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АНОТАЦІЯ
У статті поданий авторський погляд на сучасне розуміння 

сутності і ролі реверсивної логістики в умовах економіки стало-
го розвитку. Систематизовані і класифіковані види зворотних 
потоків і потоків повернень товарно-матеріальних цінностей, 
визначено основні фактори, бар'єри і стимули, що впливають 
на прийняття відповідних управлінських рішень. Виявлені та 
класифіковані витрати та втрати, що супроводжують реверсив-
ну логістику на мікро- та макрорівнях.

Ключові слова: реверсивна логістика, реверсивні потоки, 
циркулярна економіка, сталий розвиток, витрати реверсивної 
логістики.

АННОТАЦИЯ
В статье представлен авторский взгляд на современное 

понимание сущности и роли реверсивной логистики в усло-
виях экономики устойчивого развития. Систематизированы и 
классифицированы виды обратных потоков и потоков возвра-
тов товарно-материальных ценностей, определены основные 
факторы, барьеры и стимулы, влияющие на принятие соответ-
ствующих управленческих решений. Выявлены и классифи-
цированы расходы и потери, сопровождающие реверсивную 
логистику на микро- и макроуровне.

Ключевые слова: реверсивная логистика, реверсивные 
потоки, циркулярная экономика, устойчивое развитие, расхо-
ды реверсивной логистики.

ANNOTATION
The article presents the author's view on the modern under-

standing of the essence and role of reverse logistics in a sustain-
able development economy. The types of reverse and return flows 
of inventory items are systematized and classified, the main fac-
tors, barriers and incentives that influence the adoption of rele-
vant management decisions are identified. Identified and classified 
costs and losses accompanying reverse logistics at the micro and 
macro levels.

Key words: reverse logistics, reverse flows, circular economy, 
sustainable development, expenses of reverse logistics.

Постановка проблеми. На сучасному ета-
пі економічного розвитку України реверсивна 
логістика розглядається як важливий фактор 
розвитку логістичних компаній і підприємств, 
галузей промисловості і держави загалом. Пи-
тання організації процесів реверсивної логісти-
ки в Україні сьогодні є слабо вивченими. Це 
пов'язано з тим, що більшість ланцюгів поста-
вок продукції орієнтовані тільки на рух матері-
альних потоків у прямому напрямі і не врахо-
вують можливість виникнення їх повернень у 
зворотному. Обробка повернутих матеріальних 
потоків, а також їх рециклинг або утилізація 
пов'язані з великою кількістю проблем і витрат, 
для подолання яких потрібні знання і досвід у 
галузі управління реверсивною логістикою, а 

також відповідної інфраструктури. Відсутність 
корпоративного інтересу у підприємств різних 
галузей промисловості, торгових і посередниць-
ких компаній пояснюється складністю коорди-
нації економічних інтересів між різними сторо-
нами ланцюгів поставок і реальних передумов 
можливості синхронізації бізнес-процесів, 
пов'язаних із переміщенням зворотних товарів 
і їх подальшою переробкою або утилізацією. На 
макроекономічному рівні є значні прогалини в 
законодавстві, які негативно впливають на про-
блеми міжгалузевої і міжорганізаційні коор-
динації та інтеграції, не стимулюють суб'єктів 
господарювання інвестувати кошти в розвиток 
реверсивної логістики. Діяльність із вилучення 
вторинних ресурсів практично не регулюється 
державою. Це пов'язано з тим, що держава в 
галузі охорони навколишнього середовища орі-
єнтована на «каральні» заходи, спрямовані на 
відшкодування шкоди від уже вчиненого впли-
ву на навколишнє середовище, тобто на наслід-
ки шкоди, а не на його мінімізацію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Європейські директиви [1] і досвід багатьох 
розвинених країн свідчать про великий на-
копичений досвід вирішення цих проблем. 
Досвід Китаю показав, що широкомасштабна 
система рециркуляції, впроваджена в Китаї, 
незважаючи на обсяг отриманих технічних 
знань, виявилася неефективною. Wang et al. 
(2012) стверджують, що впровадження пере-
робної інфраструктури у великих масштабах у 
Китаї може бути успішним тільки за наявнос-
ті адекватних законів [2; 3]. Першим норма-
тивним актом у світовому масштабі, який ви-
знає важливість організацій зі збору відходів 
в ланцюзі рециркуляції і вимагає інтеграції 
цих працівників у систему RL, є бразильське 
законодавство. У ньому відображений іннова-
ційний підхід, що передбачає включення в цей 
процес кооперативів зі збору відходів [4]. Бра-
зильська модель передбачає формування парт-
нерських відносин із великими компаніями в 
системі реверсивної логістики. Завдяки тако-
му партнерству підприємства зі збору відходів 
можуть отримати більш високу прибутковість 
і більш гідні умови праці за рахунок зменшен-
ня сукупної вартості товарного руху і економії 
ресурсів [5].
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Актуальність дослідження різних аспектів 
реверсивної логістики сильно зросла в останні 
роки, що зумовлено активним розвитком елек-
тронної комерції. За даними Асоціації електро-
нної комерції в Європі (Ecommerce Europe), в 
Україні ринок електронної комерції є самим 
швидкозростаючим в Європі з 2015 року. За 
підрахунками експертів, щороку він пока-
зує приріст на рівні 50-60%, наприклад, в 
2016 р. обсяг ринку електронної комерції ста-
новив 38 млрд. грн, а вже в 2017 році його роз-
мір досяг 50 млрд. грн. [6].

Так, в США обсяг доходів коливається від 
150 до 200 мільярдів доларів щорічно, що ста-
новить приблизно 0,7% ВНП. При цьому екс-
перти стверджують, що витрати ланцюга по-
стачань, пов'язані зі зворотною логістикою, 
станоавлять у середньому близько 7–10% вар-
тості товару. За оцінками, китайський ринок 
відновлювального ринку становить 16 мільяр-
дів доларів.

Таким чином, зворотна логістика обіцяє ста-
ти стратегічною висотою і новим викликом у 
галузі управління підприємством.

Формулювання цілей статті. Реверсивна ло-
гістика створила інноваційні можливості для 
наукових досліджень і бізнес-спільноти з по-
гляду вивчення економічних, соціальних, еко-
логічних наслідків управління поверненням 
товарів і рециклінгу. Методологія цього до-
слідження передбачає проведення системного 
аналізу еволюції поглядів на розуміння терміна 
«реверсивна логістика», порівняльного аналізу 
різних наукових шкіл з погляду ролі і місця ре-
версивної логістики в управлінні матеріальни-
ми і товарними потоками в різних логістичних 
системах, аналізу стимулів і бар'єрів, вигод і 
витрат, сучасних логістичних стратегій і бізнес-
моделей ринкової поведінки бізнес-структур.

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, 
що в наукових і бізнесових літературних дже-
релах використовують різні терміни, що мають 
близьке значення з терміном «реверсивна логіс-
тика» (reverse logistic, RL). Зокрема, досить час-
то використовують поняття «обробка повернень», 
«логістика зворотних потоків», «логістика 
реверсивних потоків», «логістика повернень» 
(Logistics of Return), Aftermarket Logistics, 
Aftermarket Supply Chain, Retrogistics, «логіс-
тика рециклінгу» тощо. Ці поняття близькі за 
змістом і не суперечать одне одному, а тільки 
відображають різні погляди авторів на одну і ту 
ж проблему, для кращого розуміння якої роз-
глянемо еволюцію розвитку цієї сфери.

Одними з перших авторів, які привернули 
увагу дослідників до проблеми управління зво-
ротними потоками і фактично сформулювали 
базову концепцію реверсивної логістики, були 
П.Р. Мерфі і Р.Ф. Поіст (1989 р.) [7]. Вони ввели 
поняття «реверсивний розподіл» як рух товару 
від споживача до виробника в наявних каналах 
розподілу. У 1992 р Т.Л. Поллен і М.Т. Ферріс 
[8] звернули увагу на той факт, що потоки вто-

ринних ресурсів не обов'язково будуть здійсню-
вати рух по тому ж каналу, що і зворотні по-
токи. П. Гуінтіні і Т. Ендел (1995 р.) визначали 
поняття «реверсивна логістика» як «управління 
організацією матеріальних ресурсів, отрима-
них від клієнтів» [9, с. 73]. Rogers and Tibben-
Lembke зв'язали визначення RL із загальним 
визначенням логістики, тим самим розуміючи її 
як процес планування, виконання та контролю 
ефективності руху потоків сировини, напівфа-
брикатів, готової продукції від точки споживан-
ня до точки походження з метою відновлення 
цінності або правильної утилізації [10, с. 2]. 
Аналогічно Horvath et al. (2005) акцентує увагу 
на тому, що RL представляє набір програм або 
компетенцій, спрямованих на переміщення то-
варів у зворотному напрямі в ланцюзі постачань 
(тобто від споживача до виробника).

Дискусійним у науковій літературі залиша-
ється питання, чи стосується діяльність з об-
робки побутових відходів RL. Зокрема, Дж. 
Хіллегерсберг, Р. Зюйдвідж, Дж. Ван Нуннен 
і Д. Еіджік визначили логістику зворотних по-
токів як «ефективне виконання процесу ути-
лізації продукції, абсолютно не придатної до 
продажу або застарілої під час знаходження 
в ланцюзі постачань» [11, с. 74]. Російський 
вчений Ю. Барняк також вважає, що поворот-
на логістика являє собою процес переміщення 
продукту з точки його споживання через ланки 
ланцюга поставок до точки походження (про-
дажу, виробництва) з метою відновлення його 
цінності або забезпечення правильної утиліза-
ції продукту [12]. Деякі дослідники трактують 
поворотну логістику як повернення інвестицій, 
таким чином акцентують увагу на фінансово-
му аспекті реверсивної логістики [13]. У до-
слідженнях В.А. Лазарева виділені поворотні 
і зворотні потоки. Зворотний потік – це потік 
товарів, що являє собою рух матеріальних ре-
сурсів до місць їх переробки для подальшого 
залучення в господарський оборот. На основі 
вищевикладених даних автори формують таке 
визначення поняття «реверсивна логістика»: 
«Реверсивна логістика – логістика, основним 
завданням якої є управління поворотними і 
зворотними товарно-матеріальними потоками» 
[14, с. 193–194].

Узагальнюючи різні погляди дослідників з 
різних країн, Асоціація Реверсивної Логісти-
ки (США) у 2015 році уточнила визначення 
реверсивної логістики як діяльності з управ-
ління цінностями (як корисними в подальшо-
му, так і марними), які утворюються в процесі 
придбання або споживання товару або послуги, 
незалежно від сфери і галузі використання» 
[15, с. 47]. У новому розумінні відображений 
глобальний тренд зростання значущості не тіль-
ки економічного, але і екологічного аспекту, 
тобто ця діяльність повинна бути спрямована 
не тільки на відшкодування збитків компанії 
від повернень, але і на зниження впливу на на-
вколишнє середовище.
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Збільшення обсягів утворення та захоронен-
ня відходів спричиняє погіршення екологічної 
ситуації як в окремих країнах, там і в глобаль-
ній економіці. З іншого боку, ці відходи міс-
тять значну кількість вторинних ресурсів, які 
могли б використовуватися в процесі виробни-
цтва нової продукції. Саме тому в країнах Єв-
ропейського союзу і США створена й успішно 
функціонує система управління поворотними 
і зворотними потоками, яка включає в себе не 
тільки товари, але і тару, а також вторинні ре-
сурси. Ця система по своїй суті спрямована на 
мінімізацію утворення відходів шляхом повтор-
ного залучення товарно-матеріальних цінностей 
в процес виробництва. Таке розуміння привело 
до появи нових бізнес-моделей – циркулярної 
логістики (circular logistic, CL) і замкнутих лан-
цюгів поставок (closed-loop supply chain, CLSC). 
Автори статті [16] проаналізували 382 опублі-
кованіх матеріалів з січня 2007 року по бере-
зень 2013 року, щоби знайти майбутні напрями 
та можливості дослідження в RL/CLSC. Вони 
дійшли висновку про те, що управлінські рі-
шення у сфері реверсивної логістики стають 
все більш складними. Вони повинні інтегрува-
ти різні рівні прийняття рішень, враховувати 
безліч об'єктивних факторів, використовувати 
нові підходи для досягнення зелених, стійких 
і екологічних цілей. Julia L. K. NuЯholz (2017) 
зазначає, що поява моделей замкнутих ланцю-
гів поставок і розвиток концепції циркулярної 
логістики замикає контур управління матері-
альними (товарними) потоками в логістиці і 
забезпечує стійкість використання природних 
ресурсів на основі проектування замкнутих 
ланцюгів поставок в економічній діяльності. За 
такого підходу матеріали використовуються по-
вторно, а не викидаються як відходи, утворюю-
чи петлю потоків [17].

Застосування циркулярних бізнес-моделей і 
замкнутих ланцюгів поставок у різних галузях 
економіки приводить до суттєвих екологічних, 
економічних і соціальних вигод. Так, їх упро-
вадження в автомобілебудуванні, за оцінками 
експертів, створить можливість скоротити спо-
живання сировинних ресурсів на 98%; забезпе-
чити економію енергії на рівні 83%, зниження 
вартості готової продукції до 40% і викидів вуг-
лекислого газу – до 87% [18].

На основі вищесказаного ми вважаємо, що 
реверсивна логістика – це процес повернення зі 
сфер споживання і повернення у сфери виробни-
цтва та утилізації товарно-матеріальних цін-
ностей, які можуть бути піддані перепродажу, 
повторному використанню, ремонту, а в разі 
неможливості здійснення зазначених дій – їх 
правильній утилізації. Таке розуміння відобра-
жає сучасний етап еволюційного розвитку ново-
го напряму в логістиці, ключовою ідеєю якого є 
сталий розвиток і глобальна екологізація вироб-
ництва і споживання, що робить істотний вплив 
на процеси реверсивного руху товарно-матері-
альних цінностей тепер і в майбутньому.

Незважаючи на розмаїття ідей і бізнес-мо-
делей з управління реверсивними потоками в 
логістиці, на нашу думку, необхідно уточнити 
розуміння сутності реверсивної логістики як на-
укового напряму і сфери професійної діяльності. 
Застосування логістичного підходу в управлінні 
поворотними і зворотними потоками товарно-ма-
теріальних цінностей дає змогу комплексно пі-
дійти до реалізації ключових процесів і завдань 
управління реверсивними потоками, забезпечує 
підвищення задоволеності споживачів, отриман-
ня додаткового прибутку і підтримки життєвого 
циклу продукції. Для цього необхідно вважа-
ти питання реверсивної логістики невід'ємною 
частиною складного механізму в єдину систему 
управління ланцюгами поставок і логістичними 
системами на мікро- та макрорівні.

Одним із ключових питань, яке активно 
обговорюється дослідниками різних країн, є 
проблема того, які процеси слід включати до 
реверсивної логістики. Від чітко позначеного 
контуру розуміння цих процесів безпосеред-
ньо залежить якість управлінських рішень на 
різних рівнях управління економічними систе-
мами, шляхи гармонізації приватних і держав-
них інтересів під час розроблення національних 
стратегій розвитку логістичного ринку, інтегра-
ція ланок і логістичних процесів у галузевих і 
міжгалузевих ланцюгах поставок товарів і по-
слуг. Узагальнюючи різні погляди, наведені в 
огляді літературних джерел, а також практичні 
кейси компаній – лідерів ринку послуг з ревер-
сивної логістики, можна визначити об'єктами 
реверсивної логістики повернені товари, брако-
вану або морально застарілу продукцію, роботи 
і послуги з ремонту та відновлення споживчих 
властивостей товарів, переробку відходів, тару 
і упаковку. Основною метою управління ревер-
сивними потоками в логістиці є, на нашу дум-
ку, скорочення нераціонального споживання 
ресурсів, переробка товарів, уже непридатних 
для цільового використання, в інші види ресур-
сів, а також утилізація відходів з мінімізацією 
шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Розглянемо можливі елементи макрологіс-
тичного середовища, що входять у замкнутий 
ланцюг поставок:

1. Постачальники сировини.
2. Виробники.
3. Споживачі.
4. Хендлінгові компанії, сервісні центри.
5. Підприємства з продажу уціненого товару.
6. Благодійні організації, місця благодійності.
7. Підприємства з поводження з відходами.
8. Підприємства з переробки вторинної си-

ровини.
Слід зауважити, що цей перелік є узагаль-

нюючим – не всі замкнуті ланцюги поставок 
містять усі вісім елементів. Однак, з погляду 
макросередовища, обліку його витрат, втрат і 
еколого-соціо-економічного ефекту, кожен ком-
понент є досить значущим. Додамо також, що 
запропоновані елементи можуть бути розши-
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рені різними посередниками. Посередницькі 
організації не включені до переліку основних, 
оскільки, з погляду реверсивних потоків, нічим 
не відрізняються від ланки, що стоїть у логіс-
тичному ланцюзі до них.

Аналіз думок авторів, що займаються про-
блемами реверсивної логістики, дає змогу го-
ворити про необхідність використання певної 
класифікації реверсивних матеріальних пото-
ків. Авторами пропонується така класифікація:

1. Товари (сировина), оцінені як відходи.
2. Товари (сировина) з вадами, не оцінені як 

відходи.
3. Товари (сировина), які повертають до по-

передньої ланки згідно з договірними умовами 
або законодавством.

4. Товари (сировина), що втратили свою цін-
ність для певної ланки, але не оцінені як від-
ходи.

5. Товари (сировина), що оцінені як мораль-
но застарілі (але не відходи).

6. Товари (сировина), продаж або викорис-
тання яких є недоцільним, але не оцінені як 
відходи.

7. Товари (сировина), що можуть бути при-
йняті до вторинної переробки.

8. Товари (сировина), доставлені помилково.
9. Повернення тари (упаковки).
Розглянемо реверсивні потоки, що можуть 

генеруватися логістичним ланцюгом «Поста-
чальник – Виробник – Споживач» (табл. 1).

Розглянемо компоненти витрат реверсивної 
логістики на мікрорівні. Оскільки реверсивний 
потік спрямований обернено до прямого пото-
ку, вважаємо, що розгляд витрат слід починати 
з кінця логістичного ланцюга, тобто з моменту 
повернення. Це повернення може бути здійсне-
не за кошти споживача або клієнта, який бажає 
повернути товар, або ж за рахунок коштів ком-

панії, що приймає зворотний потік. При цьому 
повернення може бути спрямоване як до компа-
нії, що була продуцентом відповідного прямого 
потоку, так і до компанії, що буде поновлюва-
ти, переробляти, перепродавати, рециклювати 
або утилізувати повернені товари. Витрати, що 
супроводжують процес переміщення реверсив-
ного потоку, назвемо транспортними витра-
тами. Відповідно до них, потрібні витрати на 
інформаційне супроводження процесу переве-
зення (переміщення), витрати на комунікацію. 
Звісно, цей етап обробки оберненого потоку не-
можливий без втручання людей, що приймають 
запит на повернення, обробляють інформацію 
щодо причин цього, організовують процес при-
йняття до перевезення, саме перевезення та ор-
ганізаційно супроводжують повернені товари, 
допоки вони є вантажем.

Далі, залежно від обраного методу пово-
дження зі зворотним потоком, можливі витра-
ти на ремонт, перепродаж за зниженою ціною, 
переробку, розкомплектацію, утилізацію, захо-
ронення тощо. Усі ці витрати можна віднести 
до виробничих витрат реверсивної логістики, 
оскільки вони передбачають переробку вхідно-
го матеріального потоку (повернених товарів) у 
інші товари та/або відходи.

Оскільки операція транспортування перехо-
дить у виробничий процес, виникає потреба у 
зберіганні на різних етапах – первинного по-
верненого товару, переробленого поверненого 
товару – та на можливих проміжних стадіях 
виробничого процесу. За потреби у додаткових 
матеріалах, компонентах та обладнанні для ви-
робничого процесу витрати на ці елементи та-
кож мають бути враховані. 

Після доведення повернених товарів до стану, 
у якому можливе подальше їх просування (до по-
лиць магазинів, на склад, на полігон побутових 

Таблиця 1
Реверсивні потоки логістичного ланцюга
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сировини 2, 4, 5

2 2, 4, 5, 6 1 5, 6, 7Виробник 3, 8, 9
Споживач 3, 8  

1. Товари (сировина), оцінені як відходи.
2. Товари (сировина) з вадами, не оцінені як відходи.
3. Товари (сировина), які повертають до попередньої ланки згідно з договірними умовами або законодавством.
4. Товари (сировина), що втратили свою цінність для певної ланки, але не оцінені як відходи.
5. Товари (сировина), що оцінені як морально застарілі (але не відходи).
6. Товари (сировина), продаж або використання яких є недоцільним, але не оцінені як відходи.
7. Товари (сировина), що можуть бути прийняті до вторинної переробки.
8. Товари (сировина), доставлені помилково.
9. Повернення тари (упаковки).
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відходів тощо), можлива потреба у повторному 
транспортуванні з відповідними витратами у 
тому числі й на інформаційний потік та заробіт-
ну плату супроводжуючого ці процеси персоналу.

Вважаємо, що на цьому етапі логістичний 
процес, пов’язаний з реверсивним матеріаль-
ним потоком на мікрорівні, закінчується.

Розглянемо ті логістичні процеси, що від-
буваються поза мікрологістичною системою. 
У цьому сенсі слід розглянути ситуації, коли 
обернений потік має перероблятися поза логіс-
тичною системою продуцента відповідного пря-
мого потоку. Ланками такої макрологістичної 
системи можуть бути компанії з переробки від-
ходів, вторсировини, а також виробники, що 
використовують зворотний потік інших компа-
ній як сировину для виробництва власної про-
дукції. Зауважимо, що тенденція до максималь-
ного використання усіх ресурсів та мінімізації 
відходів може розглядатися як до прямих, так і 
до обернених потоків. Отже, за збільшення ко-
ефіцієнту використання ресурсів та зменшення 
кількості відходів на кожній ланці макрологіс-
тичної системи можливе майже 100%-ве вико-
ристання ресурсів та позбавлення від відходів, 
що не можуть бути перероблені. Це повністю 
відповідає ідеї циркулярної економіки, в якій 
логістичні системи повинні мати замкнений 
контур, принаймні на макрорівні. Цільовою 
функцією такої системи, що враховує як еко-
номічні, так і соціальні та екологічні аспекти, 
може вважатися мінімізація відходів, які під-
лягають захороненню на полігонах.

Підсумовиючи вищесказане, витратами ре-
версивної логістики на мікрорівні є:

– витрати на транспортування у зворотному 
напрямі;

– витрати на зберігання повернених товарів;
– витрати на виробничі, ремонтні операції з 

поверненими товарами;
– витрати на повернення відновлених това-

рів до системи розподілу або до споживачів;
– витрати на утилізацію повернених товарів 

тощо.
Тепер розглянемо витрати та втрати, що су-

проводжують реверсивні потоки на рівні держа-
ви (на макрорівні):

– усі витрати реверсивної логістики мікро-
рівня;

– витрати на збір, перевезення, сортування, 
захоронення та спалювання відходів;

– витрати на інфраструктуру реверсивної 
логістики (побудову полігонів для зберігання 
твердих побутових відходів, сортувальних стан-
цій, ремонтних майстерень тощо);

– витрати на організацію та підтримку функ-
ціонування системи переробки вторинної сиро-
вини;

– втрати від вилучення із загального корис-
тування земельних ділянок, зайнятих під інф-
раструктуру реверсивної логістики;

– витрати природних ресурсів на функціону-
вання системи підтримання реверсивних пото-

ків (енергія, паливо, деревина, будівельні мате-
ріали тощо);

– екологічні втрати через забруднення пові-
тря, води, ґрунтів, пов’язане з функціонуванням 
системи підтримання реверсивних потоків тощо.

Видно, що макрорівень реверсивної логісти-
ки наочно показує комплекс економічних, еко-
логічних та соціальних проблем, пов’язаних із 
потоками повернень, відмов, відходів та вторин-
ної сировини. Отже, саме на макрорівні можна 
побачити усі негативні аспекти реверсивних 
потоків, а також винайти ефективні з погляду 
сталого розвитку держави шляхи зменшення 
цих потоків та їх наслідків.

Висновки. Таким чином, реверсивна логісти-
ка має своїми об’єктами потоки, що є непря-
мими до логістичної системи. На мікрорівні 
це потоки, що спрямовані у бік, протилежний 
прямому матеріальному потоку, або назовні ло-
гістичної системи – до ремонтних, благодійних 
організацій або до підприємств поводження з 
відходами та вторинною сировиною.

Макрорівень реверсивної логістики відобра-
жає взаємозв’язок між усіма ланками, зайня-
тими у процесі обробки реверсивних потоків. 
Саме макрорівень здатен виявити усі витрати 
та втрати, пов’язані з реверсивними потоками 
у межах держави або регіону. І саме на цьому 
рівні чітко виявляються проблеми сталого роз-
витку країни – в економічному, екологічному 
та соціальному аспектах.
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THE CONCEPTUAL BASIS OF REVERSE LOGISTICS DEVELOPMENT  
IN THE CIRCULAR ECONOMY

The urgency of the study of various aspects of reverse logistics has greatly increased in recent 
years, due to the active development of e-commerce.

Increasing the volume of waste generation and disposal causes the deterioration of the environ-
mental situation, both in individual countries and in the global economy. On the other hand, these 
wastes contain a significant amount of secondary resources that could be used in the production of 
new products. This understanding has led to the emergence of new business models – circular logistic 
(CL) and closed-loop supply chain (CLSC).

In the new sense, the global trend reflects the growth of the significance of not only economic but 
also the environmental aspect, this activity should be aimed not only at the reimbursement of compa-
ny losses from returns but also the reduction of harmful environmental impact.

Scientists use different terms that are closely related to the term “reverse logistic” (RL). In par-
ticular, terms such as return handling, return flow logistics, reverse logistics, logistics of return, 
aftermarket logistics, aftermarket supply chain, retrogistics, recycling logistics, etc. are often used.

Based on the analysis of many literary and Internet sources, the authors proposed their own un-
derstanding of the term: reverse logistics – a process of returning from the spheres of consumption 
to the sphere of production and utilization of inventories that can be resold, reused, repaired, and in 
the case impossibility to carry out the said actions – their proper utilization.

According to the authors, the main goal of the management of reversible flows in logistics is the 
reduction of inefficient consumption of resources, the processing of goods that are no longer suitable 
for the intended use, other types of resources, as well as the utilization of waste with minimization 
of harmful effects on the environment.

It is shown that the issue of reversing logistics should be considered as an integral part of a com-
plex mechanism in a single system of supply chain management and logistics systems of micro and 
macro levels.


