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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток ринкових відносин в Україні відбуваєть-

ся в умовах нестабільності зовнішнього середовища бізнесу. Це
зумовлює необхідність подолання проблем гнучкої адаптації
підприємств до зовнішніх змін. Основними і найважливішими
проблемами розвитку будь-якого підприємства є: завоювання
стійких позицій на ринку, збільшення частки ринку, збільшен-
ня вартості підприємства, тому ефективне здійснення марке-
тингової діяльності стає важливим чинником успіху. За допо-
могою маркетингу можуть бути реалізовані цілі всіх найважли-
віших зацікавлених груп підприємства (власники, акціонери,
персонал, тощо).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Оцінка ефективності маркетингової діяльності — питання

дуже складне й неоднозначне, оскільки сьогодні відсутня за-
гальноприйнята методика її визначення. Про це свідчать праці
Ф. Котлер, Г. Ассель, М. Мак-Дональд, М. І. Туган-Барановсь-
кий, О. Л. Каніщенко, К. Л. Келлер, О. С. Телетов, В. А. Шапова-
лов, А. Мертенс. На думку вчених, існує кілька підходів до виз-
начення ефективності маркетингової діяльності. Однак в погля-
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дах авторів немає єдності, варто систематизувати точки зору та
скласти методику комплексної та якісної оцінки ефективності
маркетингової діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження та систематизація методів оцін-

ки ефективності маркетингової діяльності на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зміни ринкового середовища формують зростаючі вимоги

до ефективного управління діяльністю підприємства чи органі-
зації. При цьому ефективність ринкової діяльності обумов-
люється не тільки отриманням прибутку, а й активізацією ро-
боти з планування, використання і контролю стратегічних про-
грам, застосування маркетингових технологій.

Існують різні підходи до визначення ефективності марке-
тингу (табл. 1).

Слід підкреслити, що подані підходи у таблиці до визначен-
ня ефективності маркетингу не єдині.

Для переконання, що компанія досягла запланованого рівня
обсягу продажів, прибутку та інших цілей, сформульованих в її

маркетингових та стратегічних планах розробляють систему
оцінки успішності маркетингової діяльності. У сукупності ці
плани відображають результати діяльності компанії з плану-
вання, які вказують, як повинні бути розподілені ресурси між
ринками та товарами.

Існує безліч різних підходів щодо визначення методів оц-
інки ефективності маркетингу, класифікацію яких відображе-
но на рисунку 1.

Детальний опис методів оцінки ефективності маркетингу
подано у таблиці 2.

З поданого огляду методичних підходів до оцінювання
ефективності маркетингової діяльності можна сказати, що
більшість з методів не охоплюють маркетингову діяльність за-
галом, а досліджують ефективність її окремих складових.

Автори різних видань пропонують визначити ефек-
тивність маркетингу різними способами (таблиці 3).

Таким чином, аналіз поглядів науковців підтверджує
відсутність єдиного підходу до трактування змісту категорії
"ефективність маркетингу" та алгоритму її оцінки.

Таблиця 1. Визначення ефективності маркетингу

Ефективність, іншими 

словами віддача, 
рентабельність, як 

підсумкова 

характеристика будь-

якої діяльності в 

цілому, виконання її 
окремих функцій. Ця 

характеристика 

включає ефект, що 
визначає ступінь 

досягнення тих чи 

інших цілей у 

відношенні до витрат на 

їх досягнення 

Ефективність як 

характеристика 
результативності, дієвості 
будь-якої діяльності без 

співвідношення 

отриманих результатів до 

витрачених ресурсів. У 

даному випадку вона 

характеризує насамперед 

вибір правильних цілей, 
напрямів дій, без чого з 

позицій першого 

трактування може бути 

забезпечена висока 

ефективність 

неправильних цілей 

Ефективність 
маркетингу як 
відношення 

кінцевих 

показників 

маркетингової 
діяльності до 

витрат  

на маркетинг 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/2014136

Заслуговує на увагу підхід, запропонова-
ний ученим Ф. Котлером та К.Л. Келлером,
який передбачає виділення показників ефек-
тивності маркетингової діяльності щодо зовн-
ішнього та внутрішнього середовища підприє-
мства.

Підхід В.А. Шаповалова передбачає
здійснення оцінки маркетингу за трьома напря-
мами: фінансування маркетингу, повнота ви-
користання функцій маркетингу та впливовість
служби маркетингу на підприємстві.

Розглянемо методи аналізу ефективності
маркетингу на прикладі діяльності Львівської
спортивної фабрики КОРН, яка планує витра-
тити 1 270 345 грн. на маркетингові заходи у 2-
му кварталі 2014 року. Витративши дані кош-
ти, компанія планує отримати прибуток 43 990 грн. Запланова-
не зростання прибутку — 2,6%. Чи буде вигідний даний проект,
якщо вважати витрати інвестиціями? Чи ефективним є витра-
чення коштів на маркетинг?

1. Розраховуємо загальну суму витрат на маркетингові за-
ходи компанії КОРН на запланований (2-й квартал 2014 року)
період (С

в
 — сьогоднішня вартість інвестицій):

С
в
 = Витрати на рекламу + Витрати на стимулювання збуту

+ Витрати на маркетингове дослідження + Витрати на зв'язки з
громадкістю = 1 148 272 + 97 718 + 9 980 + 14 375 = 1 270 345 грн.

Вклавши дану суму грошей у маркетингові заходи, компа-
нія планує отримати 43 990 грн. прибутку, тобто по закінченню
2-го кварталу дана сума буде становити 1 314 335 грн.

2. Розрахуємо сьогоднішню вартість майбутнього грошо-
вого потоку (приведення або дисконтування):

.

3. Порівняємо сьогоднішню вартість майбутнього грошо-
вого потоку та сьогоднішню вартість інвестицій:

1 281 028,2 грн. > 1 270 345 грн., тобто при заданій величині
проект є вигідним, адже сьогоднішня вартість доходів більша за
сьогоднішню вартість витрат.

Розглянемо інший варіант оцінки ефективності, який зап-
ропонував А. Мертенс [4]:

1. Розрахуємо величину дохідності інвестиційного проекту:

2. Порівняємо значення R та r:
0,032 (або 3,3%) > 0,026 (2,6%), що свідчить про вигідність

проекту, адже величина R характеризує чисту вигоду, яку при-
носить інвестиційний проект в розрахунку на 1 грн. затрат і якщо
дана величина більша, ніж значення r — доцільно впровадити
проект, якщо навпаки — проект є не вигідним.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

 Більшість з перелічених методів не охоплюють маркетин-
гову діяльність повністю, а досліджують ефективність її окре-
мих складових. На нашу думку, при оцінюванні ефективності
маркетингової діяльності варто враховувати зовнішні та
внутрішні чинники, що впливають на діяльність підприємства,
маркетингові стратегічні та тактичні заходи.

Для оцінки ефективності маркетингу частіше використо-
вуються комплексні методи, в основу яких покладено якісні
оцінки. Оскільки показники, які використовуються при цьому,
зазвичай не характеризують співвідношення ефекту і витрат, а
є питомими показниками, тому вони є показниками не ефек-
тивності, а результативності маркетингової діяльності. Кожен
з методів має переваги та недоліки, і вибір якогось з методів
оцінки залежить від вибору цілей та об'єкта оцінювання.
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Рис. 1. Методи оцінки ефективності маркетингу

Таблиця 2. Методи оцінки ефективності маркетингу

Таблиця 3. Підходи до оцінки ефективності маркетингової
діяльності зарубіжними та вітчизняними вченими
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