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DEVELOPMENT OF MARKETING AND LOGISTICS ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE
AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE BUSINESS POTENTIAL
У науковій статті розкрито сутність таких економічних категорій, як "підприємницький потенціал", "кон
курентоспроможність підприємницького потенціалу", "маркетингова діяльність". Запропоновано влас
не трактування сутності поняття "логістична діяльність підприємства". Визначено основні індикатори до
оцінювання маркетингової та логістичної діяльності підприємства. На основі аналізування вітчизняної
наукової літератури, встановлено, що ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності підприє
мницького потенціалу підприємства є розвиток його маркетингової та логістичної діяльності. З'ясовано,
що на розвиток маркетингової діяльності підприємства впливають чинники макросередовища (економі
чне, демографічне, політичне, науковотехнічне, культурне та природне) та мікросередовища (постачаль
ники, посередники, споживачі, конкуренти, громадські організації). Розвиток логістичної діяльності
підприємства здійснюється на основі системи забезпечення, яка включає такі види забезпечення: фінан
совоекономічне, організаційне, кадрове, наукове, інформаційне, технікоекономічне, правове.
The scientific article reveals the essence of such economic categories as "entrepreneurial potential",
"competitive business potential", "marketing activities". It was proposed the own interpretation of essence of
the concept of "logistics activity of the enterprise". It was determined the main indicators for the assessment of
marketing and logistics activities of the enterprise. On the basis of analysis of national scientific literature, it
was found that the key to improving the competitiveness of the business potential of the enterprise is the
development of its marketing and logistics activities. Was revealed that the macro factors (economic,
demographic, political, scientific, technical, cultural and natural) and micro factors (suppliers, intermediaries,
customers, competitors, community organizations) affect on the development marketing activities of the
enterprise. The development of the logistics activities of the enterprise is based on the system software, which
includes the following types of security: financial, economic, organizational, human, scientific, informational,
technical, economic and legal.

Ключові слова: підприємство, підприємницький потенціал, конкурентоспроможність, маркетингова
діяльність, логістична діяльність, розвиток, індикатори.
Key words: enterprise, entrepreneurial potential, competitiveness, marketing activities, logistics activities,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

логістики. Ефективне здійснення маркетингової та ло
У сучасних ринкових відносинах більшість під гістичної діяльності відкриває перед підприємствами
приємств функціонують на принципах маркетингу та (суб'єктами господарювання) значні можливості та пер
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спективи щодо підвищення конкурентоспроможності їх
підприємницького потенціалу, що забезпечує високий
(бажаний) рівень прибутку за відносно низького (опти
мального) рівня витрат. У таких умовах об'єктивно не
обхідним є дослідження основних чинників (факторів),
які впливають на розвиток маркетингової та логістич
ної діяльності підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретикометодологічні основи конкурентоспро
можності підприємства, зокрема його підприємницького
потенціалу, знайшли своє відображення у роботах вчених:
Воронкової А.Е., Гудзинського О.Д., Рєпіної І.М., Фатхут
дінова Р.А., Федоніна О.С., Хомякова В.І., Чернеги В.В.
та ін. [1—3].
Вагомий внесок у розвиток маркетингової діяльності
підприємства зробили такі вітчизняні вченіекономісти:
Аронова В.В., Бондаренко В.М., Бондаренко Л.М., Лу
кан О.М., Мороз Л.О., Райко Д.В., Чухрай Н.І. та ін. [4—
7]. Окремі аспекти розвитку логістичної діяльності
підприємства стали предметом дослідження таких нау
ковців: Крикавського Є.В., Окландера М.А., Руденко
Г.Р., Сумця О.М., Чорнописька Н.В. та ін. [8—10].
Однак, незважаючи на проведені дослідження вче
нимиекономістами, недостатньо вивченими залишають
ся питання розвитку маркетингової та логістичної діяль
ності суб'єкта господарювання в контексті підвищення
конкурентоспроможності його підприємницького потен
ціалу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою наукової роботи є дослідження та розвиток
маркетингової та логістичної діяльності підприємства
для забезпечення підвищення конкурентоспроможності
його підприємницького потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Як свідчить аналіз наукових праць, виникає не
обхідність у представленні найбільш вдалих визначень,
які розкривають сутність таких економічних категорій,
як "підприємницький потенціал" і "конкурентоспро
можність підприємницького потенціалу".
Так, згідно з позиціями науковця Рєпіної І.М. [1], під
категорією "підприємницький потенціал" слід розуміти
набір взаємопов'язаних ресурсів, зокрема трудових,
матеріальних, фінансових, технічних та інноваційних, а
також навичок і здібностей керівників, спеціалістів та
інших видів персоналу, які задіяні у виробництві товарів,
наданні послуг, виконанні робіт з метою отримання
ефективного результату від здійснюваних операцій та
забезпечення успішного розвитку і функціонування
підприємства загалом. Натомість у дослідженні Черне
ги В.В. [2] зазначено, що підприємницький потенціал —
це відповідні можливості підприємства щодо винаходу
та в подальшому використання нових видів продукції,
розроблення техніки та технології, нових форм та типів
організації виробництва і управління цим процесом.
Поряд з тим, на особливу увагу заслуговує думка
проф. Хомякова В.І. та іними науковцями [3], які ствер
джують, що конкурентоспроможність підприємницько

го потенціалу підприємства — це відносна ознака, за
якою визначаються відмінності розвитку конкретного
підприємства від розвитку його конкурентів на ринку за
такими основними параметрами, як рівень задоволе
ності потреб споживачів (за ефективністю виробничої
діяльності), рівень компетентності підприємства віднос
но його ринкових конкурентів стосовно нагромаджен
ня та використання виробничого, трудового, інформа
ційного, управлінського потенціалів (за якістю вироб
леної продукції, прибутковістю, продуктивністю).
Звідси очевидно, що в основі підприємницького
потенціалу підприємства лежить конкурентоспро
можність, а до основних складових його функціонуван
ня, які впливають на підвищення конкурентоспромож
ності підприємницького потенціалу підприємства відно
сять його маркетингову та логістичну діяльність.
Отже, розвиток маркетингової та логістичної діяль
ності виступає одним із досить вагомих факторів підви
щення конкурентоспроможності підприємницького по
тенціалу підприємства.
В контексті цього, доцільним буде визначення клю
чових бізнесіндикаторів оцінювання маркетингової та
логістичної діяльності підприємства та розкриття сут
ності цих економічних категорій.
Проф. Чухрай Н.І. запропоновано такі індикатори
оцінювання маркетингової діяльності підприємства [4,
с. 28]:
— індикатор цінності для споживача (ступінь дові
ри споживачів; ступінь задоволеності споживачів; рівень
доходів на одного споживача; рівень прибутковості
клієнтів; середній час відносин із споживачами; рівень
давності і частоти здійснення покупок споживачами;
кількість претензій; рівень готовності споживача до
здійснення повторної покупки);
— індикатор цінності для підприємства (рівень рин
кової вартості підприємства; операційні витрати підприє
мства; збутові витрати підприємства; рівень прибутко
вості конкретних груп товарів; бюджет витрат на мар
кетинг; рівень рентабельності від купівлі споживачами
продукції; вартість бренда; додана вартість на одного
зайнятого працівника);
— індикатор цінності у ланцюгу поставок (питома
вага ринку підприємства у збутовому каналі; відносна
націнка на товар; маркетингові зобов'язання перед парт
нерами підприємства; цикл замовлення товару, зазна
чений у документах; рівень поставок, що відбулися вчас
но; рівень оборотності запасів; рівень поставок, що
відбулися згідно із замовленням; рівень змінності об
сягу і асортименту товару при замовленнях).
Сьогодні як зарубіжні, так і вітчизняні науковці опе
рують поняттям "маркетингова діяльність підприєм
ства", однак конкретної сутності цієї економічної кате
горії не виділяють.
Так, у джерелі [5, с. 179] зазначено, що маркетин
гова діяльність — це система дій, основною ціллю яких
є управління виробничозбутовою діяльністю підприє
мства за рахунок дослідження та аналізу ринку функ
ціонування підприємства та задоволення потреб спожи
вачів в максимальних обсягах.
Вітчизняний науковець Аронова В.В. [6] виділяє такі
чинники, що перешкоджають розвитку маркетингової
діяльності підприємства:
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— часте нерозуміння керів
ника підприємств важливості
створення маркетингової служ
би;
ɑɢɧɧɢɤɢ ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɑɢɧɧɢɤɢ ɦɿɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
— часта невідповідність та
нечіткість функцій маркетинго
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ
вої служби з посадовими обо
в'язками працівників;
ɉɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
— некомпетентність праців
ників у діяльності маркетингової
ɉɨɥɿɬɢɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ
служби;
— недосконалість процесу
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɢ
мотивування та стимулювання
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
працівників маркетингової служ
Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
би;
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
2) зовнішні:
— недосконала законодав
ɉɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ча база стосовно процесів регу
лювання діяльності підприєм
Рис. 1. Основні чинники, що сприяють розвитку маркетингової
ства;
діяльності підприємства
— неточна та обмежена ін
Джерело: побудовано на основі [7, с. 167] (Семчук Ж.В.).
формація про ринок;
1) внутрішні:
— нестабільність виробничогосподарської діяль
— нестача коштів у підприємств на розвиток мар ності контрагентів;
кетингової діяльності;
— інтернаціоналізація підприємницької діяльності.
— низька частка підприємств із створеною марке
Натомість автором наукової праці [7] виділено такі
тинговою системою, що інформаційно забезпечена та чинники, що сприяють розвитку маркетингової діяль
комп'ютеризована;
ності підприємства (рис. 1).
У науковій праці [8, с. 49]
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɪɭɯɭ
автором встановлено, що клю
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ)
човими бізнесіндикаторами си
стеми діагностики логістичної
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ ɭ
діяльності підприємства є такі
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ
групи показників: 1) показники
ɪɭɯɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ефективності; 2) показники про
ɪɟɫɭɪɫɿɜ)
дуктивності; 3) показники гнуч
кості та надійності; 4) показни
Ʉɚɞɪɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ
ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ; ɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɞɨ
ки відповідності логістичному
ɋɂɋɌȿɆȺ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ)
правилу; 5) показники ринкових
ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə
можливостей.
ɊɈɁȼɂɌɄɍ
ɇɚɭɤɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
З огляду на це та враховую
ɅɈȽȱɋɌɂɑɇɈȲ
ɲɥɹɯɿɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
чи інформацію у наукових пра
ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ; ɧɚɭɤɨɜɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼȺ
цях [8—10], під логістичною
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɲɥɹɯɿɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ;
діяльністю підприємства слід
ɧɚɭɤɨɜɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ
розуміти окремий вид госпо
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ)
дарської діяльності, що перед
бачає переміщення матеріаль
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
них, фінансових, інформацій
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ)
них, людських та сервісних по
токів через ланцюги поставок
Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ
між виробником та споживачем
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ)
продукції.
Для розвитку логістичної
ɉɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɿ
діяльності підприємства, під
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ
тримуючи думку науковця Ру
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ
денко Г.Р. [9], доцільним є роз
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɳɨɞɨ
роблення різних видів забез
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɪɨɹɜɭ
печення, а саме: 1) фінансово
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ)
економічного; 2) організаційно
Рис. 2. Система забезпечення розвитку логістичної діяльності
го; 3) кадрового; 4) науково
підприємства
го; 5) інформаційного; 6) тех
нікоекономічного; 7) правово
Джерело: побудовано на основі [9, с. 187] (Скриньковський Р.М.)
ɑɂɇɇɂɄɂ ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɈȼɈȽɈ ɋȿɊȿȾɈȼɂɓȺ
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го. В контексті цього основні заходи, які необхідно ре
алізувати для розроблення комплексної системи забез
печення, представлені на рисунку 2.
Натомість проф. Окландером М.А. [10] виділено такі
основні чинники, що впливають на розвиток логістич
ної діяльності підприємства, зокрема на формування
його логістичної системи:
1) конкурентні фактори;
2) георинкові фактори;
3) технікотехнологічні фактори;
4) паливноенергетичні фактори;
5) соціальноекономічні фактори.

ВИСНОВКИ
В результаті аналізу літературних джерел [1—7;
9—10] та проведеної наукової роботи [8], встанов
лено, що ключовим фактором підвищення конкурен
тосп ром ожності п ідп риєм ницьк ого п отенціа лу
підприємства є розвиток його маркетингової та логі
стичної діяльності. Виявлено, що на розвиток марке
тингової діяльності підприємства впливають чинники
макросередовища (економічне, демографічне, пол
ітичне, науковотехнічне, культурне та природне) та
мікросередовища (постачальники, посередники, спо
живачі, конкуренти, громадські організації). Розви
ток логістичної діяльності підприємства здійснюєть
ся на основі системи забезпечення, яка включає такі
види забезпечення: фінансовоекономічне, організа
ційне, кадрове, наукове, інформаційне, технікоеко
номічне, правове.
Перспективи подальших досліджень в цьому на
прямі полягають у формуванні складових підвищення
конкурентоспроможності підприємства з урахуванням
розвитку маркетингової та логістичної як ключової скла
дової.
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