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ЕЛЕКТРОННА СПІВПРАЦЯ В ІНТЕГРОВАНИХ ЛАНЦЮГАХ
ПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Здатність компаній формувати інтегровані ланцюги постачання відіграє
дуже важливу роль у забезпеченні їх конкурентних переваг на сучасному
ринку [1]. В свою чергу, інтеграції інформаційних, матеріальних, фінансових та
інших потоків в ланцюгах постачання сприяє електронна співпраця [2,3].

Сьогодні на ринку програмних продуктів існує широкий вибір продуктів
для здійснення електронної співпраці в ланцюгах постачання. В той же час
існує проблема, яка пов’язана з відсутністю у літературі загально визначеного
підходу для аналізу таких програмних продуктів.

В результаті дослідження був розроблений та обґрунтований метод
порівняльного аналізу програмного забезпечення для електронної співпраці в
ланцюгах постачання підприємств. Для цього шляхом аналізу літератури
[4,5,6,7,8,9] було виявлено сім основних бізнес-процесів, які мають бути
реалізовані у процесі цієї електронної співпраці: управління відносинами з
клієнтами; управління відносинами з постачальниками; управління попитом;
управління замовленням; управління розробкою та процесом виробництва
продукту; сканування штрих-кодів та RFID; автоматизація бухгалтерського
обліку.

Згідно з розробленим методом проаналізовано шість найпоширеніших
програмних продуктів для забезпечення електронної співпраці. Продуктами, які
повністю відповідають розробленому переліку процесів, виявились Pronto Xi
Supply Chain Management та Apprise.
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ
ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

В сучасних економічних умовах, що склалися в Україні та світі, все
більшого значення для підприємств набуває орієнтація процесів у ланцюгу
постачання на задоволення потреб споживачів. В зв’язку з цим перед
керівництвом багатьох підприємств постає завдання інтеграції управління
маркетинговою та логістичною діяльністю і необхідність розглядати їх в
рамках єдиної системи маркетингової логістики.

Маркетингова логістика охоплює переміщення продукції від виробника до
споживача, включаючи використання інструментів маркетингу та логістики для
планування виробництва, організації поставок, залучення і утримання
споживачів. Пов’язана з цим діяльність може стати першорядним фактором
конкурентоспроможності українських підприємств. Для результативного
управління маркетинговою логістикою підприємства необхідним є
вдосконалення інструментів оцінки ефективності її функціонування, що
зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

В ході дослідження було проаналізовано сучасні підходи до оцінки
ефективності управління ланцюгами постачання, маркетингу та логістики. Було
визначено особливості процесів маркетингової логістики, що мають бути
враховані при формуванні системи показників. Також було досліджено думку
експертів з логістики щодо питання оцінки ефективності маркетингової
логістики з застосуванням методів контент-аналізу соціальних медіа.

В результаті проведеного аналізу було виявлено основні групи показників
ефективності маркетингової логістики: ефективність роботи з клієнтами,


