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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ  

МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядаються основні напрямки оцінки ефективності ланцюгів постачання і висвітлюються 

основні проблеми, що виникають в процесі оцінки маркетингової логістики підприємства. За результа-

тами дослідження з використанням методів контент-аналізу наводиться розроблена система показників 

ефективності маркетингової логістики, яка може бути використана в практичній діяльності 

підприємств. 

Ключові слова: маркетингова логістика, маркетинг, логістика, управління ланцюгами поста-

чання, ефективність, система показників. 

Вступ. В сучасних економічних умовах концепція маркетингової логістики 

набуває все більшого розповсюдження. Сучасний ринок в Україні та світі харак-

теризується зростанням важливості забезпечення бізнес-процесів інформацією 

щодо попиту. Постає питання взаємодії маркетингу з основними напрямками дія-

льності підприємств з метою покращення їх функціонування. Не є виключенням і 

діяльність у ланцюгу постачання, де знання про вподобання споживачів та ринко-
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ву ситуацію є одним з ключовим фактором успіху. Поєднання методів логістики 

та маркетингу в процесі управління допомагає підприємствам різних галузей за-

безпечити їх конкурентоспроможність та максимально ефективно використовува-

ти власний потенціал в питаннях взаємодії з клієнтами.  

Мета дослідження. Мета даної роботи – розробити систему показників 

ефективності маркетингової логістики підприємства. Для досягнення даної мети 

поставлені наступні завдання:  

– виявити наявні методичні підходи до визначення ефективності 

маркетингової логістики;  

– провести дослідження сучасних тенденцій у практичному застосуванні 

підходів до процесу оцінки ефективності; 

– сформувати систему показників ефективності маркетингової логістики. 

Аналіз останніх досліджень та літератури. Питання комплексного підхо-

ду до управління ланцюгами постачання, інтеграції логістики та маркетингової 

діяльності у єдину систему досліджуються у роботах наступних зарубіжних та 

вітчизняних авторів: М. Крістофер, Х. Пек [1], Ф. Котлер [2], Д. Ламберт, 

М. Купер [3], Д. Боуерсокс, У. Юттнер [4], В. Селен, Ф. Соліман [5], Г. Л. Багиєв, 

Н. В. Афанасьєва [6], С. І. Кірюков [7, 8] та інші. В своїх роботах вони розгляда-

ють доцільність введення поняття маркетингової логістики, управління процеса-

ми, що відносяться до неї, на підприємствах. Крім того, вивчаються переваги та 

недоліки такого підходу у порівнянні з традиційними концепціями управління 

ланцюгом постачання. Водночас оцінці ефективності маркетингової логістики як 

окремої частини ланцюга постачання приділяється недостатньо уваги, що й зу-

мовлює актуальність обраної теми статті. 

У ході попередніх досліджень, було проведено аналіз літературних джерел 

та порівняльний аналіз визначень понять, що певним чином пов’язують логістику 

та маркетинг [9]. Сформульоване в результаті визначення говорить, що маркетин-

гова логістика представляє собою спрямовану на задоволення потреб споживачів 

та підвищення конкурентоспроможності діяльність компанії в ланцюгу постачан-

ня, що пов’язана з переміщенням продукції від виробника до споживача, включа-

ючи використання інструментів маркетингу та логістики для планування вироб-

ництва, організації поставок, залучення і утримання споживачів. 
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За результатами аналізу наукових робіт, які спрямовані на маркетингову 

логістику як окремий вид діяльності підприємства, можна зробити висновок, що 

конкретним системам показників приділяється незначна увага, а кроки щодо їх 

застосування переважно не розглядаються. Так, М. Крістофер та Х. Пек [1] підк-

реслюють важливість застосування оцінки ефективності маркетингової логісти-

ки за нефінансовими показниками, такими як задоволеність споживачів, гнуч-

кість системи маркетингової логістики, старанність співробітників. 

Фінансовий аспект даного виду логістичної діяльності автори пропонують 

оцінювати, спираючись на метод activity-based costing, тобто відводять ключову 

роль аналізу витрат. Крім того пропонується використовувати бенчмаркінг та 

збалансовану систему показників як засіб аналізу діяльності фірми в конкурент-

ному середовищі. В той же час, вони не пропонують спеціальної системи показ-

ників або практичного алгоритму оцінювання ефективності саме маркетингової 

логістики на підприємствах. 

У. Юттнер, М. Крістофер та С. Бейкер [4] в роботі, присвяченій концепції 

управління ланцюгами попиту (Demand chain management, DCM), акцентують 

увагу на тому, що для оцінювання ефективності інтеграції маркетингу з управ-

лінням ланцюгом постачання варто застосовувати бенчмаркінг за такими крите-

ріями як зростання продажів, частка ринку, якість обслуговування клієнтів і 

прибутковості активів.  

К. Гіменез та Е. Вентура [10] використовують у дослідженні впливу інтег-

рації маркетингу і логістики такі показники як ефективність командної роботи, 

скорочення матеріальних витрат та витрат часу на обробку замовлень та поста-

чання продукції до кінцевого споживача.  

Українські та російські науковці (Г. Л. Багиєв, Н. В. Афанасьєва [6], 

С. І. Кірюков, К. В. Кротов [7, 8] та інші) переважно не визначають окремих по-

казників для оцінки ефективності маркетингової логістики, а лише зазначають 

необхідність використання такого підходу для підвищення конкурентоспромож-

ності підприємства. 

Очевидно, що на даний момент не існує єдиного підходу щодо визначення 

ефективності маркетингової логістики як виду діяльності компанії. Тому, вихо-

дячи з наведеного вище визначення, доцільним є розглянути також популярні 

підходи до управління ланцюгами постачання та оцінки їхньої ефективності. 
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Одним із загально прийнятих та розповсюджених підходів до управління 

ланцюгом постачання та оцінки його діяльності є модель SCOR (Supply-chain 

operations reference) [11]. Вона включає в себе оцінку надійності ланцюга поста-

чання, його чутливості та гнучкості, а також ефективності витрат та активів. За-

гальна кількість показників, що використовуються у SCOR моделі перевищує 

150, що значно ускладнює оперативне визначення ефективності ланцюга поста-

чання.  

П. Брюер, Р. Багват, М. Шарма та інші автори [12, 13] розглядають конце-

пцію збалансованої системи показників як дієвий засіб оцінювання ефективності 

ланцюга постачання. Вона включає в себе оцінювання за чотирма напрямками: 

фінанси, клієнти, внутрішні процеси, навчання та інновації [14]. Такий підхід 

дозволяє комплексно оцінити діяльність підприємства у ланцюгу постачання, але 

потребує адаптації до специфіки логістичної діяльності, оскільки вона була за-

пропонована для оцінки діяльності компанії в цілому.  

Таблиця 1 – Основні показники ефективності ланцюга постачання та маркетин-

гової логістики, що зустрічаються у науковій літературі 

Напрямки оцінки Автор, рік опублікування 

Якість роботи зі споживачами М. Крістофер, Х. Пек (2012) [1], У. Юттнер та ін. (2007) [4], 

К. Вонг, В. Вонг (2008) [11], П. Брюер (2000) [12], Р. Багват, 

М. Шарма (2007) [13] 

Гнучкість системи логістики М. Крістофер, Х. Пек (2012) [1], К. Вонг, В. Вонг (2008) [11], 

С. Гріффіс та ін. (2004) [15] 

Ефективність персоналу М. Крістофер, Х. Пек (2012) [1], К. Гіменез, Е. Вентура (2005) 

[10] 

Витрати М. Крістофер, Х. Пек (2012) [1], К. Гіменез, Е. Вентура (2005) 

[10], К. Вонг, В. Вонг (2008) [11], Д. Ламберт, Т. Полен (2001) 

[16] 

Ефективність активів У. Юттнер та ін. (2007) [4], К. Вонг, В. Вонг (2008) [11], 

С. Гріффіс та ін. (2004) [15], Д. Ламберт, Т. Полен (2001) [16]  

Витрати часу К. Гіменез, Е. Вентура (2005) [10], Д. Ламберт, Т. Полен 

(2001) [16] 

Ефективність інновацій та нав-

чання 

П. Брюер (2000) [12], Р. Багват, М. Шарма (2007) [13] 

Ефективність планування М. Крістофер, Х. Пек (2012) [1], П. Брюер (2000) [12] 

Основні показники ефективності ланцюга постачання та маркетингової ло-

гістики, що найчастіше зустрічаються у наведеній розглянутій науковій літера-

турі показано у таблиці 1. 
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Таким чином, в результаті аналізу літературних джерел можна сформулю-

вати гіпотезу дослідження: система показників для оцінки ефективності марке-

тингової логістики має включати такі групи показників, як задоволеність спожи-

вачів, гнучкість системи, ефективність за витратами, ефективність роботи персо-

налу, ефективність активів. 

Матеріали дослідження. В якості основи для проведення емпіричного до-

слідження та перевірки гіпотези дослідження було обрано тексти тематичних 

обговорень питань ефективності управління ланцюгами постачання у професій-

ній соціальній мережі LinkedIn.  

Методом дослідження було обрано метод контент-аналізу, що полягає у 

статистичному аналізі текстів певної тематики для встановлення суттєвих зако-

номірностей, тенденцій чи принципів. Цей метод включає в себе дослідження 

структури масивів текстової інформації з метою певної інтерпретації отриманих 

математичних даних, зокрема частота використання окремих термінів чи понять 

[17].  

Для визначення ключових показників ефективності маркетингової логісти-

ки було обрано обговорення [18] у тематичній групі, присвяченій питанням 

управління ланцюгами постачання. У зв’язку з розбіжностями в трактуванні те-

рміну «маркетингова логістика» та через це можливими викривленнями резуль-

татів, було вирішено не проводити власне опитування, а проаналізувати вже іс-

нуюче обговорення, яке стосувалося ключових показників ефективності для 

всього ланцюга постачання з наступним виділенням тих показників, що можуть 

бути застосовані при оцінці маркетингової логістики.  

Згідно з наведеним вище визначенням маркетингової логістики, вона є дія-

льністю компанії в частині ланцюга постачання на відрізку від виробника до 

споживача. Тому більшість показників, що стосуються всього ланцюга поста-

чання можуть бути застосовані і для оцінки ефективності маркетингової логісти-

ки з урахуванням її місця в ньому та відповідних обмежень, що виникають в 

процесі оцінки. 

Учасники обраної групи відносяться до різних рівнів менеджменту та фун-

кціональних напрямків. Спостерігається наступне співвідношення учасників з 

різних рівнів управління [19]: 

– 29% – менеджери 
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– 25% – старші менеджери 

– 10% – директори та власники бізнесу. 

Варто відмітити, що обмеженням цього дослідження є неможливість пере-

вірки достовірність всіх вказаних самими учасниками даних щодо їх компетент-

ності. Але в дослідженні робиться припущення, що всі учасники мають достат-

ній обсяг знань та навичок в сфері логістики та управління ланцюгами постачан-

ня для кваліфікованої відповіді, оскільки ця група є місцем саме тематичного 

спілкування і передбачає участь спеціалістів.  

Темою дискусії було питання: «Який показник ефективності є №1 для 

управління ланцюгами постачання?». Коментарі учасників було проаналізовано, 

із загальної кількості в 105 коментарів, 89 були обрані в якості таких, що містять 

чітку відповідь на поставлене питання. Їх згруповано за змістом в наступні 12 

категорій відповідно до згадуваних показників. Результати підрахунку частоти 

згадування того чи іншого показника ефективності наведено на рисунку 1.  

Очевидно, що більшість (приблизно 46%) учасників обговорення назвали 

задоволеність споживачів найголовнішим індикатором ефективності ланцюга 

постачання. За ним слідують своєчасність процесів (38,2%), ефективність витрат 

(25,8%), цикл обігу коштів (12,4%) та точність прогнозування (11,2%). Оскільки 

отримані показники не обмежені конкретною частиною ланцюга постачання, то 

можна застосувати їх до визначеного раніше відрізку від виробника до спожива-

ча, що є ціллю маркетингової логістики.  
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Рис. 1 – Кількість учасників, що згадали певний показник у дискусії  

«Який показник ефективності є №1 для управління ланцюгами постачання?» 

 

Порівняння переліку основних напрямків оцінки ефективності згідно з ко-

нтент-аналізом та аналізом літературних джерел наведено в таблиці 2. З предста-

вленої таблиці видно, що між науковцями та практиками існує узгодженість що-

до використовуваних показників ефективності ланцюгів постачання, а отже і ма-

ркетингової логістики. Відсутність таких показників як ефективність персоналу 

та ефективність інновацій та навчання у результатах контент-аналізу може бути 

пояснена тим, що на даному етапі розвитку систем управління ланцюгами поста-

чання практичне визначення цих показників в контексті маркетингової логістики 

є достатньо складним для застосування на підприємствах. 

Таблиця 2 – Порівняння показників ефективності, які можуть бути використані 

для оцінки маркетингової логістики за результатів аналізу літератури та контент-

аналізу дискусії в LinkedIn 
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Задоволеність споживачів + 
       

Якість обробки замовлень + 
       

Безперервність та стабільність поставок + 
       

Гнучкість 
 

+ 
      

Ефективність витрат 
   

+ 
    

Прибутковість 
   

+ 
    

Кількість дефектів 
   

+ 
    

Ефективність операцій з ТМЗ 
    

+ 
   

Цикл обігу грошових коштів 
    

+ 
   

Робочий капітал 
    

+ 
   

Своєчасність процесів 
     

+ 
  

Точність планування та прогнозування 
       

+ 

 

Можна зробити висновок, що гіпотеза, сформульована на основі аналізу 

літературних джерел, підтвердилася частково: задоволеність споживачів та ви-

трати дійсно є першими показниками ефективності маркетингової логістики. В 

той же час, доцільним є використання таких напрямків оцінки як витрати часу, 

та використання активів. Можливим є поєднання показників, що визначають ре-

зультативність грошових коштів та товарно-матеріальних запасів, а також гнуч-

кості та ефективності планування. 

Результати дослідження. Спираючись на результати аналізу літературних 

джерел та на результати контент-аналізу обговорення питань оцінки серед фахі-

вців, що були наведені у попередньому розділі, можна запропонувати наступне 

групування показників ефективності маркетингової логістики (рис. 2). 
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Рис. 2 – Запропоновані групи показників ефективності маркетингової логістики  

Ця система враховує наступні напрямки оцінки: ефективність роботи з клі-

єнтами, використання часу, ефективність за витратами, оцінка роботи з актива-

ми, гнучкість системи маркетингової логістики, що відповідає основним напрям-

кам оцінки та ключовим показникам відповідно до думки фахівців в сфері 

управління ланцюгами постачання.  

Кожна група може включати в себе різну кількість показників, що мають 

відповідати цілям оцінки та можуть залежати від особливостей ланцюга поста-

чання кожного конкретного підприємства. 

Показники, що є спільними для загальної більшості розглянутих підходів 

до оцінки ефективності ланцюга постачання та маркетингової логістики зокрема, 

наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 – Запропоновані ключові показники ефективності  

маркетингової логістики 

Група Показники ефективності 

1 2 

Клієнти 

– рівень задоволеності споживачів [1, 12, 18] 

– частка ринку [1, 11] 

– якість готової продукції, що постачається [13] 

Витрати 
– рентабельність маркетингової логістики [1, 12, 13, 20] 

– втрати від дефектів системи поставок [13, 20] 

Активи 
– цикл обігу грошових коштів [1, 12, 13] 

– оборотність ТМЗ (готової продукції) [13, 16, 15] 

Ефективність 

маркетингової 

логістики

Клієнти

Час

ГнучкістьАктиви

Витрати
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– продуктивність роботи персоналу [1] 

Час 

– витрати часу на обробку замовлень [12] 

– тривалість доставки та виробничого циклу [1, 13, 16] 

– частка часу на створення додаткової вартості [1, 16] 

Гнучкість 

– якість інформаційного забезпечення [20] 

– ефективність ризик-менеджменту [13] 

– точність і гнучкість системи стратегічного та короткострокового планування в 

сфері маркетингової логістики [1, 13, 20] 

Висновки. Таким чином, в результаті дослідження, на основі визначених 

напрямків оцінки було запропоновано п’ятикомпонентну систему показників. Во-

на, на відміну від існуючих підходів до оцінки ефективності ланцюга постачання і 

цілому, дозволяє безпосередньо оцінити ефективність маркетингової логістики. 

Вона поєднує в собі комплексний підхід, аналогічний тому, що використано у 

збалансованій системі показників з простотою розрахунку ключових показників. 

Запропонована система розроблена у загальному вигляді і потребує подальшого 

уточнення для застосування на підприємствах окремих галузей.  
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В статье рассматриваются основные направления оценки эффективности цепей поставок, и 

освещаются основные проблемы, возникающие в процессе оценки маркетинговой логистики предпри-

ятия. По результатам исследования с использованием методов контент-анализа приводится разрабо-

танная система показателей эффективности маркетинговой логистики, которая может быть использо-

вана в практической деятельности предприятий. 

Ключевые слова: маркетинговая логистика, маркетинг, логистика, управление цепочками по-

ставок, эффективность, система показателей. 

The article outlines the main areas of supply chain performance evaluation and highlights the main 

problems that arise in the process of marketing logistics performance measurement at an enterprise. The result 

of the study using methods of content analysis is a designed system of key performance indicators for market-

ing logistics that can be used in practical activity of enterprises. 

Keywords: marketing logistics, marketing, logistics, supply chain management, efficiency, key per-

formance indicators. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

У статті розглянуто методи оцінки конкурентоспроможності машинобудівного підприємства та проведено 

оцінку конкурентоспроможності обраних підприємств в галузі машинобудування. Визначено найбільш 

конкурентоспроможного виробника засобів освітлення в Україні. 

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємств, виробники світильників, машинобудування. 

Вступ. Головним фактором успіху в умовах ринкових відносин є конкурен-

тоспроможність. Проте, Україна має значні природні запаси, науково-технічний і 
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