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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЛОГІСТИКИ В ТОРГІВЛІ ЯК СКЛАДОВА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 

Анотація. Розглянуто проблему інформаційної системи управління логістикою підприємства 

торгівлі як підсистему інформаційної системи управління організацією/підприємством та 

особливостей розроблення інформаційних систем управління логістикою торговельного 

підприємства. Запропоновано поєднати управління матеріальними, фінансовими та 

інформаційними потоками торговельного підприємства, а також структуризувати властивості 

інформаційної системи логістики підприємства торгівлі. 
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Вступ 

Метою функціонування будь-якого торгового 

підприємства є отримання прибутку, що дає 

можливість модернізувати та розвивати соціальну і 

виробничу сферу організації. В свою чергу 

модернізація виробничої сфери надає можливість 

вигравати в конкурентній боротьбі та досягати 

головної мети функціонування підприємства – 

отримання прибутку, тобто бути рентабельним. 

Конкуренція вимагає від учасників даного ринку 

шукати можливості зниження затрат на управління 

організацією. Одним з напрямів є впровадження 

ефективної інформаційної системи управління 

підприємством; також використання інформаційної 

системи управління логістикою (як частини 

інформаційної системи управління підприємством) 

переміщення товарів як всередині торгової мережі, 

так і логістики доставки товарів до малих торгових 

підприємств. 

Аналіз попередніх досліджень 

Теоретико-методологічні основи впровадження 

та проектування інформаційних систем 

підприємства, питання визначення взаємного впливу 

елементів систем різної природи досліджуються 

багатьма як вітчизняними, так і іноземними 

науковцями: С.Д. Бушуєва, Н.П. Бусленко, 

В.В. Вітлінський, М.І. Жалдак, О.В. Криворучко, 

В.М. Михайленко, С.В. Цюцюра, М.І. Цюцюра, 

Є.Ю. Сахно, та ін. Теоретико-методологічні основи 

управління логістикою та інформаційними потоками 

логістики, викладені в працях В.П. Алферьєва, 

Н.В. Афанасьєва, А.М. Гаджінского, М.Е. Залманова, 

К.Е.  Інютіна, Л.А.  Мяснікова, Д.Т.  Новікова, 

О.А.  Новікова, Б.К.  Плоткіна, О.Д.  Проценко, 

В.М.  Пурлика, А.Н.  Родникова, А.І.  Семененко, 

В.І.  Сєргєєва, Р.Г.  Соколова, С.А.  Уварова, 

В.В.  Щербакова. 

Однак, на сьогодні ще недостатньо досліджені 

інформаційні системи управління логістикою 

підприємства торгівлі як частини інформаційної 

системи управління організацією, не обґрунтовані 

особливості розроблення інформаційних систем 

управління логістикою торгового підприємства. 

Мета статті 

Інформаційна система підприємства торгівлі 

здебільшого зазначена з огляду на проблеми логістики, 

транспортного постачання, економіки. Метою роботи є 

обґрунтування потреб розробки інформаційної 

системи управління логістикою підприємства торгівлі 
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в єдиному інформаційному просторі організації та 

визначення тих чинників, що впливають на розробку 

ІС логістики підприємства торгівлі. 

Виклад основного матеріалу 

Відповідно до чинного законодавства, згідно 

статті 62 Господарського кодексу України 

«підприємство» – самостійний суб'єкт 

господарювання, створений компетентним органом 

державної влади або органом місцевого 

самоврядування, або іншими суб'єктами для 

задоволення суспільних та особистих потреб шляхом 

систематичного здійснення виробничої, науково-

дослідної, торговельної, іншої господарської 

діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом 

та іншими законами [1].  

Виходячи з вищенаведеного, випливає, що за 

сферою діяльності окремим типом можна виділити 

торговельне підприємство. 

Поняття «торговельне підприємство» 

означують багато вчених: В.В. Апопій, О.Г. Біла, 

І.О. Бланк, І.М. Копич, А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, 

Г.Г. Іванов та ін. 

Розглянемо деякі з них: 

− торговельне підприємство – це самостійний 

суб’єкт господарювання, загальними ознаками якого 

є закупівля, реалізація товарів та надання послуг 

населенню з метою задоволення його потреб і на цій 

основі отримання прибутку [3, с. 10];  

− підприємство торгівлі – як первинна, 

основна ланка сфери торгівлі, її самостійний 

господарюючий суб’єкт з правом юридичної особи, 

що створений для закупівлі, реалізації, а також 

зберігання товарів, надання різного роду супутніх 

послуг з метою задоволення потреб ринку та 

отримання прибутку [2];  

− торговельне підприємство – самостійний 

господарюючий суб’єкт з правами юридичної особи, 

який на основі використання майнового комплексу і 

особливої організаційної побудови з метою 

задоволення потреб ринку та одержання прибутку 

здійснює закупівлю, зберігання і реалізацію покупцям 

товарів, які відповідають їх потребам [4, с. 12]. 

Синтезуючи вищенаведені означення, 

торговельне підприємство – це самостійний суб’єкт 

господарювання у сфері торгівлі з правом юридичної 

особи, що функціонує згідно Господарського 

кодексу та інших законів України, організований для 

отримання прибутку та займається закупівлею, 

зберіганням, реалізацією товарів, а також наданням 

додаткових послуг або власним виробництвом задля 

отримання ще більшого прибутку та задоволення 

потреб покупців.  

Основною метою функціонування 

торговельного підприємства є отримання прибутку 

шляхом організації ефективної діяльності. 

Ефективність діяльності підприємств торгівлі 

напряму залежить від якості та оперативності 

прийняття управлінських рішень, що обумовлюється 

чіткою організацією руху інформаційних потоків як 

усередині підприємства, так і між підприємствами 

торгівлі і зовнішнім середовищем. 

Створення нових та ускладнення вже діючих 

структур, які працюють у сфері торгівлі, вимагає не 

лише залучення більшої кількості кваліфікованих 

працівників, але й запровадження нових 

прогресивних методів управління, що ґрунтуються 

на сучасних інформаційних технологіях. Це, своєю 

чергою, потребує залучення та розроблення новітніх 

засобів, методів аналізу бізнесової діяльності 

організацій. Комп’ютеризація процесів прийняття 

рішень та управління підприємством дасть змогу 

активно збільшувати обсяги продажів, що напряму 

пов’язане з отриманням прибутку.  

Враховуючи сучасний стан інформатизації всіх 

векторів господарської діяльності, важливим є 

впровадження ефективної інформаційної системи 

управління підприємством. 

Відповідно до ДСТУ 2392-94: інформаційна 

система – комунікаційна система, що забезпечує 

збирання, пошук, оброблення та пересилання 

інформації [7].  

Науковці визначають поняття «інформаційна 

система» таким чином:  

− інформаційна система – взаємозв’язана 

сукупність концепцій, методів, технологій, 

технічних і програмних засобів, використовуваних 

для автоматизації процесів збирання, реєстрації, 

обробки, зберігання та видачі інформації споживачу 

в інтересах досягнення поставленої мети [5]; 

− з позиції ділового бачення інформаційна 

система – це сукупність інформації, апаратно-

програмних і технологічних засобів, засобів 

телекомунікацій, баз та банків даних, методів 

процедур обробки даних, персоналу управління, які 

організовують процес збирання, передавання, 

оброблення і накопичування інформації для 

підготовки і прийняття ефективних управлінських 

рішень; з технічної точки зору інформаційна система 

визначається як набір взаємозалежних компонентів, 

що збирають, обробляють, зберігають і розподіляють 

інформацію, щоб підтримувати процес прийняття 

управлінських рішень і управління організацією в 

цілому [6]; 

− інформаційна система – сукупність 

інформації, економіко-математичних методів і 

моделей, технічних, програмних, інших технологічних 

засобів і фахівців, призначена для обробки інформації 

та прийняття управлінських рішень [8]. 

Виходячи з вищесказаного, можна визначити 

«інформаційну систему торговельного підприємства» 
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як автоматизовану інформаційну систему 

призначену для виконання функцій управління на 

підприємстві торгівлі, що є сукупністю інформації, 

апаратно-програмних і технологічних засобів, 

засобів телекомунікацій, баз та банків даних, методів 

процедур обробки даних, персоналу управління, які 

організовують процес збирання, передавання, 

оброблення і накопичування інформації, організації 

руху інформаційних потоків для підготовки і 

прийняття ефективних управлінських рішень задля 

досягнення мети функціонування – отримання 

прибутку. 

Щоб забезпечити безперервний процес збирання, 

оброблення, передавання та зберігання інформації, яка 

необхідна для прийняття управлінських рішень в усіх 

ланках діяльності підприємства торгівлі, потрібно 

вирішити питання організації руху інформаційних 

потоків, серед яких важливим є упорядкування 

логістичних інформаційних потоків та логістики 

матеріальних цінностей. 

Поняття логістики визначають як науку про 

оптимальне управління фінансовими, матеріальними 

та інформаційними потоками в економічних 

системах, важливою характеристикою яких є те, що 

будь-які зв’язки несуть синергічний характер. Тобто 

кінцевий результат роботи підприємства торгівлі, в 

розрізі логістики, – отримання прибутку, залежить не 

від окремого потоку, а від поєднання взаємодії 

матеріального, фінансового та інформаційних 

потоків як сумарного фактору визначення головної 

мети діяльності підприємства. 

Оскільки,  

− потік – це сукупність об'єктів, що 

сприймаються як єдине ціле та існує як процес на 

деякому часовому інтервалі і вимірюється в 

абсолютних одиницях за певний період часу [9]; 

− фінансовий потік – потік логістичної 

системи, що спрямовує рух фінансових ресурсів, які 

циркулюють як в системі, так і у взаємодії з 

зовнішнім середовищем;  

− матеріальний потік – це потік, в якому 

об’єктами є готова продукція, незавершена 

продукція та матеріальні ресурси, до яких 

застосовуються логістичні операції, що пов'язані з 

фізичним переміщенням; 

− інформаційний потік – потік, об’єктами 

якого є повідомлення, що циркулюють як в 

логістичній системі підприємства торгівлі, так і 

забезпечують зв'язок із зовнішнім середовищем. 

Методично важливим з точки зору логістики є 

визначення взаємодії матеріального та 

інформаційного потоків. Завжди вважалося, що 

матеріальний потік генерує інформаційний, оскільки 

постулювалась первинність матеріального потоку 

[10].  

На нашу думку, інформаційні потоки 

логістичної системи, враховуючи цифрове 

переосмислення потреб бізнесу, інтегруються в 

матеріальні. Інформацію також можна розглядати як 

товар. Отже, інформаційні логістичні потоки можна 

розглядати як власне інформаційні та як матеріальні. 

Отже, поєднання взаємодії матеріального, 

фінансового та інформаційних потоків 

(інформаційного як матеріального, так і власне 

інформаційного) дозволяє досягти синергії та 

отримати прибуток. Тобто, якщо розглядати кожен 

потік окремо та управляти ним не враховуючи 

взаємодії з іншими потоками логістичної системи, то 

прибуток не буде співвідноситися з тим, якщо всі 

потоки розглядаються з точки зору поєднання та 

взаємного впливу. 

Головний вплив в розрізі синергії має 

інформаційний потік. Особливо, якщо враховувати 

потреби підприємства у використанні критичних 

(структурованих) даних та неструктурованих даних, 

які накопичуються роками та перетворюються в big 

data, що при цифровій трансформації підприємства 

може стати реальною платформою для майбутніх 

бізнес-рішень. 

Враховуючи те, що інформаційні потоки 

підприємства співвідносяться з матеріальними 

потоками, то для управління логістикою 

підприємства торгівлі потрібно впроваджувати 

ефективну автоматизовану інформаційну систему 

логістики (АІСЛП), яка є складовою єдиного 

інформаційного простору підприємства торгівлі. 

Основним завданням АІСЛП визначається цифрова 

трансформація підприємства торгівлі.  

Слід також зазначити, що інформаційна система 

логістики торговельного підприємства повинна мати 

певні властивості (рисунок): забезпечувати 

розподілене редагування та швидкий початок 

роботи, координувати управління документами та 

вибір клієнтів, підтримувати захист та 

масштабування даних, управляти життєвим циклом 

інформаційної системи. 

Управління інформаційними системами 

логістики як частини єдиного інформаційного 

простору організації та застосування різноманітних 

за змістом та формою складових інформаційного 

ресурсу систем керування підприємствами торгівлі є 

важливою проблемою, яка потребує застосування 

наукових підходів та засобів її вирішення. 

Створення інформаційної системи логістики 

підприємства торгівлі (як складової ІСПТ) – 

складний та багатовекторний процес, у якому 

використовуються інноваційні досягнення 

інформаційних технологій, які роблять можливими 

успішне управління організацією, взаємодію 

структурних підрозділів підприємства, взаємодію з 

постачальниками та покупцями. 
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Рисунок – Властивості інформаційної системи логістики торговельного підприємства 

 

Висновки та напрями  

подальшого дослідження 

На шляху до рентабельності, задля ефективності 

своєї діяльності, підприємства торгівлі повинні 

впроваджувати найсучасніші інформаційні системи 

управління організацією, однією з головних 

складових якої є інформаційна логістична система, 

що покликана забезпечити комплексне управління 

інформаційними потоками логістики як всередині 

підприємства (торговельної мережі), так і зовні.  

Щоб модернізувати інформаційний простір 

торговельного підприємства, в тому числі 

організацію логістичної діяльності, потрібно 

використовувати найновітніші інформаційно-

комунікативні технології, хмаро-орієнтовані 

технології, що дозволяють індивідуалізувати 

потреби підприємств та розширити можливості 

організації та впровадження сучасних 

інформаційних систем управління та логістичних 

інформаційних систем, як частини єдиного 

інформаційного простору організації. 

Авторами планується подальше дослідження 

питань, пов’язаних з визначення місця 

інформаційних систем логістики у загальній 

інформаційній системі управління підприємствами 

торгівлі. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИКИ В ТОРГОВЛЕ  

КАК ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Аннотация. Рассмотрена проблема информационной системы управления логистикой предприятия торговли как 

подсистема информационной системы управления организацией/предприятием и особенностей разработки 

информационных систем управления логистикой предприятия. Предложено совместить управление материальными, 

финансовыми и информационными потоками предприятия, а также структуризировать свойства информационной 

системы логистики предприятия торговли. 
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INFORMATION SYSTEMS OF LOGISTICS IN TRADE,  

AS A COMPOSITION INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT ENTERPRISES 

 

Abstract. The problem of the information management system of the logistics of the trading company as a system of 

information management system of the organization/enterprise and the peculiarities of the development of information systems for 

the management of the logistics of a trading enterprise is considered. The idea is to combine management of material, financial 

and information flows of a trading enterprise. The structuring of the properties of the information system of the logistics of the 

trading company is proposed. 

 

Key words: information system, trade enterprise, logistics, logistic systems 
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