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ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
  

Досліджено науково-методичні засади визначення результативності логістичних рішень на торговельному 

підприємстві.  Обґрунтовано  доцільність встановлення результативності логістичної діяльності з огляду її впливу 

на ефективність діяльності підприємства. Для ідентифікації результативності логістичної діяльності 

торговельного підприємства обґрунтовано використання багатофакторної моделі рентабельності власного 

капіталу. Наведена декомпозиція моделі рентабельності власного капіталу до якої включено логістичні витрати та 

логістичні активи.   
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Постановка проблеми. Реалізація цільових 

настанов функціонування торговельного під-

приємства та його економічний розвиток багато в 

чому залежить від того успішності різних видів 

його діяльності, у тому числі логістичної. 

Рішення у галузі логістики можуть мати різні 

наслідки для якості обслуговування, поточних 

витрат, тривалості операційного циклу та ін. 

показників торговельного підприємства, що 

актуалізує проблематику дослідження 

результативності логістичної діяльності.   

Аналіз останніх досліджень. Науково-

теоретичні, методичні і практичні положення 

щодо оцінювання стану та прогнозування 

результатів логістичної діяльності підприєм-

ства представлені у працях Д. Дж. Бауерсокса 

[1], Д. Дж. Клосса [1], Н. Б. Ільченко [2], Д. В. 

Кочубея [3], Т. О. Колодізєвої [4], Є. В. 

Крикавського [5], М. Кристофера [6], І. П. 

Міщука [7],  М. А. Окландера [8], О. М. Сумець 

[10], Л. В. Фролової [12], А. Харісона [13], Р. 

Хоука [13] та ін. Досліджуючи логістичні 

аспекти діяльності підприємства науковці ак-

центують увагу на питаннях формування логіс-

тичної стратегії [1–3, 5], логістичних механіз-

мів адаптації підприємств до зовнішнього 

середовища [8], оперативного планування ло-

гістичної діяльності та системи логістичних 

показників [3, 6, 7, 10, 12, 13], впровадження 

інновацій у логістиці [4, 5] та ін. Незважаючи 

на численні напрацювання щодо організації ло-

гістичної діяльності питання оцінювання резу-

льтатів та прогнозування наслідків логістичних 

рішень потребують подальших досліджень. 

Мета статті. Метою статті є дослідження 

науково-методичних засад визначення 

результативності логістичної діяльності та 

розроблення на цій основі пропозицій щодо її 

оцінювання на торговельному підприємстві.   

Результати дослідження.  Загальне розумін-

ня того наскільки успішно  здійснюється логіс-

тична діяльність та чи сприяє вона розвитку 

торговельного підприємства є значущим для 

подальшого обґрунтування заходів щодо покра-

щення логістики. Незважаючи на актуальність 

вказаного питання характеристики та методичні 

засади щодо визначення результативності 

логістичної діяльності не є усталеними.   

Для оцінювання та прогнозування результатів 

логістичної діяльності науковці пропонують 

використання різного методичного інструментарію: 

сукупність фінансових і нефінансових показників, 

сформованих відповідно до системи BSC (Л.В. 

Фролова) [12], концепції «діаграм збалансованих 

показників» (М. Кристофер) [6], показники 

стандартів (Д. Уотерс) [11], ефективності 

логістичних бізнес-процесів (Д. В. Кочубей, Н.Б. 

Ільченко) [2, 3] та ін. До переліку інструментів для 

оцінювання дієвості логістики включають також 

модель Дюпона [14]. Для дослідження впливу 

логістики на результати діяльності підприємства 

прийнятна також і модель рентабельності чистих 

активів. Саме такого підходу до аналізу впливу 

логістики на результати діяльності підприємства 
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дотримано у роботі Алана Харрісона і Ремко ван 

Хоука [13, с. 68].  

Вважаємо, що кожна з вказаних моделей 

(модель Дюпона і рентабельності чистих активів) 

може бути використана під час дослідження 

впливу логістичної діяльності на результати 

діяльності підприємства. Підґрунтям для 

застосування вказаних моделей є вид економічної 

діяльності підприємства, що досліджується. Для 

підприємств промисловості та торгівлі основними 

потоками є матеріальні й товарні, для підприємств 

сфери обслуговування – інформаційні та фінансо-

ві. Враховуючи це для дослідження впливу 

логістики на результати діяльності підприємств 

промисловості та торгівлі доцільно використання 

моделі Дюпона, для підприємств сфери 

обслуговування – чистих активів.  

Незважаючи на широке застосування моделі 

Дюпона для оцінювання ефективності функціо-

нування підприємства її використання для 

діагностики та прогнозування результативності 

логістичної діяльності пов’язано з певними 

проблемами, а саме відсутністю облікової 

реєстрації логістичних витрат і активів. Це 

зумовлено правилами щодо організації обліку 

та відображення результатів діяльності 

підприємства у фінансовій звітності. 

Так, незважаючи на значущість логістичних 

витрат для оцінювання ефективності логістичної 

діяльності, їх склад і розмір ідентифікується 

тільки в рамках управлінського обліку. Дослід-

жуючи питання щодо складу та рівня логістич-

них витрат на підприємстві науковці наводять 

різні їх значення. Автори праць [9, 10],  посила-

ючись на результати досліджень за різними 

видами економічної діяльності, вказують, що 

розмір логістичних витрат становить від 5 до 45% 

загального обсягу продажів залежно від виду біз-

несу, масштабу діяльності та ін. характеристик.  

Певна проблема щодо визначення обсягу ви-

никає також з логістичними активами.  Їх виок-

ремлення у балансі діючою системою обліку не 

передбачено та можливо в рамках управлінсь-

кого обліку на підприємстві. Окрім цього тор-

говельні підприємства активно користуються 

послугами з оренди складів і торгових 

приміщень. До групи найбільших орендарів на 

ринку України входять торговельні мережі 

Fozzy Group, АТБ, Еко-маркет, Auchan. Облік 

об’єктів, отриманих в операційну оренду, 

здійснюється на позабалансових рахунках що 

також ускладнює процедуру визначення обсягу 

активів, які використовуються у логістичній 

діяльності торговельного підприємства.  

Пропозиції щодо вирішення цієї проблеми 

надано у праці [5]. Досліджуючи питання скла-

ду та ефективності використання логістичних 

активів науковці виділяють чотири групи 

активів підприємства (група 1 – основні засоби, 

2 – оборотні активи, 3 – інвестиції у цінні 

папери та активи іншого підприємства, 4 – 

активи, що не є фізичними об’єктами, зокрема 

нематеріальні активи). Автори відзначають, що 

логістичні активи є частиною ресурсів підпри-

ємства, що впливають на змінення грошового 

потоку у процесі логістичної діяльності, та про-

понують визначати логістичні активи за дани-

ми першої та другої груп активів. Погоджу-

ючись із підходом щодо формалізації логістич-

них активів за даними балансу підприємства 

вважаємо суперечливим включення до їх скла-

ду тільки основних засобів і оборотних активів. 

Значна частина інновацій у логістиці, а саме 

процесові інновації, пов’язані з впровадженням  

інформаційних технологій, що знаходить ві-

дображення у складі необоротних активів, 

зокрема програмному забезпеченні. З огляду на 

це, вважаємо за доцільне крім основних засобів 

та оборотних активів включити до складу 

логістичних активів також і нематеріальні  

активи (рис. 1).  

Враховуючи зазначене вище, оцінювання 

результативності логістичної діяльності під-

приємств торгівлі пропонується здійснювати за 

таких допущень:  

 для дослідження результативності 

логістичної діяльності торговельних підпри-

ємств рекомендовано обрати модель Дюпона, 

яка відображає об’єкт логістичної діяльності 

торговельного підприємства – товарно-матері-

альний потік;  

 логістичні витрати за торговельними 

підприємствами доцільно визначати з огляду їх 

частки у складі витрат поточної діяльності;  

 до складу логістичних активів торговель-

них підприємств рекомендовано включити не-

матеріальні активи та основні засоби, запаси 

товарів, сировини й готової продукції, 

дебіторську заборгованість. Такий підхід до 

формалізації   

 логістичних активів у найбільшій мірі 

відображає інструменти впливу логістики на 

результати діяльності торговельного підприємства.  
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Рис. 1 Декомпозиція рентабельності власного капіталу (розроблено автором) 

 

Модель декомпозиції рентабельності власн-

ого капіталу з виділенням логістичних витрат і 

логістичних активів наведена на рис. 1. 

Критерієм результативності логістичної діяль-

ності є позитивний вплив логістичних витрат та 

інвестицій в запаси й логістичну інфраструк-

туру на змінення рентабельності власного капі-

талу. Негативний вплив вказаних чинників на 

динаміку рентабельності власного капіталу 

свідчить про необхідність пошуку шляхів зни-

ження інвестицій у логістику  торговельного 

підприємства та оптимізацію логістичних 

витрат. 

Наведена модель дає можливість оцінити 

результативність логістичної діяльності з 

огляду на ефективність діяльності торговельно-

го підприємства, а також порівняти характер 

впливу логістичної діяльності на рентабель-

ність власного капіталу за сукупністю підпри-

ємств у конкурентній групі та визначити на цій 

підставі їх актуальні проблеми у сфері логіс-

тики. Крім діагностики логістичної діяльності 

використання цієї моделі доцільно для прогно-

зування результатів впровадження проектів з 

розвитку логістики у діяльність торговельного 

підприємства за різних сценаріїв їх реалізації.  

Висновки. Таким чином, за результатами 

узагальнення науково-методичних підходів до 

оцінювання логістичних рішень встановлено 

доцільність діагностики і прогнозування 

результативності логістичної діяльності на 

основі багатофакторної моделі рентабельності 

власного капіталу.  
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Уварова А.Е. 

Исследованы научно-методические основы определения результативности логистических решений на торговом 

предприятии. Обоснована целесообразность установления результативности логистической деятельности с 

учетом ее влияния на эффективность деятельности предприятия. Для идентификации результативности 

логистической деятельности торгового предприятия обосновано использование многофакторной модели 

рентабельности собственного капитала. Представлена декомпозиция модели рентабельности собственного 

капитала в которую включены логистические затраты и логистические активы. 

Ключевые слова: логистическая деятельность, торговое предприятие, модель рентабельности собственного 

капитала, логистические расходы, логистические активы. 

 

Uvarova A. 

The scientific and methodological foundations of determining the effectiveness of logistics solutions at a trading company are 

investigated. The expediency of establishing the effectiveness of logistics activities based on its impact on the efficiency of the 

enterprise is substantiated. To identify the effectiveness of the logistics activities of a trading company, the use of a multifactor 

model of return on equity is justified. The decomposition of the return on equity model is presented, which includes logistics 

costs and logistics assets. 

Key words: logistics activity, trading enterprises, return on equity model, logistics costs, logistics assets.  
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