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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье рассмотрены подходы к оценке эффективности маркетинговой 

деятельности промышленного предприятия, указаны их преимущества и 

недостатки. Полученные результаты имеют практическую значимость и могут 

быть использованы представителями бизнеса для определения эффективности 

маркетинговой деятельности промышленных предприятий. 

Ключевые слова: экономическая эффективность; маркетинговая 

деятельность; маркетинговые метрики; алгоритм; модель; промышленное 

предприятие; качественная и количественная характеристика. 

 

The article discusses approaches to assessing the effectiveness of marketing 

activities of industrial enterprises, given their advantages and disadvantages. The results are 

of practical importance and can be used by business representatives to determine the 

effectiveness of marketing activities of industrial enterprises. 
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У статті розглянуті підходи до оцінки ефективності маркетингової 

діяльності промислового підприємства, вказані їх переваги та недоліки. Отримані 

результати мають практичну значимість і можуть бути використані пред-

ставники бізнесу для визначення ефективності маркетингової діяльності 

промислових підприємств. 

Ключові слова: економічна ефективність; маркетингова діяльність; 

маркетингові метрики; алгоритм; модель; промислове підприємство; якісна і 

кількісна характеристика. 

 

Эффективность деятельности предприятия состоит из 

следующих компонентов: финансовой, производственной, 

маркетинговой, инновационной и кадровой эффективности 

деятельности предприятия. В рыночных условиях основополагающей 

составляющей для всех подразделений промышленного предприятия 

является маркетинговая деятельность. Для ее организации и 

осуществления необходимо немало усилий и материальных затрат. 

Поэтому оценка эффективности маркетинговой деятельности является 

актуальным вопросом. 

В научной литературе выделяют несколько подходов к оценке 

результативности маркетинга. Выбор модели оценки результативности 

маркетинговой деятельности предприятия делается в зависимости от 

специфических характеристик предприятия, его стратегических целей 

и других факторов. 

Щинова Р.А. предлагает модель процесса оценивания 

экономической эффективности маркетинговой деятельности 

промышленного предприятия, в которой учитываются как 

монетарные, так и немонетарные маркетинговые показатели [1]. 

Модель состоит из восьми этапов, учитывая факторы 

внутренний и внешний среды промышленного предприятия. Автор 

модели отмечает, что данные факторы проявляются через передачу 

участникам рыночных отношений определенной информации. 

Поэтому информационной системе предприятия следует тщательно 

отбирать именно ту информацию, которая важна для осуществления 

бизнес-процессов, управления и контроля. А в результате оценивания 

должны быть учтены и однозначно установлены характеристики, 

необходимые для надлежащего функционирования бизнес-процессов, 
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мониторинга и оценивания маркетинга. 

На наш взгляд, для оценки результативности маркетинговой 

деятельности промышленного предприятия необходимо использовать 

подход, позволяющий получить более развернутую количественную и 

качественную характеристику данного процесса. Берестов B. Л. 

предлагает алгоритм анализа и оценки маркетинговой деятельности 

промышленного предприятия.  

Данная модель позволяет оценить результативность 

маркетинговой деятельности промышленного предприятия, как с 

позиции ее активности, так и с позиции эффективности. Важным 

является и то, что алгоритм учитывает все основные направления 

маркетинговой деятельности: товарная, ценовая, сбытовая и 

коммуникационная политики [2]. 

Несмотря на наличие различных показателей, позволяющих 

оценить состояние и тенденции развития маркетинга на 

промышленном предприятии, достаточно часто получить 

количественную оценку эффективности маркетинговой деятельности в 

общем случае сложно, а иногда и невозможно. Основная причина 

заключается в трудности отделения влияния факторов маркетинговой 

деятельности от действия других факторов результатов работы 

предприятия. Поэтому авторы многих научных и практических работ 

по оценке эффективности маркетинговой деятельности ориентируются 

в основном на прогнозные результаты маркетинговой деятельности. 

Кроме того в настоящее время не существует стандартного 

набора показателей или стандартной схемы, поскольку показатели 

должны отражать маркетинговую стратегию. А так как эти стратегии у 

предприятий различных отраслей и сфер деятельности отличается, то 

и набор маркетинговых метрик будет разным. Однако некоторые 

показатели являются универсальными, следовательно, они могут 

применяться для оценки маркетинговой деятельности любого 

предприятия. 

В результате проведенного исследования, в котором приняли 

участие от 200 маркетологов и финансовых руководителей высшего 

звена Великобритании, были выявлены наиболее часто используемые 

в годовых отчетах компаний маркетинговые метрики (таблица 1) [3]. 

В двух последних колонках таблицы показана доля фирм, в 

которых результаты измерений доводятся до совета директоров, и их 
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важность для оценки эффективности маркетинга. Цифровые значения 

в обеих колонках изменяются равномерно, но следует отметить, что 

самый низкий рейтинг наблюдается по использованию таких метрик 

как осведомленность (28 %) и распределение (18 %). 

Таблица 1 

Наиболее часто используемые маркетинговые метрики, % 

Метрика 

Доля фирм, 

использующи

х измерения 

Доля фирм, в 

которых 

результаты 

измерений 

доводятся до 

совета 

директоров 

Доля фирм, 

дающих 

высший 

рейтинг 

метрикам при 

оценке 

эффективности 

маркетинга 

Осведомленность 78,0 28,0 28,0 

Доля рынка (объем 

или стоимость) 
78,0 33,5 36,5 

Относительная цена 

(стоимость / объем 

доли рынка) 

70,0 34,5 37,5 

Количество жалоб 

(уровень 

неудовлетворенности) 

69,0 30,0 45,0 

Удовлетворенность 

потребителя 
68,0 36,0 46,5 

Распределение / 

доступность 
66,0 11,5 18,0 

Общее число 

покупателей 
65,5 37,4 40,0 

Воспринимаемое 

качество / репутация 
64,0 32,0 35,5 

Лояльность / 

удержание 
64,0 50,7 67,0 

Относительное 

воспринимаемое 

качество 

62,5 52,8 61,6 

 

В последнее время наибольшей популярностью для оценки 

эффективности маркетинговой деятельности пользуется 

многоуровневый подход. Так профессор из школы бизнеса Келлога М. 
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Джеффери предлагает использовать 15 показателей, позволяющих 

всесторонне оценить результативность маркетинга. К этим 

показателям относятся [4]: 

1) осведомленность о бренде (brand awareness); 

2) потребители, которые попробовали продукт до покупки 

(test-drive); 

3) уровень оттока клиентов (churn); 

4) уровень удовлетворенности (CSAT, customer satisfaction); 

5) темпы привлечения (take rate); 

6) прибыль (profit); 

7) чистая дисконтированная стоимость (NPV); 

8) внутренняя норма доходности (IRR); 

9) срок окупаемости инвестиций (payback); 

10) пожизненная ценность клиента (CLTV); 

11) стоимость одного клиента (Cost per click); 

12) коэффициент конверсии (TCR, transaction conversion ratio); 

13) возврат инвестиций в рекламу (ROA, return on ad dollars 

spend); 

14) количество отказов (bounce rate); 

15) маркетинг «из уст в уста» (WOM, Word of Mouth). 

Можно заметить, что первые десять метрик являются 

классическими маркетинговыми показателям: пять из них относятся к 

важным немонетарным показателям, а пять последующих – к 

финансовым показателям. Последние в данном списке показатели – 

это так называемые метрики «новой эры маркетинга», 

преимущественно Web-аналитики. С их помощью можно оценивать 

поисковую эффективность, эффективность сайта и давать 

характеристику эффективности маркетинга в социальных сетях. 

Ученые из Уортоновской школы бизнеса разработали систему 

показателей и сгруппировали их в замкнутую полицентрическую 

структуру, в центре которой находится потребитель [5, c. 5]. 

Как видно из рис. 1 ядром данной системы является доля в умах, 

эмоциях и рынках, тое есть положение предприятия на рынке 

восприятие его потребителями, а также уровень конкуренции на 

рынке. 

К показателям эффективности операционной деятельности 

относятся маржа и прибыль, а к показателям товарной стратегии – 
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управление товаром и товарным ассортиментом. 

Для определения ценности отдельного клиента и 

взаимоотношений с ним ученые выделяют такой показатель как 

прибыльность клиента. 

Показатели, относящиеся в группу «Управления персоналом и 

каналами сбыта» позволяют определить результативность сбыта, 

системы оплаты и уровень покрытия каналами сбыта. 

 
 

Рис. 1. Комплекс маркетинговых показателей 

 

Для оптимизации цены с целью максимизации прибыли 

используется ценовая стратегия, а для определения эффективности 

ценового стимулирования, скидок и так далее применяются 

показатели продвижения. 

К Медиа и Web относятся показатели эффективности рекламы и 

специальные показатели оценки эффективности Web-компаний, а для 

финансовой оценки маркетинговых программ используются 

показатели группы «Маркетинг и финансы». 

Следует отметить, что системы показателей, рассмотренные 

выше, позволяют проводить комплексную оценку экономической 

эффективности маркетинговой деятельности промышленного 

предприятия, поскольку базируются на использовании количественно-

качественного подхода, который учитывает совокупность 
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маркетинговых метрик. 

Однако, несмотря на многообразие подходов для оценки 

результативности маркетинговой деятельности предприятия 

сталкиваются с рядом ограничений при применении маркетинговых 

метрик. Наиболее распространенным является ограничение, связанное 

со сложностью измерения многих явлений. Также показатели могут 

противоречить друг другу и не всегда можно установить четкую связь 

между ними. А некоторые маркетинговые метрики обладают низкой 

информативностью. 

Подводя итоги можно отметить, что основная проблема 

заключается в том, что универсальной системы оценки 

результативности маркетинговой деятельности промышленного 

предприятия не существует, а это приводит к проблеме измеримости 

результатов по достижению стратегических целей предприятия. 
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