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Abstract. This article highlights the specifics of the activities of enterprises 
in the sphere of fire-prevention services and reflects the prerequisites for the 
implementation introduction of strategic changes through the diversification of 
their activities. The objective of this research is to identify the opportunities 
and analyze the prerequisites for diversifying the enterprises in the field of fire 
safety, recognize the potential areas for increasing their business activity and 
forecast their prospects. The survey is based on an interview with potential 
customers and a group of the fire safety companies, the analysis of public 
procurement in this field. The results of this research are external and internal 
prerequisites for diversification, prospective directions for the development of 
enterprises through diversification based on changes in the value profile of 
products and requirements of government regulations. The proposed 
diversification directions can become effective strategies for the development of 
companies with different financial capabilities. They will allow stabilizing the 
current state, increasing economic benefits, strengthening or creating 
competitive advantages. In addition, the identified forms of traditional services 
provide the ground for shifting the center of market competition from the 
classical provision of products to the full service companies in a certain area. 
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СИСТЕМАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Анотація. У статті описано основні наукові і практичні проблеми мар-
кетингової оптимізації логістичних систем. Показано особливості і склад-
ності розвитку логістичного менеджменту бізнес-мереж українських підп-
риємств. Акцентовано увагу на перспективних напрямках підвищення 
ефективності логістичної і мережево-кластерної оптимізації взаємодії підп-
риємств. Доводиться результативність маркетингових концепцій і страте-
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гій в якості базису гармонізації логістичної взаємодії учасників соціально-
економічних систем. 
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мережа, підприємство, ефективність  
 
 
Вступ. Питання необхідності маркетингової оптимізації параметрів і гармо-

нізації функціонування підсистем логістики, так саме як і іншої спеціалізації, є 
актуальним і відкритим, хоча вже не є дискусійним на рівні декларацій науков-
ців і практиків [1, 2, 3]. Кардинально протилежна ситуація щодо пріоритетності 
маркетингових стратегій як стрижня системної інтеграції і розвитку діяльності 
підприємств в межах ланцюгів/мереж постачань товарів, а також на рівні функ-
ціональних підсистем, бізнес-процесів. Тут фахівці відстоюють домінанту спе-
ціальних підходів, лише передумовами ефективності яких є маркетингові прин-
ципи орієнтації на клієнтів [4, 5].  

Ці аспекти є пов’язаними і пояснюють причини багатьох протиріч, асиметрій 
та втрати ефективності, визначають поле перспективних можливостей щодо 
удосконалення більшості торговельно-розподільчих систем в економіці. 

Постановка завдання. Зважаючи на вищезазначене, показово, що Ф. Котлер 
у книзі «Маркетинг третього тисячоліття» [6] вимушений констатувати недо-
статній рівень реалізації маркетингової концепції сучасними компаніями. При 
цьому він робить акцент саме на брак кросфункціональності та гармонізації 
принципів роботи підрозділів підприємств, а також більш масштабних підсис-
тем бізнесу у забезпеченні ефективного маркетингу щодо оптимізації взаємодії 
зі споживачами та іншими стейкхолдерами. Маркетингові принципи та орієн-
тири реалізуються фрагментарно, для забезпечення високих економічних ре-
зультатів бракує уваги, проактивності та системності реакцій менеджменту за 
мінливості і ускладнення кон’юнктури ринків. 

На підтвердження останньої тези варто відзначити, що непомітне, на фоні 
ускладнення умов функціонування господарських систем за сучасного ринку, 
відповідно, слабо контрольоване зростання ризиків і витрат — є однією з голо-
вних причин і чинників втрати ефективності бізнесу [7]. Результати численних 
наукових досліджень фахівців з маркетингу, досвід безпосередньої реалізації та 
експертного супроводження консалтингових проектів  засвідчують, що прогре-
сивні концепції та інструменти маркетингу, сучасні моделі ринкових взаємодій 
недостатньо опрацьовані і використовуються підприємствами у логістиці, є 
значним резервом підвищення ефективності їх діяльності.  

Визначення продуктивних підходів і стратегій у реалізації цих резервів, з ро-
зробкою і демонстрацією результативності відповідних рекомендацій, є метою 
статті. Завданнями підготовки публікації є: ідентифікація і конструктивне опра-
цювання проблематики управління логістичними системами промислових підп-
риємств; формування пропозицій з удосконалення управління логістичними си-
стемами вітчизняних підприємств. 

Стаття підготовлена за результатами експертного супроводження проекту 
побудови ефективної логістичної системи для мережі підприємств національно-
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го масштабу, що передбачав аудит існуючих підходів і моделей, а також розро-
бку довгострокової стратегії розвитку виробничої і торговельно-розподільчої 
діяльності бізнес-партнерів [8]. 

Результати досліджень. Метою маркетингу відносин, партнерського та ін-
ших близьких за змістом концептуальних моделей є формування унікальних ак-
тивів (компетенцій) мережевої взаємодії учасників бізнес-систем. Саме тому 
орієнтація на запити кінцевих споживачів, на основі яких оптимізуються порт-
фелі брендів, пропонування товарів і сервісів підприємств, є чи не єдиним зруч-
ним і принципово можливим базисом інтеграції та гармонізації інтересів, кон-
курентних переваг тощо в межах ланцюгів створення цінності для споживачів. 
Адже всі інші орієнтири за суперечливості критеріїв маркетингової та економі-
чної результативності, втрати чіткості позиціонування та унікальності пропози-
цій цільовому ринку зменшує вартість бізнесу, брендів компаній. 

Фактично будь-яка логістична проблема має проявом погіршення обслуго-
вування, зростання невідповідності параметрів пропозицій запитам споживачів. 
Подібні дисбаланси частіше за все проявляються комплексно за кількісними, 
вартісними і якісними характеристиками. Так, зменшення доступності товарів 
для покупців (рисунок 1) практично завжди є наслідком недостатньо ефектив-
ної роботи ключових підприємств мережі (кластеру) з бізнес-партнерами (рису-
нок 2).  
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Рис. 1. Рівень доступності товарів в торговельно-розподільчих мережах 
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Рис. 2. Значущість і оцінки дистриб’юторами аспектів якості взаємодії  

базового підприємства з посередниками  
 
При цьому важливою є висока значущість, представлених на рисунку 2, кри-

теріїв оцінювання різної специфіки: товарно-матеріальних, організаційних, ін-
формаційних і т.д. Адже саме врахування інформаційної і компетентнісної 
складових у ринкових взаємодіях відрізняє інтеграцію у ланцюжках створення 
вартості (цінності для споживачів) від простих ланцюжків поставок. За най-
більш універсальними визначеннями останніх – це мережі взаємодії відносно 
самостійних і автономних суб’єктів (підсистем) господарювання, які свідомо 
беруть на себе частину колективної відповідальності щодо забезпечення функ-
цій і оптимізації (за узгодженими критеріями і параметрами) виробництва, роз-
повсюдження і тому подібних операцій щодо визначеного асортименту товарів 
[1, 2, 6, 9]. 

Таким чином, за комплексного підходу до розв’язання проблем, оптимізації 
параметрів і моделей функціонування логістичних систем, учасниками яких є 
промислові підприємства, з одного боку, нейтралізації потребують недоліки у 
роботі складів, транспорту (рисунок 3 та 4) тощо.  
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Рис. 3. Проблемні аспекти в організації складської логістики 

 
З рисунків видно, що незадовільно великий час пробігу транспорту в обидва 

боки (TAT) для всіх ланок логістичної системи, довгі транспортні дистанції за 
групами товарів (SKU) з низькою прибутковістю та ін. — значно зменшують 
рівень економічної ефективності бізнесу. При цьому управління запасами, 
складами, у тому числі збільшення фінансування інструментів страхування збо-
їв та надлишкового резервування товарно-матеріальних цінностей, не призве-
дуть до істотного підвищення рівня обслуговування споживачів, суттєво збіль-
шать витратну складову бізнесу. 
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Рис. 4. Проблемні аспекти в організації транспортної логістики 

 
Тому важливо подивитися на всі констатовані вище проблемні питання логі-

стики з іншої сторони, з позицій маркетинг-орієнтованого розвитку ринкових 
взаємовідносин. Відсутність стійкості замовлень, несталий їх характер з боку 
ключових посередницьких структур, нечітко визначена політика запасів, що 
приховано і неефективно компенсує системні конфлікти невирішених проблем 
логістики, на фоні низького рівня використання вільних складів і транспорту 
дистриб’юторів, які надзвичайно потрібні, але потребують проведення склад-
них переговорів (питання інтегрованого планування, зростання обсягів прямих 
продажів і попереднього зберігання товарів, фінансової компенсації останнього 
за необхідності збереження прибутковості діяльності і т.п.), — питання марке-
тингової взаємодії суб’єктів комерції, які є не менш значущими за логістичні, 
пов’язані з масштабними економічними втратами (рисунок 5).  

У більшості таких бізнес-ситуацій зняти системні обмеження можливо лише 
шляхом мобілізації зусиль і активів всіх учасників альянсу, часто з розширен-
ням їх кола, а також запропонувавши прогресивну маркетингову стратегію, що 
враховує довгострокові інтереси всіх стейкхолдерів. 

Справедливість вищезазначеного засвідчується тим, що жоден з територіа-
льно чи іншим чином акцентований на значущі в оптимізаціях чинники варіант 
організації взаємодії учасників логістичних систем, не забезпечує безконфлікт-
ної і довгостроково стабільної інтеграції зусиль та активів, порівняно до марке-
тингових.  

Нейтралізувати проблеми операційного планування, що вимагає оптимізації 
графіків і напрямків доставки, а також тижневого попереднього зберігання то-
варів; покращення якості обґрунтування рішень і координації у діяльності під-
розділів підприємства; підвищення надійності функціонування у складні періо-
ди і т.д., — вдається лише змінивши базис логістичної моделі взаємодії 
учасників бізнес-мереж на маркетинговий.  
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Рис.5. Взаємозв’язок аспектів стабільності обсягів замовлень, запасів на складах 

дистриб’юторів, розміру знижок за зберігання ними товарів 
 
Стрижнем планування діяльності стають бренди, які мають різне позиціону-

вання, відповідність особливостям запитів і організації купівельного процесу 
споживачів і таким чином, з одного боку, стратегічно і чітко узгоджу-
ють/спрямовують дії логістичних і торговельних підрозділів всіх учасників біз-
нес-мережі, з іншого, визначають ефективний профіль посередників (логістич-
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них партнерів), як за форматом діяльності, так і марочним портфелем. Таким 
чином, у планах поточної діяльності і перспективного розвитку легко і безкон-
фліктно враховуються особливості регіональних ринків, а також виробничого і 
логістичного потенціалу заводів, характеристики транспорту та складів тощо.  

Тут слід особливо відзначити, що відкритість і динамічність у розвитку су-
часних бізнес-мереж є адаптивним кроком за умов нестабільного і мінливого 
ринкового середовища. Вона не гарантує довгострокових доходів всім учасни-
кам, проте дозволяє сформувати систему компромісів і базис для ефективної 
взаємодії підприємств різного формату і масштабу діяльності. При цьому гори-
зонти збереження прибутковості і гармонічного функціонування учасників сис-
теми визначаються інноваціями, які мають набути безперервного і сталого ха-
рактеру.  

Так, мобілізація зусиль і логістичних активів посередників в системі, що є 
актуальною на момент отримання результатів стратегічного аудиту і дозволить 
дистриб’юторам активно розвиватися, хоча і є для виробників дорогим і ризи-
кованим способом утримання запасів, упродовж декількох років вже не відпові-
датиме масштабам бізнесу, інвестиції у заводські склади зроблять логістичну 
систему більш дешевою і надійною. Відповідно, для всіх учасників виробничо-
комерційної мережі необхідною є підготовка до змін у портфелях брендів, 
структурі і якості активів тощо.   

Висновки. Без маркетингової інтеграції всіх бізнес-процесів за результатами 
вивчення запитів споживачів і на основі обґрунтованих прогнозів параметрів 
ринку, діяльності підприємства, хронічно спостерігається недостатня координа-
ція взаємодій логістичних підрозділів (графіки виробництва, запаси на складах і 
на транспорті тощо) з службами продажів (замовлення та запаси дис-
триб’юторів, програми консигнації і т.п.). Все це має за наслідок низьке вико-
нання функції задоволення попиту кінцевих споживачів і посередників.  

Максимізація доданої вартості (цінності для споживачів) в межах інтегрова-
них ланцюжків і бізнес-мереж створюється на кожній їх ділянці, але реалізуєть-
ся переважно наприкінці, коли фінальні пропозиції затребувані споживачами. 
Системна інтеграція активів і зусиль у переважній більшості випадків забезпе-
чує отримання високих прибутків і приріст вартості, які практично недосяжні 
для відокремлених підприємств на ринку. 

Системне маркетингорієнтоване представлення логістики в межах ланцюгів 
створення споживчої цінності (вартості), а також за стратегічної гармонізації 
передбачених ринковою взаємодією багатоаспектності і багатокритеріальності 
бачення бізнес-ситуації різними групами стейкхолдерів, дозволяє успішно і 
комплексно застосовувати всі методичні рішення: АВС/ХYZ/АВМ-моделі, BSC 
(збалансовані карти), ВРІ (безперервне удосконалення бізнес-процесів) тощо.  

Зосередження інтеграції в межах ланцюжків створення споживчої цінності 
(вартості) на атрибутах товарів (брендів), що мають бути адекватними запитам 
споживачів, а також на бізнес-процесах, що оптимальним чином мають забез-
печити досягнення бажаних результатів, — утворюють передумови для систем-
ної і проактивної адаптації до турбулентності ринкового середовища. При цьо-
му зберігається прозорість і чіткість в оцінюванні ефективності виробничо-
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комерційної діяльності підприємств. Таким чином, очевидним є висновок про 
доцільність використання маркетингових стратегій як системоутворюючого 
стрижня в управлінні логістичними мережами промислових підприємств. Ґрун-
товне опрацювання методичних засад за цим напрямком буде предметом насту-
пних публікацій. 
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Аннотация. В статье описаны основные научные и практические про-

блемы маркетинговой оптимизации логистических систем. Показаны осо-
бенности и сложности развития логистического менеджмента бизнес-сетей 
украинских предприятий. Акцентировано внимание на перспективных 
направлениях повышения эффективности логистической и сетевой опти-
мизации взаимодействия предприятий. Обосновывается результативность 
маркетинговых концепций и стратегий в качестве базиса гармонизации 
логистической взаимодействия участников социально-экономических сис-
тем. 
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Abstract. The article describes the main scientific and practical problems of 

marketing optimization of logistic systems. It was found that the development 
of the modern economy is accompanied by problems of uncontrolled increasing 
costs and complexity of doing business. The features and complexity of the 
development of logistic management of business networks of Ukrainian 
enterprises are shown. The attention is focused on perspective directions of 
increase of efficiency of logistic and network-cluster optimization of interaction 
of enterprises: the possibilities of improvement in the management of existing 
logistic operations (short-term and long-term) are determined; the optimal 
logistics infrastructure was designed in the light of long-term business 
development; the optimization of demand and supply chain planning processes 
for the real demand orientation and integration is determined. The 
effectiveness of marketing concepts and strategies as the basis for the 
harmonization of the logistic interaction of participants in socio-economic 
systems is proved. However, methodologies and performance indicators of 
marketing in development of logistic systems need further improvement. That 
will be the subject of the future publications. 
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