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ФорМуваннЯ Маркетинг-логістичного ЗаБеЗпеченнЯ 
роЗвитку БіЗнесу підприЄМств у вироБничо-торговельниХ 

ланцЮгаХ на основі Ядра БіЗнесу

анотація. у дослідженні здійснено обґрунтування доцільності застосування для формування маркетинг-логістич-
ного забезпечення підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах концепції ядра бізнесу. Проведено процедуру 
ідентифікації ядра бізнесу підприємств шляхом уточнення сутності та встановлення метрик його розпізнавання від-
повідно до спрямування маркетинг-логістичного забезпечення підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах на 
розвиток бізнесу на основі його ядра. встановлено взаємозв’язок у забезпеченні метрик ідентифікації ядра бізнесу 
ядрами маркетингу (елементами маркетинг-міксу) та логістики (елементами логістичного міксу) та окреслено набір 
функціональних маркетингових та логістичних стратегій, що формують маркетинг-логістичне забезпечення підпри-
ємств у виробничо-торговельних ланцюгах на основі ядра бізнесу.
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вступ та постановка проблеми. Маркетинг-логіс-
тичне забезпечення підприємств у виробничо-торговель-
них ланцюгах має бути орієнтоване на сприяння вико-
нанню дій, що відповідають потребам стійкого розвитку 
підприємств, та характеризуватися певною спрямова-
ністю, що стосується досягнення мети функціонування 
підприємств.

за унеможливлення врахування усієї різноманіт-
ності теорій, концепцій, методів, способів та напрямів, 
що лежать в основі стійкого розвитку підприємств, для 
сприяння такому розвитку перед маркетинг-логістич-
ним забезпеченням підприємств у виробничо-торговель-
них ланцюгах під час його формування актуальним стає 
зосередження такого забезпечення на піднесенні основи, 
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серцевини бізнесу підприємства – так званого ядра біз-
несу. таке обґрунтування в основі має концепцію управ-
ління стійким розвитком підприємства, яка опирається 
на ідею про те, що в основі стійкого розвитку перебуває 
забезпечення підприємством цілісності та максимально 
можливої ефективності використання ядра бізнесу [1].

аналіз останніх досліджень і публікацій. аспекти мар-
кетинг-логістичного забезпечення підприємств отримали 
розкриття у працях с.в. ковальчук, з.М. андрушкевич, 
н.і. трішкіної. ідеї зосередження підприємством на ядрі 
свого бізнесу викладено в працях таких економістів-класи-
ків, як а. Маршалл, М. Портер, у наукових роботах авторів 
концепції ядра бізнесу компанії к. зука та дж. аллена [1], 
у публікаціях вітчизняних науковців т.в. Шталь (викорис-
тання ядра бізнесу та практичне підтвердження ефектив-
ності застосування у розробленні маркетингової стратегії 
підприємств ресторанного господарства [2; 3]), та а.с. іва-
нової (управління технологічним розвитком вітчизняних 
підприємств на основі концепції ядра бізнесу [4]).

концепція використання ядра бізнесу розроблена її 
авторами як засіб вирішення проблеми забезпечення стій-
кого зростання дохідності і прибутковості компанії в умо-
вах жорсткої конкуренції, коли всі мислимі резерви дифе-
ренціації конкурентних переваг об’єктивно обмежені або ж 
опиняються на межі вичерпання [1]; останнє певною мірою 
характеризує сучасний стан вітчизняних підприємств.

доцільним є формування такого маркетинг-логістич-
ного забезпечення підприємств у виробничо-торговель-
них ланцюгах, яке для виконання свого призначення, 
а саме достачання ефективної роботи підприємства, 
спрямоване на забезпечення найбільш можливої ефектив-
ності використання ядра бізнесу, розглядаючи останнє як 
цільну упорядкованість.

Метою даної роботи є визначення основних склад-
ників формування маркетинг-логістичного забезпечення 
розвитку бізнесу підприємств у виробничо-торговельних 
ланцюгах на засадах концепції ядра бізнесу.

результати дослідження.
обґрунтування доцільності застосування для форму-

вання маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах концепції ядра бізнесу 
підприємств як методологічної основи управління їх ста-
лим розвитком базується на ключових положеннях згадува-
ної концепції. серед іншого, важливим є те, що концепція:

− розроблена як засіб вирішення проблеми забез-
печення стійкого зростання прибутковості та дохідності 
компанії в умовах жорсткої конкуренції, коли всі можливі 
резерви диференціації конкурентних переваг об’єктивно 
обмежені або ж опиняються на межі вичерпання, що надає 
їй актуальності в сучасних умовах господарювання [1];

− орієнтована на сприймання того, що в основі стійкого 
розвитку підприємства перебуває збереження компанією 
власної цілісності шляхом максимально ефективного вико-
ристання ядра бізнесу, що вказує на орієнтири формування 
споживчої цінності продукту в межах підприємства [1];

− передбачає оцінку доцільності існування компанії 
за наслідками її роботи, тобто з погляду споживача [5].

за такими мотивами:
− концептуальною основою розроблення маркетинг-

логістичного забезпечення підприємств у виробничо-тор-
говельних ланцюгах є сучасні підходи до забезпечення 
прибутку за рахунок установлення стійких довгостроко-
вих відносин зі споживачами продуктів та послуг;

− кінцевою метою такого забезпечення є отримання 
прибутку за рахунок створення споживчої вартості 
у виробничо-торговельних ланцюгах підприємств, яка 
збільшує лояльність споживачів продуктів і послуг;

− засобом досягнення мети слугує формування ядра 
бізнесу, яке забезпечує високий рівень задоволеності потреб 
споживачів, а обґрунтовано визначені комплекси маркетин-
гового та логістичного міксів підприємства являють собою 
запоруку подальшої ефективної господарської діяльності;

− ефективність комплексів маркетингового та логістич-
ного міксів досягається маркетинг-логістичним забезпечен-
ням підприємств та диктується відповідними маркетинго-
вими, логістичними та маркетинг-логістичними стратегіями, 
які, своєю чергою, посідають ключове місце у системі стра-
тегічного управління сталим розвитком компанії.

досить важливою є ідентифікація ядра бізнесу підпри-
ємств шляхом уточнення сутності та встановлення метрик 
його розпізнавання відповідно до спрямування маркетинг-
логістичного забезпечення підприємств у виробничо-торго-
вельних ланцюгах на розвиток бізнесу на основі ядра. тут 
доцільно дослухатися до думки т.в. Шталь, якою стосовно 
підприємств ресторанного господарства відзначено, що ядро 
«…виступає як набір послуг, продуктів, клієнтів, облад-
нання, персоналу, спроможностей, ресурсів, компетенцій, 
бренду, стандартів сервісу та методів обслуговування, які 
забезпечують стабільне й прибуткове зростання таких під-
приємств» [2, c. 176]. вагомою, на нашу думку, є теза щодо 
включення до складу ядра бізнесу персоналу підприємства, 
хоча надалі цей напрям у дослідженнях не розвивався.

трактування поняття «ядро бізнесу» наводиться також 
а.с. івановою як певне просторове угрупування, що 
включає сфери діяльності, в яких підприємству вдається 
набути стійких конкурентних переваг [4]. тут акцент 
робиться на множину сфер діяльності у їх просторовому 
угрупуванні, що диктується спрямуванням дослідження 
на управління технологічним розвитком підприємства.

По суті, вищенаведені дефініції у цілому відповідають 
визначенню, яке надали автори концепції ядра бізнесу 
компанії к. зук і дж. аллен [1, с. 34] і формулюють ядро 
бізнесу як сукупність аспектів діяльності, у сфері яких 
підприємству вдається сформувати й утримувати стійкі 
конкурентні переваги.

стосовно розкриття сутності ядра бізнесу для форму-
вання маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах на його основі вва-
жаємо доцільним виділити такі положення:

− на визначенні ядра бізнесу і залучення ресурсів для 
його зміцнення й ефективного використання ґрунтується 
формування стратегії сталого розвитку; відповідно, мар-
кетинг-логістичне забезпечення підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах, сформоване на основі ядра 
бізнесу, має бути таким, що всіляко сприятиме сталому 
розвитку підприємств;

− цільовою установкою є те, що в ідентифікації ядра 
свого бізнесу підприємству слід орієнтуватися на джерела 
стійких конкурентних переваг, що становлять платформу 
прибуткового зростання, а це означає потребу орієнту-
вання маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах на ті сфери конку-
рентних переваг, розкриттю яких сприяє таке забезпечення;

− контрольними індикаторами визначення стриж-
невих видів діяльності ядра бізнесу підприємства вва-
жаються показники прибутковості та дохідності, отже, 
до складників ядра бізнесу підприємства під час форму-
вання маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах на його основі слід 
віднести напрями, які демонструють стійке зростання при-
бутковості та дохідності за умов дії такого забезпечення.

із цих позицій вагомим є вибір характеристик іден-
тифікації ядра бізнесу підприємства, тобто встановлення 
метрик його розпізнавання. щодо цього, спираючись на 
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результати емпіричних узагальнень, к. зук і дж. аллен [1] 
пропонують розглядати ядро   бізнесу в певних універсаль-
них метриках (аспектах) діяльності підприємства, в яких 
найчастіше спостерігається наявність стратегічних кон-
курентних переваг, що забезпечують компанії у цілому 
стійке економічне зростання, а саме: заключний продукт 
(або послуга) підприємства, стратегічні нематеріальні 
активи (їхня частина, яка віднесена компанією до тих, що 
утворюють переваги), клієнти (споживачі), канали розпо-
ділу і капітал компанії. однотипні метрики ідентифікації 
ядра бізнесу підприємства застосовані а.с. івановою для 
формулюванні цілей і напрямів управління технологічним 
розвитком та формування механізму зворотного зв’язку 
в реалізації технологічної стратегії підприємства [4].

водночас відзначимо, що, за визнанням к. зука 
і дж. аллена, подібне визначення ядра бізнесу та його 
метрик (аспектів) не слід уважати достатнім для розро-
блення чітких методичних орієнтирів подальшого засто-
сування концепції ядра бізнесу [1]. навпаки, підкрес-
люється, що розуміння ядра бізнесу може трактуватися 
по-різному, оскільки неможливо запропонувати єдиного 
шаблону для виведення формули конкурентного успіху.

опираючись на рекомендації авторів концепції ядра 
бізнесу компанії [1] та виходячи з призначення дослі-
джуваного вияву ядра бізнесу, а саме для формування 
маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах для підвищення 
ефективності роботи, вважаємо доцільним внести певні 
корективи у зазначені науковцями метрики.

Перш за все, незаперечним є те, що центральним 
об’єктом бізнесу та, відповідно, маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємств у виробничо-торговельних лан-
цюгах є товар як один із ключових елементів комплексу мар-
кетингу, що забезпечує конкурентоспроможність компанії 
на ринку. за умов інтенсифікації конкуренції та посилення її 
інноваційного складника ринкові перспективи товару зосе-
реджені у його «серцевині» (ядрі), що визначається як:

− основна вигода, базова послуга (цінність), яку отри-
мує споживач у результаті користування товаром (товар за 
задумом) (трирівнева модель товару за Ф. котлером [6]);

− ядро продукції: основне призначення товару, 
послуга, яку товар надає споживачеві (модель товару, 
запропонована в. Благоєвим [7]);

− ключова цінність, базова цінність, яку отримує 
споживач від використання товару (п’ятирівнева модель 
товару т. левітта – Ф. котлера [6]).

Подальші атестації (рівні) товару зосереджені на 
сукупності характеристик та властивостей, матеріальних 
складниках (товар у реальному виконанні) та можливих 
додаткових складниках (послуги, форма оплати), що під-
вищують цінність товару для споживача, ринкового пози-
ціонування товару. цим визначаються можливі варіації 
пропозицій виробника в межах певного товарного ринку, 
відображаються динамічні аспекти взаємодії консьюме-
ризму, маркетингового середовища та технологій, особли-
вості сприйняття товару споживачем у контексті ймовір-
ного технологічного розвитку в часі.

Ядро продукції сприймається як сукупність атрибутів, 
що надають споживачеві базову функціональну цінність 
або корисність («ядерну послугу»), тоді як додаткові, вто-
ринні (супутні), корисності, цінності або послуги можуть 
бути похідними (як необхідний результат, зумовлений 
процесом надання основної послуги та матеріальним 
складником, що забезпечує її надання) та доданими (ком-
панія додає окремо) [8, с. 208–209].

викладене дає підставу сприймати для ідентифікації 
ядра бізнесу як основи маркетинг-логістичного забезпе-

чення підприємств замість метрики «продукт (послуга)» 
метрику «ядро продукту», оскільки в останній відзнача-
ється зосередження стратегічних конкурентних переваг 
продукції підприємства.

споживачі продукції, перш за все, представлені їх 
ядром, основою якого є цільова аудиторія товару, й являє 
собою конкретну групу людей, на яку спрямовані всі 
маркетингові комунікації бренду. за визнанням к. зука 
і дж. аллена, «…нерідко існує диспропорція між загаль-
ною кількістю клієнтів компанії і кількістю клієнтів, які 
фактично забезпечують надходження прибутку – класичне 
співвідношення 80/20, згідно з яким менше 20% клієнтської 
бази є джерелом понад 80% прибутків компанії. і навпаки, 
більшість клієнтів компанії не визначає ядро   її бізнесу, 
тобто не робить внесок у реалізацію місії зростання» [1].

у цільову аудиторію входять не тільки існуючі покупці 
продукту компанії, а й потенційні споживачі, залучити 
яких важливо для завоювання стабільності діяльності. 
категорія «ядро споживачів» використовується серед 
характеристик ядра бізнесу підприємств ресторанного гос-
подарства [2]. своєю чергою, наявність у товару ядра спо-
живачів дає змогу сконцентруватися на конкретній групі 
споживачів ринку і створити для них ідеальний товар, про-
дати його в потрібному місці з правильною комунікацією. 
для ідентифікації ядра бізнесу це дає підстави концентру-
вати метрику «споживачі» у метрику «ядро споживачів».

Природу каналу розподілу визначає ядро останнього, 
що проявляється у домінуванні компанії в традиційному 
каналі розподілу. для того щоб стати лідером каналу роз-
поділу, у одного з його учасників, окрім бажання управляти 
ефективністю каналу, повинна бути можливість впливу на 
інших учасників каналу, здійснювати контроль над змінами 
мережі розподілу та розвивати партнерство з провідними 
учасниками каналу розподілу. зосередження на ядрі каналу 
розподілу слугуватиме ідентифікації ядра бізнесу більшою 
мірою, ніж розгляд метрики «канали розподілу».

для формування маркетинг-логістичного забезпечення 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах на основі 
ядра бізнесу раціональним слід визнати введення в склад 
метрик ідентифікації ядра бізнесу метрики «ядро кадро-
вого потенціалу (кадрове ядро)». доказами доцільності є 
те, що кадровий персонал виступає ключовим ресурсом 
і головним чинником ефективності діяльності підприєм-
ства, становить його головну цінність; основа (ядро) кадро-
вого персоналу (кадрове ядро) являє собою групу найбільш 
інноваційних співробітників, останні визначають корпора-
тивні норми й цінності розвитку бізнесу, включаючи мар-
кетинг-логістичне забезпечення підприємства.

щодо метрики «нематеріальні активи», то, відповідно 
до роз’яснень авторів концепції ядра бізнесу підприєм-
ства [1], увага зосереджується на стратегічних немате-
ріальних активах, а саме на тій їхній частині, яка відно-
ситься до таких, що утворюють переваги підприємства. 
вибраний нами напрям дослідження маркетинг-логіс-
тичного забезпечення підприємств передбачає форму-
вання останнього у виробничо-торговельних ланцюгах, 
що потребує концентрації тієї частини нематеріальних 
активів, що становлять відмінні ознаки (ядро) виробничо-
торговельних ланцюгів і дають підставу використання 
замість метрики «нематеріальні активи» такої метрики, 
як «ядро виробничо-торговельних ланцюгів».

отже, за наведеною аргументацією, ядро бізнесу як 
основу формування маркетинг-логістичного забезпечення 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах надалі 
доцільно сприймати як сукупність ядер: продукту, розподілу, 
споживачів, кадрового потенціалу (кадрового ядра) та ядра 
виробничо-торговельних ланцюгів, які визначають, яким є 
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таблиця 1
визначення варіантів  удосконалення маркетинг-логістичного забезпечення підприємств  

у виробничо-торговельних ланцюгах відповідно до напрямів розвитку ядра бізнесу
напрям розвит ку 

ядра бізнесу Мета розвитку ядра бізнесу варіанти піднесення маркетинг-логістичного забезпечення 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах

зміцнення завоювання сильної позиції ядра біз-
несу на ринку або його сегментах

Маркетинг-логістичне забезпечення зміцнення ядра бізнесу 
підприємств завоюванням сильної позиції на ринку або його 
сегментах у виробничо-торговельних ланцюгах 

розширення розширення бізнесу у логічно суміжні 
галузі, які зміцнять його основи

Маркетинг-логістичне забезпечення зміцнення ядра бізнесу 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах під час роз-
ширення ядра у логічно суміжні галузі 

Модифікації Модифікація ядра бізнесу як реагу-
вання на нестабільне оточення в галузі

Маркетинг-логістичне забезпечення модифікації ядра бізнесу 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах як реагу-
вання на нестабільне оточення в галузі

Джерело: розроблено автором на основі [1; 2; 4]

підприємство та має намір стати для забезпечення власного 
сталого розвитку та економічного зростання.

стосовно маркетинг-логістичного забезпечення під-
приємств у виробничо-торговельних ланцюгах, то слід 
наголосити, що для ефективної роботи підприємства у 
своїй сутності таке забезпечення полягає у створенні та 
здійснення умов, які гарантують ефективну взаємодію:

− комплексу маркетингу, який утворює та сприйма-
ється як фундамент, ядро системи маркетингу, об’єднуючи 
всі змінні чинники, за допомогою яких підприємство 
може впливати на своїх клієнтів, і традиційно представле-
ному маркетинг-міксом 4P, 5P або 7P;

− комплексу логістики, що служить основою, тобто 
ядром логістики, традиційно представленому логістик-
міксом 7R.

тобто ядро маркетинг-логістичного забезпечення 
підприємства у виробничо-торговельних ланцюгах скла-
дається з ядра маркетингу (маркетинг-міксу) та ядра 
логістики (логістичного міксу). звідси, як умовивід: мар-
кетинг-логістичне забезпечення ядра бізнесу підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах здійснюється на 
основі використання ядер маркетингу та логістики (ядра 
маркетинг-логістики) під час створення та здійснення 
умов, які гарантують ефективну взаємодію останніх.

Проте фокусування виключно на ядрі бізнесу є необ-
хідною, але недостатньою умовою досягнення стійкого 
зростання, оскільки ядро бізнесу піддається значним змі-
нам, основними з яких, що потребують маркетинг-логіс-
тичного забезпечення підприємств, є [1; 4]: зміцнення 
ядра бізнесу завоюванням сильної і впливової позиції 
на ринку або його сегментах; розширення ядра бізнесу 
в суміжні сфери, які зміцнять його основи; модифікація 
або визначення ядра бізнесу по-новому у відповідь на 
нестабільну ситуацію. тому виникає потреба застосу-
вання щонайменше трьох варіантів удосконалення мар-
кетинг-логістичного забезпечення підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах відповідно до напрямів 
посилення ядра бізнесу для стійкого розвитку підпри-
ємств, що в загальному вигляді наведено в табл. 1.

отже, маркетинг-логістичне забезпечення ядра бізнесу 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах має фор-
муватися та розвиватися відповідно до напрямів розвитку 
ядра, якими є його зміцнення, розширення або модифікації.

вищенаведене дає змогу визначити взаємозв’язок 
складників маркетинг-логістичного забезпечення підпри-
ємств у виробничо-торговельних ланцюгах на основі ядра 
бізнесу (рис. 1), де вказане забезпечення ставить за мету 
забезпечення ядра бізнесу за його наявності та розвитку 
задля підвищення ефективності роботи підприємства.

При цьому вдалося дослідити тісну взаємозалежність 
метрик ідентифікації ядра бізнесу з ядром маркетингу 

(елементами маркетинг-міксу у вигляді 6р: продукт, 
ціна, місце, просування, люди, процес) та ядром логіс-
тики (елементами логістичного міксу 7R: потрібний про-
дукт, правильна кількість, належна якість, встановлений 
час, потрібне місце, конкретний споживач, оптимальні 
затрати) під час формування маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємств у виробничо-торговельних 
ланцюгах, що демонструє рис. 2.

виявлений взаємозв’язок компонентів маркетинг-
міксу та логістичного міксу з метриками ядра бізнесу 
ґрунтується на наявному впливі ядер маркетингу та логіс-
тики на ядро бізнесу саме через елементи їх міксів.

так, кожен компонент маркетинг-міксу надає відпо-
відне забезпечення певним складникам ядра бізнесу під-
приємства. для метрики ядра бізнесу «ядро продукту» 
елемент маркетинг-міксу «продукт» підтверджує потреби 
ринку чи цільової аудиторії щодо продукту, в основі якого 
вказане ядро, а елемент «ціна» забезпечує оцінку вартості 
продажу товару, допомагає оцінити рівень рентабельності 
продажів. елемент маркетинг-міксу «місце продажу» 
ставить проблему вибору структури каналу розподілу 
щодо метрики ядра бізнесу «ядро каналу розподілу», за 
ним досягається побудова правильної його моделі (або 
доставки товару до кінцевого споживача), а елемент «про-
сування» забезпечує потреби ядра бізнесу за метрикою 
«ядро споживачів» та усього їх кола, диктує гарантовану 
наявність рекламованого продукту під час просування.

щодо елементу маркетинг-міксу «люди», що з’явився 
у зв’язку з розвитком маркетингу відносин, під цим термі-
ном маються на увазі люди, які здатні вплинути на сприй-
няття товару підприємства в очах цільового ринку: пра-
цівники підприємства, виробники, які можуть вплинути 
на вартість і якість товару, та персонал, що представляє 
компанію й товар, контактує із цільовим споживачем, що 
пов’язано з метрикою ядра бізнесу «ядро виробничо-тор-
говельних ланцюгів»; споживачі, які виступають «ліде-
рами думок» у категорії «ядро споживачів» у однойменній 
метриці ядра бізнесу – лояльних споживачів і VIP-клієнтів, 
що генерують для компанії вагомий обсяг продажів.

елемент маркетинг-міксу «процес» засвідчує форму-
вання споживчої вартості (метрика ядра бізнесу «ядро 
виробничо-торговельних ланцюгів»), а також відноситься 
до в2в-ринку і ринку послуг та описує процес взаємодії 
між споживачем і компанією. такій взаємодії приділя-
ється особлива увага, оскільки саме вона є основою для 
здійснення купівлі на ринку і формування лояльності клі-
єнта (за метрикою ядра бізнесу «ядро споживачів»).

щодо забезпечення складників ядра бізнесу підприєм-
ства елементами логістичного міксу у формуванні марке-
тинг-логістичного забезпечення підприємств у виробничо-
торговельних ланцюгах на основі ядра бізнесу видається 
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Ядро маркетинг-логістичного забезпечення підприємства у 
виробничо-торговельних ланцюгах
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рис. 1. взаємозв’язок складників маркетинг-логістичного забезпечення підприємств  
у виробничо-торговельних ланцюгах на основі ядра бізнесу

Джерело: запропоновано автором
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рис. 2. встановлений взаємозв’язок метрик ідентифікації ядра бізнесу з ядром маркетингу  
(елементами маркетинг-міксу) та ядром логістики (елементами логістичного міксу)  

у маркетинг-логістичному забезпеченні підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах
Джерело: запропоновано автором
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можливим сформулювати правило «7R», а саме: поставка 
потрібного продукту належної якості (визначеної за метри-
кою ядра бізнесу «ядро продукції») в правильній кількості 
(що забезпечує ядро бізнесу за метрикою «ядро виробничо-
торговельного ланцюга») у встановлений час (зумовлений 
метрикою «ядро каналу розподілу») в потрібне місце (визна-
чене за метрикою ядра бізнесу «ядро споживачів») конкрет-
ному споживачеві (за метрикою ядра бізнесу «ядро спожива-
чів») з оптимальними витратами (зумовленими метриками 
ядра бізнесу «ядро кадрового потенціалу (кадрове ядро») та 
«ядро виробничо-торговельного ланцюга»).

оскільки комплекс маркетингу утворює ядро системи 
маркетингу, об’єднуючи змінні чинники «продукт», «ціна», 
«місце», «просування», «процес», «люди», а комплекс логіс-
тики, відповідно, утворює ядро системи логістики шляхом 
об’єднання змінних чинників «потрібний продукт», «пра-
вильна кількість», «належна якість», «встановлений час», 
«потрібне місце», «конкретний споживач», «оптимальні 
витрати», то за допомогою вказаних двох груп чинників 
підприємство може убезпечувати ядро бізнесу на основі 
того, що для кожної із цих груп розробляється своя страте-
гія впливу, що і становить зміст процесу маркетинг-логіс-
тичного забезпечення. такими стратегіями, в першу чергу, 
є функціональні стратегії маркетингу та логістики, а саме:

− маркетингові стратегії на рівнях «продукт», «ціна», 
«місце», «просування», «процес», «люди»;

− логістичні стратегії на рівнях «потрібний продукт», 
«правильна кількість», «належна якість», «встановлений 
час», «потрібне місце», «конкретний споживач», «опти-
мальні витрати».

отже, встановлений взаємозв’язок між метриками 
ідентифікації ядра бізнесу, з одного боку, та метриками 
ядра маркетингу (елементами маркетинг-мікс) і ядра логіс-

тики (елементами логістичного міксу) – з іншого, дав змогу 
визначити ключові напрями формування маркетинг-логіс-
тичного забезпечення ядра бізнесу підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах за його окремими метриками 
шляхом залучення відповідних функціональних стратегій 
маркетингу та логістики. Маркетинг-логістичне забез-
печення підприємств у виробничо-торговельних ланцю-
гах запропоновано формувати на основі функціональних 
стратегій маркетингу та логістики, оскільки тим самим 
створюється підґрунтя конкурентних переваг у визначе-
них сферах ядра бізнесу. водночас функціональними стра-
тегіями окреслено тактичні дії: маркетингу – з поліпшення 
маркетинг-міксу, логістичними – на підвищення дієвості 
логістичного міксу, чим досягається вдосконалення мар-
кетинг-логістичного забезпечення підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах у його спрямуванні на під-
вищення ефективності діяльності підприємств.

висновки. таким чином, запропонований процес фор-
мування маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
має певний ступінь новизни, оскільки передбачає адаптацію 
концепції ядра бізнесу відповідно до спрямування марке-
тинг-логістичного забезпечення підприємств у виробничо-
торговельних ланцюгах на розвиток бізнесу на основі ядра.

отже, маркетинг-логістичне забезпечення підпри-
ємств у виробничо-торговельних ланцюгах на основі ядра 
бізнесу сприяє ефективному функціонуванню підпри-
ємств, їх стійкому розвитку шляхом зосередження такого 
забезпечення на піднесенні основи, серцевини бізнесу 
підприємства – ядра бізнесу. у зв’язку із цим перспекти-
вою подальших досліджень є розроблення структурно-
логічної моделі вдосконалення маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємств у виробничо-торговельних 
ланцюгах за напрямами розвитку бізнесу.
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ФорМирование Маркетинг-логистического оБеспечениЯ раЗвитиЯ  
БиЗнеса предприЯтий в проиЗводственно-торговЫХ цепЯХ на основе Ядра БиЗнеса

аннотация. в исследовании осуществлено обоснование целесообразности применения для формирования марке-
тинг-логистического обеспечения предприятий в производственно-торговых цепях концепции ядра бизнеса. Проведена 
процедура идентификации ядра бизнеса предприятий путем уточнения сущности и установления метрик его распоз-
навания в соответствии с направлением маркетинг-логистического обеспечения предприятий в производственно-тор-
говых цепях на развитие бизнеса на основе его ядра. установлена взаимосвязь в обеспечении метрик идентификации 
ядра бизнеса ядрами маркетинга (элементами маркетинг-микса) и логистики (элементами логистического микса) и обо-
значен набор функциональных маркетинговых и логистических стратегий, формирующих маркетинг-логистическое 
обеспечение предприятий в производственно-торговых цепях на основе ядра бизнеса.

ключевые слова: маркетинг-логистическое обеспечение, предприятия, производственно-торговые цепи, ядро биз-
неса, ядро маркетинга, ядрологистики.

FORMATION OF MARKETING-LOGISTICAL SUPPORT FOR BUSINESS DEVELOPMENT 
OF ENTERPRISES IN PRODUCTION AND TRADE CHAINS BASED ON THE CORE OF BUSINESS

Summary. The scientific study substantiates the feasibility of the application for the formation of marketing-logistical sup-
port of enterprises in the production and trading chains of the concept of the core business. Based on the method of generaliza-
tion, the essence of the concepts "business core", "marketing core", "logistics core" are clarified. The procedure of identifying 
the core of business of enterprises by specifying the essence and setting the metrics of its recognition in accordance with the 
direction of marketing-logistical support of enterprises in production and trade chains for business development based on its 
core. The relationship in providing metrics for identifying business cores with marketing kernels (marketing mix elements) and 
logistics (logistic mix elements) has been established and a set of functional marketing and logistics strategies shaping market-
ing and logistics support of enterprises in production and trading chains has been outlined. With the help of a systematic ap-
proach, the key directions of the development of marketing and logistics support in production and trade chains are determined 
in accordance with the development of the core of the business. The decomposition method is used to identify the core of a 
business enterprise by specifying its essence and setting its recognition metrics in accordance with the direction of the marketing 
and logistics of enterprises in production and trade chains to develop a business based on the core. Marketing-logistical support 
of enterprises in production and trading chains based on the core of the business contributes to the effective functioning of enter-
prises. Its formation creates conditions for sustainable development of enterprises due to the focus of such provision on raising 
the basis of business enterprise - the core of business. The process of formation of marketing-logistical support of enterprises has 
a certain degree of novelty. It envisages the adaptation of the core business concept in accordance with the focus of marketing-
logistical support of enterprises in production and trade chains on the development of a core business.

Key words: marketing-logistics support, enterprises, production and trade chains, core business, core marketing, core logistics.


