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Syhyda L.O., Sygyda N.O. Supply chains efficiency evaluation: methodological aspect. In the 
article, the essence of the effectiveness concept was considered. The importance of supply chains ef-
fectiveness evaluating was analyzed. The approaches of supply chains effectiveness evaluation proposed 
by famous foreign and domestic scientists were examined. It was proposed to evaluate supply chains ef-
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Постановка проблеми. Зрозумілим є й той 
факт, що кожна епоха та, відповідно, кожний 
етап розвитку суспільства у цілому та економіки 
зокрема вимагали відповідних методів та меха-
нізмів, які б відповідали конкретним потребам. 
ХХІ ст. – нової епохи, що диктує свої вимоги до 
розвитку науки економіки. Нині людство володіє 
найбільшою кількістю ресурсів за весь час його 
існування, але водночас ми функціонуємо в еру 
обмеженості ресурсів. Це твердження на перший 
погляд є парадоксальним, взаємовиключним і 

водночас абсолютно істинним, адже за рахунок 
розвитку та вдосконалення економічної науки 
формуються нові концепції та механізми ефектив-
ного функціонування у сучасних умовах розвитку. 
Серед цих концепцій необхідно виокремити кон-
цепцію управління ланцюгами поставок (SCM). 
Ця концепція є дієвою, але й, як і будь-яка інша, 
потребує дієвого механізму оцінювання ефектив-
ності. З огляду на масштабність ланцюгів поста-
вок та частої невідповідності процесу управління 
ними сформованим стратегіям та цілям підпри-
ємства існує можливість виникнення конфлікту і, 
як результат, неефективності загального ланцюга 
поставок. Саме цим зумовлено значущість аналізу 

1 Публікація містить результати досліджень, проведених за 
грантом Президента України за конкурсним проектом Ф70 
Державного фонду фундаментальних досліджень.
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наявних підходів до оцінювання ефективності 
ланцюгів поставок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню оцінювання ефективності SCM було 
приділено значну увагу як науковцями, так і прак-
тиками, які працюють у цій сфері. Ними було 
розроблено значну кількість дієвих механізмів 
оцінювання, що широко застосовуються в усьому 
світі. Зокрема, дослідженнями цієї проблема-
тики займалися такі вітчизняні дослідники, як 
В.І. Вострякова [1], А.Б. Зубкова [2], Є.В. Крикав-
ський [3], Н.І. Чухрай [4; 5] та ін. Також зарубіжні 
вчені працювали над цією тематикою, зокрема 
Б.М. Беумон [6], А. Гунасекаран [7], Д. Кисспер-
ська-Моронь [8], Д.М. Ламберт і Т.Л. Полен [9], 
К. Рамдас і Р.Е. Шпекмен [10]. Незважаючи на 
широку досліджуваність цієї проблематики, все 
ще існує низка невирішених питань, які ми й роз-
глянемо у статті.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
аналіз та уточнення механізму оцінювання ефек-
тивності SCM на основі аналізу наявних підходів 
до оцінювання. Під час написання статті авторами 
використовувалися загальнонаукові та спеціальні 
методи дослідження, а саме методи аналізу, син-
тезу та порівняння.

Виклад основного матеріалу. Характеризу-
ючи науку економіку, ми  передусім говоримо про 
мистецтво функціонування в умовах обмеженості 
ресурсів. Саме SCM є дієвим інструментом у про-
цесі ефективного функціонування суспільства 
в умовах обмеженості ресурсів, тому необхідно 
контролювати ланцюги поставок на основі їх оці-
нювання, а також розробляти відповідні заходи 
з підвищення ефективності функціонування 
всього ланцюга – від постачальників до кінцевих 
споживачів. 

У науковій літературі ефективність розгляда-
ють як оцінювання правильності реалізації цілей у 
заданій системі, а також як готовність системи до 
адаптації для виконання поставлених завдань [11].

Перш ніж розглянути наявні підходи до оціню-
вання ефективності ланцюгів поставок, доцільно 
визначити низку факторів, що зумовлюють необ-
хідність нових типів вимірювання (рис. 1).

Одним із завдань концепції ланцюгів поставок 
є забезпечення конкурентних переваг підприєм-
ства. Досягнення таких переваг можливе лише 
за умови налагодженого та ефективного функ-
ціонування ланцюгів поставок, але в умовах їх 
залежності від різного роду впливу (зовнішніх та 
внутрішніх факторів) часто виникає необхідність 

Рис. 1. Петля факторів впливу на вибір механізму оцінювання  
ефективності ланцюга поставок

Примітка: «+» – позитивний вплив одного складника на інший;
«-» – негативний вплив одного складника на інший
Джерело: власна розробка авторів
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їх трансформації та перебудови під нові вимоги 
ринку, що може негативно вплинути саме на ефек-
тивність ланцюга. Важливо вчасно діагностувати 
ці зміни, а також нівелювати їх влив на ефектив-
ність. Саме це зумовлює важливість формування 
ефективного механізму оцінювання, про що і 
свідчить рис. 1.

Формування, а також функціонування будь-
якого ланцюга повинні бути ефективними та 
економічно обґрунтованими, саме тому важливо 
сформувати систему показників, яка б повною 

мірою оцінювала ланцюги, що формуються на 
підприємствах. 

Підходи вітчизняних та зарубіжних учених до 
оцінювання ланцюгів поставок представлено в 
табл. 1. 

Так, ураховуючи той факт, що SCM включає всі 
види діяльності, на яких сфокусована логістика 
(закупівлі, розподіл, обслуговування та управ-
ління запасами), то більшість показників, запро-
понованих ученими, спрямована на оцінювання 
саме ефективності логістичних процесів. 

Таблиця 1
Підходи до оцінювання ланцюгів поставок

Автори Підхід до оцінювання ланцюгів поставок
Аспект 
оціню-
вання

Є.В. Крикав-
ський [3]

Запропоновано шість складників оцінювання результативності ланцюга 
поставок:
1. Внутрішня ефективність. Внутрішня мотивація ланцюга поставок будь-
якої продукції полягає в отриманні бажаних/очікуваних економічних резуль-
татів, зокрема фінансових. Оцінку внутрішньої ефективності доцільно 
проводити показниками рентабельності капіталу, оборотності запасів, їх 
структури, частки в структурі активів. 
2. Еластичність. Стратегічна, структурна й операційна еластичність лан-
цюга поставок щодо зовнішніх впливів із боку споживання в розрізі кіль-
кісної, якісної, асортиментної, цінової просторово-часової еластичності для 
досягнення вищої доступності кінцевих продуктів.
3. Обслуговування клієнта. Оцінка рівня та якості обслуговування клієнта.
4. Екологічність. Показники оцінювання: кількість та ефективність при-
родних ресурсів й енергії, що використовуються; кількість твердих відходів 
з розрахунку на одиницю продукції; кількість викидів у повітря; рівень 
утилізації відходів; рівень переробки матеріалів, що використовуються 
для упаковування; кількість аварій, які вплинули на навколишнє серед-
овище; рівень транспортних витрат на одиницю продукції; інвестиції в 
природоохо¬ронну діяльність.
5. Розвиток продуктів. Оцінювання інноваційності продукту, частоти виве-
дення нових товарів на ринок, часу розроблення нового продукту, освоєння 
нових сегментів ринку.
6. Соціальна відповідальність. Показниками оцінювання цього складника є 
показники соціально відповідального бізнесу, а саме; економічного харак-
теру: достатній прибуток на власний/акціонерний капітал для задоволення 
акціонерів; надавати продукцію, що варта сплачених за неї грошей, для 
задоволення покупців; створювати нові робочі місця та нові матеріальні 
цінності для свого бізнесу; заохочувати інновації; правового характеру: 
дотримуватися закону; етичного характеру: бути моральними, чесними, 
справедливими; поважати права людей, уникати шкоди чи соціальної 
кривди, запобігати завданню шкоди іншим; філантропічного характеру: 
вести корисну діяльність для суспільства

аспект 
відпові-
дальності  
ланцюгів 
поставок

Н. І. Чухрай, 
І.Б. Млинко [4]

Пропонують проводити оцінювання ланцюга поставок у маркетинговому 
контексті шляхом використання ринкових і фінансових показників, тобто 
через показники результативності та ефективності, такі як: якість товару, 
обслуговування кінцевих споживачів (умови поставок), відпускна ціна 
товару та витрати підприємства, вартість бренда підприємства

марке-
тинговий 
аспект

Н. І. Чухрай [5] Виділяє сукупність показників оцінювання функціонування ланцюга поста-
вок через призму інтеграції логістичного управління, яка ґрунтується на 
оцінюванні чотирьох принципових елементів, таких як: задоволення клієн-
тів і якість; час; витрати і засоби

логістич-
ний аспект
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Д.М. Ламберт, 
Т.Л. Полен [9]

Розробили алгоритм карткової моделі розроблення системи оцінювання 
ефективності та продуктивності ланцюга поставок:
1. Опис ланцюга поставок від початкової точки до точки споживання для 
визначення ключових зв’язків.
2. Аналіз усіх зав’язків (пари «клієнт – постачальник») шляхом викорис-
тання управління відносинами з клієнтами та постачальниками. Визначення 
можливості створення додаткової цінності для ланцюга поставок.
3. Розроблення звітів про прибутки та збитки клієнтів і постачальників для 
оцінювання впливу відносин на прибутковість та акціонерну вартість під-
приємств.
4. Реорганізація процесів та заходів ланцюга поставок для досягнення 
цілей діяльності.
5.  Встановлення нефінансових показників діяльності, що узгоджують інди-
відуальну поведінку із цілями процесу постачання та фінансовими цілями.
6. Порівняння вартості акцій та ринкової капіталізації між компаніями із 
цілями ланцюга поставок, перевірка процесів та оцінювання ефективності.
Повтор кроків за кожним із посилань у ланцюзі поставок

синергія 
логістич-
ного та 
марке-
тингового 
аспектів

Б.М. Беумон [6] Визначає систему оцінювання ланцюга поставок за трьома складниками: 
– ресурси (загальні витрати, витрати на розподіл, виробничі витрати, 
витрати на зберігання, рентабельність інвестицій);
– результат (продажі, прибуток, рівень сервісу, час доставки, час відгуку 
клієнтів, час очікування, помилки доставки, рекламації та скарги клієнтів, зво-
ротне замовлення; запаси (прострочені, нереалізовані, відсутні в наявності);
– гнучкість (зниження кількості прострочених замовлень, зменшення 
втрат продажів, зменшення кількості відкладених замовлень, збільшення 
задоволеності клієнтів, здатність реагувати на коливання попиту та сезон-
ність, здатність реагувати та пристосовуватися до низької продуктивності, 
оперативність та адаптивність, здатність реагувати і адаптуватися до появи 
нових продуктів, нових ринків та нових конкурентів)

логістич-
ний аспект

А. Гунасекаран 
[7]

Запропонував таку систему показників за рівнями оцінювання: 
– стратегічний (вищі управлінські рішення; корпоративна політика, засно-
вана на фінансових планах; ціль стратегічного рівня полягає у підвищенні 
конкурентоспроможності); 
– тактичний (розподіл ресурсів; оцінювання результатів цілей на страте-
гічному рівні; зворотній зв’язок середнього рівня);
– оперативний (аналіз даних; оцінювання операційних менеджерів та кадро-
вих рішень; забезпечення виконання поставлених на тактичному рівні цілей)

логістич-
ний аспект

Д. Киссперська-
Моронь [8]

Для класифікації найважливіших елементів і процесів у ланцюгу поставок 
було запропоновано класи у п’яти категоріях (торгівля, транспорт, збері-
гання, запаси та виробництво, загальний рівень ланцюга поставок), які  оці-
нюються за такими показниками, як: показники якості, показники доставки 
запасів, показники часу виконання замовлень, показники втрати

логістич-
ний аспект

Б. Тундис [12] Виділила групи загальних заходів оцінювання ефективності ланцюга поставок: 
– вимірювання якості обслуговування: послуги, надані клієнтам, та 
послуги, отримані від постачальників; 
– показники продуктивності (включаючи витрати); 
– заходи щодо ефективності (послуги, що надаються внутрішнім замовни-
кам, інші основні заходи)

Марке-
тинговий 
аспект

Supply-Chain 
Operations 
Reference-Model 
(SCOR) [13]

Модель синтезує в собі всі операції від постачальника до клієнта, всі ринкові 
транзакції та комунікацію з клієнтами. Ключовим принципом є збалансова-
ність системи оцінювання ланцюгів (окремі показники не можуть служити 
надійною системою оцінювання ефективності ланцюга поставок, тобто 
акцент на комплексності системи). SCOR-модель являє собою концептуальну 
основу вимірювання ефективності ланцюга поставок, а також рекомендована 
Міжнародною радою з питань управління ланцюгами поставок

Логістич-
ний аспект

К. Рамдас,  
Р.Е. Шпекмен 
[10]

Розробили шість підходів до вимірювання продуктивності ланцюгів поста-
вок: запаси; час; частка виконання замовлень; якість; орієнтація на спожи-
вача; задоволення споживача

Логістич-
ний аспект

Продовження табл. 1
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М. Мудра [14] Пропонує проводити оцінювання ефективності управління ланцюгом поста-
вок на основі класифікації ланцюгів поставок. Відповідно до такої системи, 
автор виділяє такі основні коефіцієнти: 
– якість обслуговування; 
– час і витрати за одночасного забезпечення  найвищого рівня обслугову-
вання; 
– вхідний потік: критерій оцінювання отриманих поставок  – повною 
мірою, вчасно та відповідно до вимог;
– вихідний потік: критерій оцінювання виконання замовлень клієнта – 
повною мірою, вчасно та відповідно до вимог; 
– внутрішній відсоток браку: критерій відповідності процесу технічним 
вимогам і контролю якості; 
– коефіцієнт введення нової продукції: критерій оцінювання чутливості 
ланцюга поставок до нової продукції; 
– скорочення витрат: критерій оцінювання беззбитковості розроблення 
продукції та процесів; 
– швидкість обороту товарних запасів: критерій оцінювання потоку това-
рів у ланцюгу поставок; 
– час із моменту замовлення до моменту доставки: критерій чутливості 
ланцюга поставок до процесів; 
– доставка продукції повинна виконуватися з мінімальними витратами; 
– гнучкість бюджету: критерій, що показує, наскільки легко структурувати 
ланцюг поставок для отримання фінансових переваг

Логістич-
ний аспект

В.І. Вострякова 
[1]

Пропонує систему показників ключових параметрів оцінювання ефектив-
ності ланцюга поставок:
– забезпеченість продукцією (наявність достатньої кількості асортименту);
– якість продукції (достатній строк зберігання продукції);
– оперативність реагування (строки виконання замовлення в ланцюзі 
постачання);
– надійність постачальника (виконання обумовлених строків поставок);
– загальні витрати (сума усіх витрат підприємства в ланцюгу поставок).
Автор виділяє основні інструменти оцінювання ефективності ланцюгів 
поставок:
– розрахунок собівартості за видами діяльності (Activity-BasedCosting 
(ABC));
– розрахунок вартості ланцюга поставок (Supply Chain Costing);
– аналіз доданої вартості ланцюга поставок (Value Chain Analysis (VCА));
– збалансована система показників (Balanced Scorecard);
– еталонна модель ланцюга поставок (Supply Chain Operations Reference-
model (SCOR))

Синергія 
логістич-
ного та 
марке-
тингового 
аспектів

А.Б. Зубкова,
В.І. Ковшик [2]

Пропонують оцінювати ефективність за п’ятьма ключовими групами показ-
ників: 
1. Клієнти (рівень задоволеності споживачів; частка ринку; якість готової 
продукції, що постачається).
2. Витрати (рентабельність маркетингової логістики; втрати від дефектів 
системи поставок).
3. Активи (цикл обігу грошових коштів; оборотність ТМЗ (готової продук-
ції); продуктивність роботи персоналу).
4. Час (витрати часу на оброблення замовлень; тривалість доставки та 
виробничого циклу; частка часу на створення додаткової вартості).
5. Гнучкість (якість інформаційного забезпечення; ефективність ризик-
менеджменту; точність і гнучкість системи стратегічного та короткостроко-
вого планування у сфері маркетингової логістики)

марке-
тинговий 
аспект

К.С. Тарабан 
[15]

Зазначає, що необхідно виміряти два ключових показника: оборотність 
запасів (індикатор, що показує, наскільки ефективно підприємство вико-
ристовує свої активи для оптимізації прибутку); швидкість реакції на зміни 
ринку (показник  того, наскільки швидко інформація про нову потребу 
конвертується в готовий продукт)

синергія 
логістич-
ного та 
марке-
тингового 
аспектів

Продовження табл. 1
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Окрім того, відповідно до тлумачення поняття 
SCM, сформованого Дж. Сток та С. Боєр [16], 
одним із ключових завдань SCM є « …досяг-
нення задоволення потреб споживачів». Таке 
формулювання визначення свідчить про ваго-
мість маркетингу у ланцюзі поставок, що пояс-
нює дослідження та формування системи показ-
ників оцінювання ланцюга поставок із позицій 
маркетингу. 

А згідно з С. Чопра і П. Меіндл [17], які зау-
важили, що « …управління ланцюгом поставок 
включає в себе потоки між та через етапи в лан-
цюзі поставок для максимізації загальної прибут-
ковості», стає зрозумілим, що під час оцінювання 
ефективності ланцюга поставок важливо врахову-
вати фінансовий аспект. Відповідно до Л. Чечере 
[18], « …організований, правильно вибудуваний 
ланцюг не завжди є ефективним. Сучасні підпри-
ємства глобальніші. Ринки стали більш конкурен-
тоспроможними, внаслідок чого активізувалися 
процеси злиття і поглинання, основи ланцюгів 
поставок швидко змінюються. У таких умовах 
ланцюги потребують додаткових грошових вли-
вань, кредиторської заборгованості, завдяки чому 
компанії значно поліпшують цикли «готівка до 
готівки», рентабельність чистих активів та рента-
бельність інвестиційного капіталу. За таких умов 
система функціонування та управління ланцю-
гами поставок виглядає добре зовні, але не всере-
дині… ». Саме тому, на нашу думку, оцінювання 
ланцюга поставок лише з позицій логістики та 
маркетингу не є повним, важливо також урахову-
вати фінансовий аспект. 

Таким чином, під час оцінювання ланцюга 
необхідною умовою є забезпечення синергії. Для 
забезпечення синергетичного ефекту автори вва-
жають за доцільне розділити показники оціню-
вання ефективності ланцюга поставок за трьома 
критеріями, що подано на рис. 2.

Таким чином, синергія запропонованих кри-
теріїв, на нашу думку, забезпечить комплексне 
оцінювання ефективності ланцюгів поставок, 
оскільки спрямована на аналіз та оцінювання не 
лише дієвості ланцюга та його структури, а й на 
визначення його ефективності та, як наслідок, 
ефективності підприємства.

Висновки. З огляду на комплексність, багато-
векторність концепції ланцюга поставок виникає 
підвищена увага до оцінювання його ефективності. 
За відносно недовгий період існування цієї концеп-
ції було сформовано міцну наукову базу, що під-
кріплюється розробками науковців та практиків 
по всьому світу. Однією з найбільш широко дослі-
джуваних тематик цієї проблематики є досягнення 
ефективності ланцюга поставок, а також побудова 
механізму його оцінювання. Та, зважаючи на значну 
кількість факторів впливу, ланцюги поставок на під-
приємство постійно змінюються та модифікуються, 
що й зумовлює складність їх оцінювання. З огляду 
на вищесказане, нами було визначено, що під час 
оцінювання ланцюга поставок необхідною умовою 
є забезпечення синергії, а саме синергії між марке-
тинговим, логістичним та фінансовим станом лан-
цюга поставок підприємства. Визначення ключових 
показників за кожною з категорій їх структуризація 
формує подальшу наукову зацікавленість авторів.

 

Логістичний 
стан 

Маркетинговий 
стан 

Фінансовий стан 

 
Рис. 2. Критерії розподілу показників оцінювання  

ефективності ланцюга поставок
Джерело: власна розробка авторів
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