичного управління дає змогу розглядати 
його не як завершальний етап відносин між 
продавцем і покупцем, а складний процес, 
що включає всі операції та сукупність заходів 
щодо транспортування, складування, збері-
гання, доробку, просування до оптових і роз-
дрібних торговельних пунктів, передпродажну 
підготовку і безпосередньо продаж товару з 
урахуванням місця локалізації виробника та 
спожива. За такого підходу збутова діяльність 
підприємства (як сукупність заходів щодо 

збуту продукту) та її ефективність (як макси-
мально можливий економічний ефект від реа-
лізації торговельної угоди на кожному з етапів 
просування товару) є результатом узгодження 
інтересів і вимог виробника, посередників та 
споживачів [6]. 

Не можна не відзначити, що збутова діяль-
ність за умов реалізації моделі логістичного 
управління підприємством перетворюється 
на його найважливіший функціональний 
складник, що визначає не лише результатив-
ність господарської діяльності, а й перспек-
тиви його подальшого розвитку (рис. 1). 

Отже, концептуально важливим є під-
хід, за якого збутову діяльність слід розгля-
дати як процес організаційно-економічних 
операцій, що містить маркетинговий аспект 
(дослідження й аналіз кон’юнктури ринку, 
визначення обсягів збуту, вибір та управління 
каналами розподілу) та логістичний аспект 
(транспортування, складування, управління 
запасами, обслуговування замовлень) і здій-
снюється для досягнення економічних резуль-
татів від реалізації продукції споживачам та 
створення позитивного іміджу підприємства 
на ринку [23]. Цей підхід має бути покладений 
в основу формування системи логістичного 
управління збутовою діяльністю підприєм-
ства, яка є невід’ємною частиною організації 
виробничої діяльності підприємства. 

Основним завданнями логістики збуту 
(розподілу, дистрибуції) як органічної час-
тини виробничої та інформаційної діяль-
ності у загальній системі управління підпри-
ємством є: вивчення потреб ринку та пошук 
каналів подальшого розвитку виробництва 
і забезпечення його прибуткової діяльності; 
підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємства шляхом оптимізації наявної 
збутової мереж з урахуванням таких крите-
ріїв, як належна підготовка товару до про-
дажу (по суті, йдеться про продовження про-
цесу виробництва) та запитів споживачів (у 
тому числі вивчення їх смаків та вподобань) 
шляхом підвищення ефективності системи 
постачання продукції; підвищення швидкості 
оформлення та обробки замовлень, підви-
щення рівня логістичного сервісу, зменшення 
кількості рекламацій, штрафів тощо. 

Систематизація та узагальнення різно-
маніття наявних тлумачень понять «збут», 
«збутова діяльність», «логістика збуту» та їх 
взаємозв’язку із поняттям «логістичне управ-
ління» [7–23] дає змогу визначити логістичне 
управління збутовою діяльністю як інтегрова-
ний процес управління ресурсними та інфор-
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маційними потоками, що забезпечує синхро-
нізацію бізнес-процесів та моделі управління 
та її складників (планування, організації, 
мотивації і контролю). Отже, перевагами 
логістичного управління є створення ціле-
спрямованого впливу на логістичні потоки для 
синхронізації їхньої взаємодії і досягнення 
ефекту синергізму [29]. 

Головним критерієм оцінювання моделі 
логістичного управління збутовою діяльністю 
є нові можливості створення доданої вартості 
та забезпечення конкурентоспроможності під-
приємства. 

Ураховуючи вищевикладене, слід відзна-
чити, що результативність логістичного управ-
ління збутовою діяльністю визначається 
сукупністю умов та факторів (внутрішніх та 
зовнішніх), а саме: 

1) система економічних відносин, де мають 
оцінюватися насамперед: діюча система від-
носин у сфері товарно-грошового обміну [9; 
16]; умови доведення товарів від виробника до 
споживачів [8]; комплекс відносин, які включа-
ють юридичні, комерційні та технологічні опе-
рації [23]; умови реалізації економічних інтер-
есів виробника (отримання підприємницького 
прибутку) на основі задоволення платоспро-
можного попиту споживачів [3, с. 50–60];

2) умови та можливості узгодження інтере-
сів виробника та споживача: обґрунтованість 
стратегічних рішень у сфері продажу в цілому 
та стратегії продажу конкретного товару кон-
кретному покупцю [14], умови максимізації 
вигоди від реалізації торговельної угоди для 
кожного з партнерів при першочерговому вра-

хуванні інтересів і вимог проміжного чи кінце-
вого споживача [15];

3) комплексність системи управління підпри-
ємством з урахуванням концепції логістичного 
збуту, що передбачає оцінювання таких проце-
сів: наявність та результативність обраної стра-
тегії управління підприємством; комплексність 
процедур (дій, операцій) просування готової 
продукції на ринок для отримання підприєм-
ницького прибутку [10; 11; 17; 20–22]; організа-
ція товарного обміну готової продукції для одер-
жання підприємницького прибутку [12, 13]; 

4) цілісність процесу логістичного управ-
ління збутовою діяльністю, що має охоплю-
вати: планування обсягу реалізації товарів із 
урахуванням рівня прибутку, що очікується; 
пошук і обрання найкращого партнера-поста-
чальника (покупця); проведення торгів, вклю-
чаючи встановлення ціни відповідно до якості 
товару та інтенсивності попиту; виявлення й 
активне використання факторів, здатних при-
скорити збут продукції та збільшити прибуток 
від реалізації [19].

Результативність збутової діяльності під-
приємства визначається сукупністю загаль-
них показників господарської діяльності, що 
має оцінюватися з різних позицій із застосу-
ванням сукупності кількісних та якісних кри-
теріїв і показників, а також через зіставлення 
отриманого економічного результату від збу-
тової діяльності підприємства з витратами 
на його досягнення (витрати на оплату праці, 
матеріальні витрати, інші витрати) та викорис-
таними ресурсами (праця, виробничі засоби, 
фінансові ресурси). 

Рис. 1. Роль логістики збуту в діяльності підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЛЬ ЛОГІСТИКИ ЗБУТУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 є продовженням виробничої діяльності, не просто зберігає створену, а й створює 
додаткову споживчу вартість і вартість товару, тим самим збільшує його загальну 
вартість. 

 направлена на комерційне завершення маркетингової та речове завершення 
виробничої діяльності підприємства; одночасно виявляє, формує та реалізує не тільки 
конкретні економічні підсумки його діяльності, а й конкретні потреби конкретних 
споживачів. Тобто, будучи однією з найважливіших підприємницьких функцій 
виробничого підприємства, він не тільки втілює його корпоративну місію, а й в 
означеній мірі визначає її. 

 є одним із джерел створення конкурентної переваги як товару, так і підприємства в 
цілому. 
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Найчастіше використовують такі показники 
оцінювання збутової діяльності підприємства: 
кількісні – індекс динаміки продажу, питома 
вага виконаних замовлень; коефіцієнт відхи-
лення прогнозних розрахунків щодо попиту; 
коефіцієнт оборотності готової продукції; 
питома витрат на доставку готової продукції 
у вартості готової відвантаженої продукції; 
якісні – якість виконання замовлень; рівень 
задоволення потреб ринку; рівень логістич-
ного сервісу; ступінь гнучкості поставок про-
дукції споживачам. 

Іншим не менш важливим підходом до 
вивчення результативності логістичного 
управління збутовою діяльністю підприємств 
є застосування поряд із традиційною концеп-
цією орієнтації на продажі (головний критерій 
досягнення результату – товар, одержання 
прибутку за рахунок збільшення обсягу про-
даж) маркетингової концепції (достатньо 
нової, де головний критерій досягнення 
результату – задоволення потреб споживачів 
та на цій основі розширення виробництва). 
Перевагами маркетингової концепції логіс-
тичного управління збутовою діяльністю під-
приємств є орієнтація на цільові ринки (1), 
потреби споживачів (2), інтегрований мар-
кетинг (коли діяльність всіх структурних під-
розділів зорієнтована на задоволення потреб 
споживачів) (3), забезпечення прибутку як 
наслідок задоволення потреб споживачів (4). 

Тобто можна стверджувати, що в сучасних 
умовах відбувається формування маркетинг-
логістичної концепції управління збутом, під-
вищується ефективність управління різними 
потоками на підприємстві від постачальників 
до кінцевих споживачів. У рамках такої кон-
цепції результативність логістичного управ-
ління збутовою діяльністю буде залежати від 
якості виконання наступних завдань: обробка 
замовлень (як поводитися із замовленнями), 
складування (де і як зберігати запаси), обсяг 
запасів (скільки запасів зберігати), транспор-
тування (куди і як доставляти товари) [30] 
(рис. 2). 

Складність комплексної реалізації моделі 
логістичного управління збутовою діяльністю 
в системі управління підприємством зумов-
люється й тим, що вона має враховувати 
п’ять типів потоків у каналі збуту: 1) потік прав 
власності (перехід прав власності на про-
дукти від одних власників до інших); 2) фізич-
ний потік (послідовне фізичне переміщення 
продуктів від виробника через посередників 
до кінцевого споживача); 3) потік замовлень 
(від покупців і посередників); 4) фінансовий 

потік (надходження виплат, рахунки, комісійні 
та ін. від кінцевого споживача до виробника 
і посередників); 5) потік інформації (потік, що 
поширюється в двох напрямах: інформація 
про ринок рухається в бік виробника, інфор-
мація про пропоновані продукти з ініціативи 
виробника і посередників спрямовується в 
бік ринку). Отже, результативність кожного 
каналу збуту залежить від розподілу функцій і 
потоків між учасниками обміну [33]. 

Маркетинговий складник логістичного управ-
ління збутовою діяльністю в системі управління 
підприємством дає змогу виробнику оцінювати 
її результативність шляхом застосування «клі-
єнтурної» матриці [26] (рис. 3).

В умовах зростання конкуренція як на 
зовнішніх, так і на внутрішніх ринках сучасна 
система управління розвитком виробництва 
має враховувати всі аспекти управління логіс-
тичною збутовою діяльністю виробництва, 
адже від цього залежать його фінансова стій-
кість, цілісність, системність, інтегрованість. 
Отже, логістичне управління збутовою діяль-
ністю підприємства займає особливе місце у 
його загальному розвитку.

Висновки з цього дослідження. Сучасна 
концепція підприємницької діяльності потре-
бує активного впровадження принципів, 
методів, прийомів логістичного управління. 
Перевагами логістичного управління є забез-
печення інтегрованості, системності, комплек-
сності управління ресурсними та інформацій-
ними потоками, що забезпечує синхронізацію 
бізнес-процесів і моделі управління (плану-
вання, організації, мотивації, контролю, коор-
динації), створює нові можливості зростання 
доданої вартості та забезпечення конкурен-
тоспроможності підприємства. Із цих позицій 
важливо враховувати принципові положення 
формування логістичного управління збуто-
вою діяльністю в системі управління підпри-
ємством, яка відіграє у його сучасному роз-
витку винятково важливу роль та за своїм 
змістом виступає продовженням виробничої 
діяльності. 

Проведене дослідження сутності таких 
термінів і понять, як «збут», «збутова діяль-
ність», «логістика збуту», «логістичне управ-
ління» та ін., дає змогу передусім знизити 
ризик комунікаційних непорозумінь у процесі 
логістичного управління збутовою діяльністю 
підприємства. Формування системи логіс-
тичного управління збутовою діяльністю на 
засадах реалізації принципів системності, 
інтегрованості, комплексності забезпечує 
створення цілісної моделі управління підпри-
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ємством, створює передумови економічного 
розвитку підприємства, збільшення обсягів 
збуту продукції на основі прискорення мате-
ріальних, інформаційних, ресурсних та інших 

потоків, оптимізації загальних витрат за зада-
ного рівня обслуговування клієнта, активіза-
ції базові чинників конкурентоспроможності 
товару на ринку.

Утримання клієнтів
Низьке Високе
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Рис. 2. Модель логістичного управління збутовою діяльністю  
в системі управління підприємством із позиції маркетингу [27]

Рис. 3. Побудова клієнтурної матриці [26]
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