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ПЕРЕДМОВА

Управління продажем товарів та послуг прийнято зара-
ховувати до тем, які обговорюють на найвищому рівні управлін-
ня компанією, що свідчить про ту роль, яку відводять продажу у
формуванні сприятливих відносин зі споживачами. Ефективні
методи управління продажем дуже важливі для успішної реаліза-
ції конкурентних і маркетингових стратегій фірми. До управління
продажем (sales management) належать усі види діяльності, про-
цеси й рішення, пов’язані із забезпеченням продажу компанії.

Розглядаються питання вдосконалення й реалізації маркетин-
гового підходу до взаємин виробників і споживачів товарів та по-
слуг з урахуванням сучасних тенденцій розвитку бізнесу та зна-
чення управління продажем товарів і послуг у сучасній економі-
ці, а також сучасні тенденції в теорії управління продажем — мар-
кетинг взаємовигідних довгострокових відносин споживачів, по-
стачальників, дистриб’юторів та партнерів.

Обґрунтовані теоретичні положення, висновки та методичні
рекомендації є важливим підґрунтям для вирішення проблемних
прикладних питань щодо організаційних умов використання ка-
налів розподілу підприємствами-виробниками, формування збу-
тової системи підприємства, пошуку компромісу у взаємодії
суб’єктів економічної діяльності й оптимального розміщення ре-
сурсів на вітчизняному ринку товарів та послуг з огляду на складні
умови ведення стратегічних маркетингових дій в умовах кризово-
рецесійних явищ в економіці країни.

Розкрито питання вибору, формування й організація системи
продажу та дистрибуційної політики виробничих і торговельно-
посередницьких підприємств, зокрема оптимізації системи руху
товару, планування діяльності в дистрибуційній політиці.

Приділено достатньо уваги маркетинговим рішенням, щодо
розподілу функцій і потоків у маркетингових каналах під час ви-
конання основних задач з управління продажем, організаційним
умовам та раціональному використанню каналів розподілу товаро-
виробниками, типології посередницьких структур, підприємств
роздрібної та оптової торгівлі, а саме: удосконалено ознаки класи-
фікації підприємств роздрібної торгівлі та напрями покращення
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діяльності операторів роздрібного ринку на основі сегментації рин-
ку, що дозволяє максимально точно пристосувати свої товари й
послуги до визначених груп споживачів, забезпечує гармонізацію
з міжнародними класифікаціями, які використовують офіційна
статистика та різні галузеві асоціації роздрібних мереж, та створює
умови для конвергенції України в міжнародну спільноту.

Удосконалено й розроблено наукові підходи щодо визначення
категоріального апарату у сфері роздрібної та оптової торгівлі,
що дає можливість уникати існуючих непорозумінь у терміноло-
гії та визначеннях.

Авторами розглядаються проблеми побудови системи прода-
жу на принципах гармонізації, що є необхідною умовою для
встановлення відносин у сфері товарно-грошового обміну між
економічно й юридично вільними суб’єктами ринку збуту, які ре-
алізують свої комерційні інтереси, шляхом найефективнішого за-
доволення запитів споживачів (або платоспроможного попиту) та
створення значущих для них цінностей.

За мету автори поставили: дати студентам теоретичні знан-
ня й практичні навички щодо формування системи продажу,
створення та функціонування маркетингових каналів; теоретико-
методологічні аспекти організації продажу для сервісних і про-
мислових підприємств; розробка інформаційного й процедурного
забезпечення управління продажем, підходів проведення аналізу
витрат системи продажу; управління торговим персоналом.

У процесі написання навчального посібника було поставлено та
вирішено такі основні завдання: вивчення сутності та значення
управління продажем товарів і послуг, питань розробки та реаліза-
ції стратегії й тактики управління продажем, організації ефектив-
ної діяльності суб’єктів у маркетингових каналах з продажу.

Предметом розгляду є питання, які стосуються діяльності
суб’єктів ринку з організації, планування, мотивації, контролю та
ефективності задоволення споживчого попиту шляхом товарно-
грошового обміну.

Знання й уміння, які мають отримати студенти під час за-
своєння матеріалу: планування стратегічної й тактичної діяльно-
сті підприємства в процесі продажу товарів та послуг; управління
діяльністю в процесі продажу; аналіз клієнтської бази підприємст-
ва, експертиза клієнтів; прийняття рішення щодо розробки ефек-
тивної програми продаж; cтворення програми лояльності; розроб-
ка методології й методики обґрунтування інноваційних маркетин-
гових проектів у сфері продажу; управління торговим персоналом
у процесі маркетингової та підприємницької діяльності.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

ТЕМА 1. Роль і значення філософії та інструментарію марке-
тингу в процесі організації підприємництва й здійснення бізнесу.
ТЕМА 2. Сучасні тенденції в теорії управління продажем.
Вплив змін у ринковому попиті на комерційні зв’язки.
ТЕМА 3. Логіка розвитку та еволюція концепцій маркетингу
й продажу.
ТЕМА 4. Маркетинг взаємовідносин споживачів, постачаль-
ників, дистриб’юторів та партнерів.
ТЕМА 5. Сутність і значення управління продажем товарів і
послуг у сучасній економіці.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ:

 можливості використання інструментарію марке-
тингу в процесі організації підприємництва й здійс-
нення бізнесу;
 складові та структуру комплексу маркетингу;
 логіку розвитку та еволюцію концепцій маркетин-
гу й продажу;
 сучасні тенденції в теорії управління продажем;
 найважливіші вимоги, що сприяють розвитку тор-
говельно-комерційних зв’язків підприємства;
 розбіжності в діяльності підприємств збутової та
маркетингової орієнтації;
 компоненти холістичного маркетингу.

1
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Роль і значення філософії
та інструментарію маркетингу

в процесі організації підприємництва
й здійснення бізнесу

Активний і всеосяжний характер упровадження марке-
тингу в процесі становлення ринкових відносин в Україні стає
однією з головних ознак позитивних змін, що намітилися в
управлінні економікою. Ці зміни вимагають пошуку адекватних
засобів і методів організації підприємницької діяльності, орієнто-
ваних на прискорення науково-технічного прогресу, посилення
акценту на кінцевого споживача, урахування зростаючої конку-
ренції та демонополізації й диверсифікації всіх сфер економіки.

Передумовами залученням вітчизняним бізнесом методології
та інструментарію маркетингу є:

 демократизація системи управління економікою, яка усуває
гранично жорстку регламентацію діяльності суб’єктів і об’єктів
управління, систему централізованого планування й адміністра-
тивного контролю;

 необхідність ефективного функціонування системи управ-
ління в умовах посилення конкурентної боротьби;

 недостатня ефективність системи державної підтримки під-
приємництва;

 недоцільність організації управління бізнесом, виходячи на-
самперед з досвіду та інтуїції;

 мінливість політичної ситуації, нестабільність економічної
кон’юнктури;

 зміни в економіці, пов’язані з розширенням малого та серед-
нього бізнесу, з інноваціями, активним розвитком сфери послуг
та інформатизації, формуванням нових форм державного управ-
ління.

Ці обставини викликають зміни у сфері взаємодії всіх су-
б’єктів маркетингової системи (виробник—споживач), передба-
чають вивчення запитів і поведінки потенційних споживачів за-
довго до розгортання виробництва того або іншого товару. Спо-
живач стає безпосереднім каталізатором відтворення процесу
виробництва товарів і послуг. Основою успішного підприємниц-
тва стає наявність постійної, надійної та ефективної співпраці зі
споживачами.

Раніше маркетинг реагував перш за все на зміни ринкової
кон’юнктури. Нині — на глибокі зміни у відносинах між людьми,

Òåìà 1
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продуктах діяльності й споживанні, враховуючи соціальні, еко-
номічні, політичні та демографічні тенденції.

У минулому класики економічної думки Ф. Тейлор, А. Фа-
йоль, М. Вебер та А. Сміт уважали функціональну спеціалізацію,
стандартизацію, універсалізацію, кооперацію і розподіл праці ос-
новою ефективної організації. Принципи функціонального підхо-
ду, безумовно, працювали в економіці індустріального типу.
Проте в сучасних економічних реаліях суб’єкти господарювання
вимушені шукати ефективніші підходи до організації та управ-
ління в діяльності підприємства.

В основу ринкової економіки покладено такі центральні
ідеї маркетингу:

 Люди прагнуть отримати особисту винагороду від життя.
Саме прагнення задовольнити власні інтереси примушує людей
працювати, слугує стимулом до зростання, індивідуального роз-
витку і, врешті, визначає суспільний добробут.

 Характер винагороди визначається індивідуальними перева-
гами, які залежать від смаків, культури, цінностей і т. п. Окрім
поваги до етичних, моральних і соціальних правил суспільства,
жодні інші судження про цінність чи тривіальність цього вибору
недопустимі. Система плюралістична й поважає різноманітність
смаків і переваг.

 За допомогою вільного або конкурентного обміну люди й
організації, з якими вони взаємодіють, досягають своїх цілей
найкращим чином. Якщо обмін вільний, він відбудеться лише у
випадку, коли його умови створять корисність для обох сторін, а
якщо він конкурентний, то ризик зловживання своєю ринковою
позицією з боку виробників обмежений.

 Механізм ринкової економіки побудований на принципі ін-
дивідуальної свободи, у тому числі на принципі пріоритету спо-
живача. Моральне обґрунтування системи ґрунтується на ви-
знанні того факту, що люди відповідальні за власні дії і здатні
вирішувати, що добре, а що погано.
Таким чином, роль маркетингу в суспільстві полягає в опти-

мізації параметрів попиту й пропозиції, обміну корисностями і
комунікації між продавцями та споживачами в умовах інфор-
матизації.

Найважливішою метою сучасного маркетингу є виявлення но-
вих, ще не задоволених потреб чи нових форм задоволення вже
відомих потреб, орієнтація виробництва на задоволення саме ре-
ально існуючого попиту і завдяки цьому випереджання конкурен-
тів. Сучасне підприємницьке мислення виходить з того, що ри-
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нок збуту є вихідним пунктом усієї ділової активності підприє-
мства. Кожне підприємство, фірма чи організація живуть завдяки
ринку й задля нього. У зв’язку з цим маркетинг інтегрує і коор-
динує всі функції на підприємстві та націлює їх на об’єкт марке-
тингу — ринок збуту [4, с. 32].

Темпи змін постійно зростають. Дієвість звичних стратегій
знижується, а тому виникає питання про розробку нових. На дум-
ку Ф. Котлера, необхідно звернути увагу на ряд моментів. По-
перше, глобальні сили, як і раніше, впливатимуть на всі види діяль-
ності і на життя кожної людини. Виробництво переміщується в
економічно сприятливіші регіони, якщо тільки цей процес не галь-
мують протекціоністські заходи (що приведе до зростання рів-
ня витрат). По-друге, як і раніше, нас дивуватимуть нові техноло-
гічні досягнення. Цифрова революція, розробка дедалі могут-
ніших мікросхем переведуть на електронну «основу» наші будин-
ки, автомобілі та навіть одяг. По-третє, простежується стійка тен-
денція до дерегулювання економічного сектора. У світі дедалі
більше економістів приходять до переконання, що ринок функці-
онує тим краще, чим менше на ньому різного роду обмежень.
Покупці повинні самостійно вирішувати, що і де вони купувати-
муть, а компанії — що їм виробляти і де продавати. Економіка,
заснована на принципах конкуренції, виробляє об’єм благ, якого
ніколи не вдасться досягти регульованому плановому господарс-
тву. У багатьох країнах відбувається процес приватизації держав-
них компаній, направлений на повніше використання переваг
конкуренції [10].

Цілком зрозуміло, що для українських підприємств у сучасних
умовах об’єктивно основним орієнтиром діяльності залишаються
їхні власні виробничі можливості. Відчуваючи постійний дефіцит
обігових та інвестиційних коштів, маючи значні проблеми з ви-
робництвом та збутом виробленої продукції як на внутрішньому
малоактивному, так і на зовнішньому ринку, відчуваючи дедалі
більший тиск конкурентів унаслідок виниклої відкритості внут-
рішнього ринку, вони сьогодні здебільшого стоять перед пробле-
мою виживання, а не вирішення задач задоволення зростаючих
потреб споживачів. Це пояснюється також тим, що освоєння не-
обхідної конкурентоспроможної продукції потребує, як правило,
технологічного оновлення виробництва, що пов’язано зі значни-
ми труднощами організаційно-технічного та економічного харак-
теру. Крім того, керівники підприємств ще просто не готові до
роботи, пов’язаної з прийняттям самостійних рішень, особистої
відповідальності та ризику, який зазвичай притаманний процесу
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запровадження будь-яких новацій. Тому вітчизняні підприємства
вимушені продовжувати випуск тієї продукції, яка відповідає іс-
нуючим можливостям підприємства. До певного часу така полі-
тика є не тільки можливою, але й виправданою. Вона до того ж
дозволяє певною мірою згладжувати дію майбутніх тяжких проб-
лем соціально-економічного характеру, які неминуче виникнуть
унаслідок украй необхідної реструктуризації вітчизняного виро-
бництва. В умовах ненасичення ринку, особливо якщо продукція
підприємства є певною мірою дефіцитною, що не дивно, врахо-
вуючи високу ступінь монополізації виробництва в країні, зазна-
чені підприємства можуть певний час протриматися на плаву.
Однак перехід до нових економічних відносин, розширення ім-
порту високоякісних товарів, виникнення елементів конкуренції
на внутрішньому та її посилення на зовнішніх ринках роблять
неможливою тривалу дію інерційного руху в обраному напрямку.
Підвищення уваги до споживача, його реальних запитів спонукає
до систематичного оновлення продукції, диверсифікації вироб-
ництва — стає об’єктивною необхідністю.

Таким чином, цілком очевидною є необхідність прийняття віт-
чизняними виробниками маркетингового підходу до управління
процесом виробництва та реалізації продукції. Деякі вітчизняні
компанії, адаптуючись до бурхливого розвитку сучасної економіки,
законодавчих змін та політичної нестабільності, намагаються вийти
з критичної ситуації, і багато хто з них перебуває в процесі змін. На
нашу думку, до найпоширеніших бізнес-тенденцій належать:

 Процесуально орієнтовані підходи до організації та управ-
ління в діяльності підприємства — методики «точно в строк»
(just in time) і загального (тотального) управління якістю (total
quality management — ТQМ).

 Реінжиніринг. Реорганізація функціональної схеми органі-
зації та виокремлення ключових бізнес-процесів, розглядаючи
економічного суб’єкта як відкриту систему, якій властиво відхи-
лятись у своєму розвитку від оптимального напряму, ставлять під
сумнів ефективність існуючих на підприємстві процесів.

 Зовнішні джерела (аутсорсинг). Відмова від власного вироб-
ництва й розширення номенклатури товарів і послуг, що їх ку-
пують у зовнішніх постачальників (вищої якості за відносно ни-
зькими цінами). Порівняно незначна кількість компаній рухаєть-
ся до виконання виключно координуючих функцій за погоджен-
ням діяльності зовнішніх постачальників, перетворюючись на вір-
туальні компанії, що володіють лише невеликими власними ак-
тивами, і тому добиваються виняткового рівня прибутковості.
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 Розвиток електронного бізнесу. Електронна торгівля (Elect-
ronic commerce). Замість того, щоб заманювати покупців у магази-
ни й наймати додаткових продавців, платити за оренду та охорону
торгових місць організовують віртуальний магазин в Інтернеті.
Такі магазини надають безліч нових послуг: споживачі мають мож-
ливість ретельно розглянути зображення товару, прочитати до-
кладний опис його властивостей і зробити покупки в режимі реаль-
ного часу на найвигідніших для себе умовах і за найвигідні-
шими цінами, для чого достатньо клацнути мишкою, зробити за-
мовлення і сплатити покупку. Швидко росте й бізнес-споживання
в Інтернеті — фахівці із закупівель можуть скористатися веб-
закладками та «пробігтися» вибраними сайтами, здійснюючи по-
точні замовлення. Електроніка проникає й у сферу особистого
продажу, коли покупець і продавець можуть синхронізувати зо-
браження на екранах своїх комп’ютерів у режимі реального часу.

 Контрольні порівняння (benchmarking). Безупинний система-
тичний пошук і впровадження найкращих практик (необхідно зна-
ти кращий досвід інших підприємств, які досягли успіху в подіб-
них умовах), що приведуть організацію до досконалішої форми.

 Стратегічні альянси (Strategic alliances). Від спроб перемог-
ти поодинці до формування мереж партнерських фірм.

 Постачальники-партнери. Скорочення кількості постачаль-
ників компанії-покупця до кількох «обраних», відмінних макси-
мальною мірою надійності і пов’язаних зі споживачем партнер-
ськими відносинами.

 Спеціалізація — концентрація на сегменті. Від організації
підприємницької діяльності на основі продукту до організації нав-
коло певного сегмента ринку.

 Глобальне і локальне. Від локальних ринків до глобальної
діяльності за збереження локальних позицій.

 Децентралізація. Перехід від системи управління, в якій усі
рішення ухвалює керівництво, до більш ініціативної та «інтрап-
ренерської» системи менеджменту на локальному рівні.

Маркетинг, який розглядають як філософію та інструментарій
підприємницької діяльності, є результатом теорії і практики різ-
них шкіл. Він розвивався в процесі колективної творчості під-
приємців, менеджерів, учених різних країн, що діяли в конкрет-
них політичних і соціально-економічних умовах. Зміст і терміно-
логія маркетингу постійно оновлюються, але спочатку вони
ув’язуються з процесом обміну, специфікою товарно-грошових
відносин, розвитком форм збуту і взаємодією продуцентів зі
споживачами продукції, товарів і послуг.
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На думку Ф. Котлера, сучасна маркетингова концепція відо-
бражає схильність фірми до теорії суверенітету споживача, це
орієнтація на потреби споживачів, підкріплена комплексними зу-
силлями маркетингу, націленими на створення споживчого задо-
волення як основи для досягнення цілей організації [10, с. 64].

Американська асоціація маркетингу пропонує таке визначен-
ня: «Маркетинг являє собою процес планування і втілення заду-
му, ціноутворення, просування і реалізацію ідей, товарів і послуг
за допомогою обміну, що задовольняє цілі окремих осіб і органі-
зацій» [2, с. 15].

Отже, концепція маркетингу являє собою зовнішньо-внут-
рішню перспективу. Вона починається з чітко визначеного цільо-
вого ринку, потім увага акцентується на потребах покупця. Для
реалізації цієї концепції передбачається комплекс заходів, що
впливають па купівельний попит. У результаті підприємство отри-
мує прибуток за рахунок повного задоволення потреб покупців.

Тому, характеризуючи сучасну маркетингову науку, можна
виокремити такі тенденції в її розвитку:

 по-перше, якщо для ненасичених ринків був характерним
маркетинг, «орієнтований на продукт», то сучасний маркетинг —
це «маркетинг, орієнтований на споживача», а передовим компа-
ніям під силу здійснювати «змішаний маркетинг», орієнтований
як на продукт, так і на споживача;

 по-друге, сучасний маркетинг можна назвати «інновацій-
ним»;

 по-третє, сучасний маркетинг стає стратегічним;
 по-четверте, сучасний маркетинг є «міжнародним»;
 по-п’яте, на сучасному етапі існують умови для розвитку

маркетингу нового типу, який часто називають «соціально-
відповідальним», або «соціально-етичним».

Вітчизняні вчені-маркетологи А. Ф. Павленко й А. В. Войчак
уважають, що «маркетинг — це аналіз, планування, реалізація і
контроль за втіленням комплексу маркетингових рішень щодо
продукту фірми, його ціни, системи просування і розподілу, а та-
кож надій і чекань фірми, тобто це ключ до досягнення цілей і
задач, що виникають перед фірмою, яка прагне завоювати цільо-
вий ринок» [13, с. 11].

Маркетинг фактично перетворюється на доктрину сучасного
бізнесу, стає його філософією, основним засобом комунікації між
фірмою та її зовнішнім середовищем. Маркетинг стає комплекс-
ною системною діяльністю, елементом корпоративної стратегії
управління.
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Еволюція маркетингу управління у «філософію бізнесу» зумов-
лена низкою причин, серед яких основними є:

 суттєве прискорення та подорожчання науково-технічного
прогресу;

 зростання масштабів й ускладнення форм конкурентної бо-
ротьби;

 необхідність постійного оновлення товарного асортименту й
зростання у зв’язку з цим фінансових ризиків;

 загострення сировинних та енергетичних проблем, яке впли-
нуло на збільшення ступеню невизначеності зовнішнього середо-
вища, а як наслідок, ризиків функціонування конкретної фірми.

Завдання маркетингу на даному етапі його еволюції саме й
полягає в зменшенні ступеню ризикованості господарської діяль-
ності в існуючих умовах, згладжуванні негативного впливу зов-
нішнього середовища на комерційні результати діяльності.

Згадана роль маркетингу визначає його основні сучасні особ-
ливості, а саме:

 системний комплексний підхід до вирішення завдань, що
стоять перед підприємством;

 орієнтація на довготривалий комерційний успіх;
 безперервні збирання, обробка й аналіз інформації про рин-

ки та фірми;
 активний вплив на зовнішнє середовище замість пасивного

пристосування до нього;
 інноваційна діяльність у виробництві: ініціатива, творчий

підхід в управлінні виробництвом, фінансами, збутом і кадрами.

Сучасні тенденції в теорії
управління продажем. Вплив змін

у ринковому попиті на комерційні зв’язки

В умовах ринкової економіки ефективна діяльність
суб’єктів господарювання як у довгостроковому, так і в поточно-
му періодах (темпи й напрями розвитку) залежить від правильно-
го маркетингового управління збутовою діяльністю підприємст-
ва, яке є початковою ланкою для планування роботи підприємств
на всіх рівнях. При цьому необхідно, щоб прийняття рішень ґрун-
тувалося на достовірній інформації про зміни в зовнішньому і

Òåìà 2
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внутрішньому середовищі, враховувало значну кількість обме-
жень, зокрема місткість ринку або окремих його сегментів, ре-
сурси підприємства тощо; давало можливість виробити такий
план дій, який дозволив би досягти визначеної підприємством
мети, а також максимізації головного показника результатів ро-
боти — прибутку.

У процесі діяльності підприємства проблема управління збу-
том вирішується вже на стадії розробки політики фірми. Ідеться
про вибір найефективнішої системи, каналів і методів збуту сто-
совно обраних цільових ринків. Це означає, що виробництво
продукції від самого початку орієнтується на конкретні форми й
методи збуту, найсприятливіші умови. Тому розробка збутової
політики має на меті визначення оптимальних напрямів і засобів,
необхідних для забезпечення найбільшої ефективності процесу
реалізації товару. Це вимагає обґрунтованого вибору організацій-
них форм і методів збутової діяльності, орієнтованих на досяг-
нення запланованих результатів. Необхідність дотримання безпе-
рервності й стійкості процесів виробництва вимагає встанов-
лення надійних, стабільних виробничих і господарських зв’язків
зі споживачами продукції.

На основі вивчення ринку (попиту й пропозиції) підприємства
самостійно або за допомогою спеціалізованих постачальницько-
збутових організацій формують портфель замовлень і плани ви-
робництва товарів. Цей напрям діяльності визначає суть і харак-
тер торговельно-комерційних зв’язків підприємства зі спожива-
чами продукції. Найважливішими вимогами розвитку торго-
вельно-комерційних зв’язків підприємства є: раціональність, на-
дійність і стабільність.

До 1990 року в країнах колишнього СРСР на практиці діяли
два види руху товарів: перший — через державну торгівлю для
товарів народного споживання, а другий — через організації за-
гальнодержавної та відомчої систем матеріально-технічного за-
безпечення. Ці види були жорстким фондовим розподілом і по-
ставками продукції за плановими актами.

Перехід до ринку зламав систему централізованого матеріаль-
но-технічного постачання підприємств. Організації та підприємс-
тва матеріально-технічного забезпечення перетворилися на тор-
гових і комерційних агентів, що надають послуги підприємствам
на госпрозрахункових і взаємовигідних умовах. Усі вони мають
готову мережу складів, баз, магазинів та виробничих ділянок.

У поєднанні з різноманітністю виконуваних ними функцій це
в результаті знижує виробничі й товарні запаси на обслуговува-
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них ними підприємствах, сприяючи економії на витратах обігу,
прискорюючи оборотність засобів і підтримуючи ритмічність ви-
робництва. Тобто, організації та підприємства матеріально-тех-
нічного забезпечення сприяють досягненню раціональності гос-
подарських зв’язків щодо поставок продукції різного призначен-
ня. Досвід країн з розвиненою системою ринкових відносин за-
свідчує, що існують різні види спеціалізованих постачальницько-
збутових організацій. Вони різняться між собою набором послуг,
які надають клієнтам, товарною спеціалізацією, обслуговуванням
певних категорій замовників та ін.

Зміна економічної формації привела до необхідності перегля-
ду багатьох аспектів управління процесами збуту. Істотне місце в
системі маркетингу посідає збутова політика. Її призначення —
організація оптимальної збутової мережі для ефективних продаж
продукції, яка виготовляється, враховуючи створення мережі оп-
тових і роздрібних магазинів, складів проміжного зберігання,
пунктів техобслуговування, організація транспортування, робіт з
відвантаження й навантаження, системи постачання, забезпечен-
ня ефективності товаропросування. Ряд економістів зараховують
до збутової політики в системі маркетингу й комерційні питання
— підготовку, проведення переговорів щодо купівлі-продажу,
укладання контрактів, контроль за їх виконанням. Тому збутова
діяльність передбачає наявність спеціальних знань та навиків, ро-
зуміння потреб і проблем ринку.

Виокремлюють низку чинників, які гальмують цивілізований
розвиток маркетингу в Україні:

 недостатня розвиненість ринкових відносин;
 суперечливий характер українських реформ і недосконалість

законодавства у сфері господарювання;
 складні умови ведення довгострокових стратегічних марке-

тингових дій через загальний плинний стан економіки, невизна-
ченість політичної ситуації, характер державної інвестиційної
політики;

 обмежена доступність маркетингу постіндустріального суспіль-
ства, «орієнтованого на споживача», на індивідуалізовані запити,
на якісну, часто модифіковану продукцію. Більшість господарюю-
чих суб’єктів працює, у кращому випадку, у межах моделі марке-
тингу індустріального суспільства, «орієнтованого на продукт»;

 високий ступінь монополізації та олігополізації окремих то-
варних ринків і висока ступінь тінізації економіки, унаслідок чо-
го недостатнього розвитку в нашій країні набув «соціально-
орієнтований», чи «соціально-етичний» маркетинг;
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 на багатьох ринках, особливо фінансовому та нерухомості,
монополія продавця ґрунтується на низький інформованості
споживача й недосконалості законодавства. Компаніям, які нама-
гаються отримати якомога більше прибутку, вдається нав’язати
споживачам сумнівні послуги за допомогою масової реклами;

 у різних галузях і сферах української економіки впрова-
дження маркетингу відбувається неоднаковими темпами, відріз-
няється рівнем інтелектуалізації, інновацій та інформатизації.

В Україні існує власна специфіка в черговості охоплення мар-
кетингом різних галузей і напрямів бізнесу, маркетинг почали за-
стосовувати в найбільш конкурентних сферах. Так, найактивніше
маркетинг розвивається у сфері послуг: торгівлі (торговельний
маркетинг), фінансовому секторі (страховий і банківський марке-
тинг) та освіті (маркетинг навчального закладу, маркетинг освіт-
ніх послуг), а також на підприємствах переробних галузей.

У зв’язку з переходом економіки України до ринкових принци-
пів господарювання сфера послуг стає, мабуть, єдиним сектором
економіки, що в умовах понад десятирічної структурної кризи на-
рощує обсяги виробництва в порівняних цінах. Це пояснюється
тим, що багато послуг, які раніше надавалися споживачам безкош-
товно або за символічну плату (тобто фінансувалися з бюджету),
стали платними. Ідеться про освіту, охорону здоров’я, спортивні
послуги, послуги радіо, телебачення тощо. Крім скорочення дер-
жавного фінансування, сама трансформація економіки сприяла по-
яві багатьох нових видів послуг (фінансово-кредитних і консалтин-
гових, аудиторських, брокерських, трастових та ін.). Розвиток
вітчизняного ринку туристичних послуг, готельного та ресторан-
ного бізнесу привів до інтенсивного розвитку маркетингу в цих
сферах діяльності, особливо в крупних містах, центрах визначних
пам’яток культури, оздоровчо-рекреаційних зонах.

Становлення й розвиток різних форм некомерційних організа-
цій і очікувана економічна конкуренція між ними сприяють
упровадженню маркетингу. В Україні у сфері некомерційних ор-
ганізацій найтиповішим є застосування маркетингу бібліотечних,
театральних і спортивних послуг. Водночас слід зазначити, що в
сучасних економічних умовах у цих секторах має місце як неко-
мерційний, так і комерційний маркетинг, тобто існують безкош-
товні пропозиції послуг і продукції та платні послуги. У різних
галузях некомерційної діяльності соціальний ефект виявляється
по-різному. Так, наприклад, маркетингова діяльність політичних
партій і рухів спрямована на одержання визначеної кількості го-
лосів виборців за висунутих ними кандидатів. Соціальний ефект
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при цьому полягає в перемозі на виборах кандидата, що виражає
інтереси виборців.

Маркетинг — це двосторонній процес: у розпорядження ком-
панії надходить інформація про потреби покупця для того, щоб
компанія могла розробити й запропонувати йому необхідні това-
ри та послуги.

Перш за все маркетинг дозволяє ідентифікувати й задовольни-
ти людські та соціальні потреби. Саме націленість на задоволен-
ня потреб клієнтів дає можливість організувати новий прибутко-
вий бізнес.

Скільки компаній у світі дотримуються концепції маркетингу?
На жаль, не так багато. До справжніх професіоналів маркетингу,
на думку Ф. Котлера, можна зарахувати такі американські корпо-
рації, як «Procter & Gamble», «Apple Computer», «Disney»,
«Nordstrom», «Wal-Mart», «Milliken», «McDonald’s», «Marriott
Hotels», «American Airlines», кілька японських («Sony», «Toyota»,
«Canon») і такі європейські компанії, як «Ikea», «Club Med»,
«Ericsson», «Bang & Olufsen», «Marks & Spencer» [10]. У центрі
уваги кожної з них — споживач, і вся діяльність компаній органі-
зована так, щоб ефективно відповідати потребам покупців, що
постійно змінюються. Співробітники відділів маркетингу цих
компаній відрізняються високим професіоналізмом, а решта від-
ділів — виробничий, фінансовий, дослідницький, кадрів, закупі-
вель незмінно дотримуються принципу «споживач — король».

Більшість вітчизняних компаній звертається до маркетингу
тільки під тиском обставин, серед яких вирізняють:

 зниження об’ємів продажу зазвичай викликає паніку в керів-
ництва компанії та стимулює пошук причин ускладнень;

 зміна споживчих переваг. Багато компаній оперують на рин-
ках, що характеризуються швидкою зміною потреб покупців. За-
порука успішної діяльності на таких ринках — маркетинг;

 повільне зростання об’ємів продажу веде до того, що деякі
компанії починають пошук нових ринків. Більшість виробників
розуміють, що звернення до маркетингу допоможе їм знайти нові
ринкові можливості;

 зростаюча конкуренція. Невеликі компанії часто піддаються
атаці з боку конкурентів;

 зростаючі маркетингові витрати. Деякі компанії вважають,
що витрати на рекламу, просування, маркетингові дослідження та
обслуговування клієнтів дуже високі. Тоді керівництво компанії
вирішує, що прийшла пора провести маркетинговий аудит і внес-
ти зміни в роботу відділу маркетингу.
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У процесі переорієнтації на маркетинг вітчизняним компаніям
доводиться долати організаційний опір та повільне засвоєння ос-
нов маркетингу. Деякі відділи компаній (виробничий, фінансовий
і дослідницький) вельми ревниво спостерігають за маркетинго-
вою переорієнтацією, оскільки вважають, що посилення марке-
тингової функції призведе до зниження їх впливу в організації.
Спочатку маркетинг сприймався як одна з кількох однаково
важливих ділових функцій. Однак проблеми, пов’язані з прода-
жем, призводять до того, що маркетологам вдається довести важ-
ливість своєї роботи.

У практиці існує безліч підходів до формування стратегії роз-
витку організаційних процесів і організації в цілому:

 інтенсифікація — удосконалення бізнес-процесів (досяг-
нення вищого рівня їх ефективності) за рахунок залучення нових
партнерів у процесі створення ланцюжка цінності з метою інтен-
сивнішого просування, розподілення та продажу товарів або по-
слуг;

 розширення — залучення значних засобів для збільшення
частки ринку та вихід на нові ринки збуту, ефективніше викорис-
тання ресурсів і як результат — економія на масштабі;

 приріст — розвиток бізнес-процесів для надання ширшого
спектра послуг споживачам, продаж існуючим клієнтам супутніх
товарів і послуг, «перехресний» продаж;

 конверсія — використання найефективніших бізнес-
процесів для надання товарів та послуг іншим економічним
суб’єктам;

 інновація — використання найсучасніших технологій,
найефективніших управлінських рішень у здійсненні операцій і
процесів для створення та надання нових товарів і послуг;

 диверсифікація — створення бізнес-процесів та операцій у
непов’язаних сферах бізнесу для надання нових товарів або по-
слуг;

 реінжиніринг — реорганізація функціональної схеми (струк-
тури) організації на основі виокремлення ключових бізнес-
процесів [12].

Маркетинг не можна поставити в ряд з вищеназваними підхо-
дами до формування стратегії розвитку організації, оскільки він
сам використовує ці підходи та в комплексі робить їх ефективні-
шими в організації та управлінні діяльністю підприємств.

Багато дослідників уважають, що маркетологи використовують
свої компетенції перш за все для стимулювання попиту на продук-
цію компанії. Такий підхід видається нам дещо обмеженим. Точно
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так, як і фахівці з виробництва й логістики відповідають за управ-
ління поставками та закупівлями, маркетологи відповідальні за
управління попитом. Для того, щоб виконати поставлені перед ор-
ганізацією задачі менеджери з маркетингу зобов’язані впливати на
рівень, часовий розпорядок і структуру попиту.

Менеджерам з маркетингу доводиться вирішувати безліч пи-
тань: від найважливіших — щодо властивостей нового продукту,
організації продажу або рекламної кампанії — до менш значних
— знайти шрифт для напису на упаковці або вибрати її колір.
Значущість конкретних відповідей багато в чому визначається
специфікою ринків, на яких працюють організації (споживчий,
промисловий, глобальний і некомерційний).

Маркетинг як одна з наукових галузей економіки характери-
зується наявністю різних теоретичних концепцій. Усі запропоно-
вані дослідниками визначення суті маркетингу можуть бути по-
ділені на соціальні визначення та визначення маркетингу як
процесу управління. Підхід до маркетингу як до соціального
процесу відображає ту роль, яку він відіграє в суспільстві, або, за
висловлюванням проф. В. Я. Кардаша, «відповідальність марке-
тингу за створення і доставку стандартів якості життя суспільст-
ву значно посилилась» [8, с. 102].

Прихильники визначення маркетингу як процесу управління
часто описують його як «мистецтво продажу товарів». Але продаж
— усього лише верхівка айсберга маркетингу. Один із провідних
теоретиків маркетингу Пітер Драккер зауважував: «Правомірно
припустити, що потреба у продажах вічна. Мета маркетингу —
досягнення такого рівня знань і розуміння потреб споживачів, ко-
ли запропоновані вами товари і послуги будуть життєво необхідні
покупцям, щоб ваш товар продавав себе сам. В ідеалі, результат
маркетингу — готовий до покупки споживач. А для цього необ-
хідно зробити ваші товари і послуги доступними» [10].

Проте знання філософії маркетингу, уміння управляти бізнес-
ідеями не можуть бути достатніми для організації ефективного
підприємництва. Необхідний ще й інструментарій, тобто сукуп-
ність способів і методів, за допомогою яких можна було б вплива-
ти на споживачів та інші суб’єкти системи маркетингу для досяг-
нення поставлених цілей. Таким інструментарієм є маркетинг-
мікс, комплекс маркетингу, який уперше ввів у теорію маркетингу
в 1964 році проф. Нейл Борден з Гарвардської школи бізнесу. Про-
те «рецептний підхід» під час дослідження витрат на маркетинг
було запропонований раніше — у 1948 році Д. Каллітоном, який
визначив продавця як «укладача маркетингової програми з інгре-
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дієнтів» у процесі планування різних засобів конкуренції і як ме-
неджера, об’єднуючого ці інгредієнти в комплекс маркетингу.

У структурі комплексу маркетингу виокремлюють три
рівні:

1) потреби покупців, завоювання (задоволення) яких є основ-
ною метою маркетингу;

2) перемінні, керовані та контрольовані фірмою: товарний
асортимент; місце і час реалізації; ціна і цінова політика; розпо-
діл та збут, реклама, PR, стимулювання збуту, прямий маркетинг;

3) навколишнє середовище, тобто фактори, які не піддаються
внутрішньо-фірмовому керуванню — політика, право, культурне
й соціальне оточення, конкуренти, інституціональна система.

У вужчому значенні під комплексом маркетингу (маркетинг-
мікс) розуміють основні інструменти маркетингу. Е. Дж. Маккар-
ті (1960) описує їх за допомогою концепції «4 Р»: товар; ціна;
розподіл; просування.

Ф. Котлер під комплексом маркетингу розуміє набір маркетин-
гових інструментів, що піддаються контролю — товар, ціна, ме-
тоди розповсюдження й просування товару, сукупність яких
компанія використовує для одержання бажаної реакції цільового
ринку [2, с. 38, 39].

Нині в країнах з розвинутою економікою (або в тих, що дина-
мічно розвиваються) концепція маркетинг-міксу («4 Р») уважа-
ється обмеженою, хоча й охоплює елементи та функції, які є важ-
ливими складовими маркетингової діяльності. Деякі дослідники
здійснили спроби ввести в структуру маркетинг-міксу додаткові
елементи, наприклад, люди (people). У 1986 році Ф. Котлер додав
паблік-рилейшнз (public relations) і політику (politics), тим самим
розширивши модель «4 Р» до «6 Р». Відповідно до цього тради-
ційний інструментарій маркетингу «4 Р» доповнив у сфері послуг
такими засобами маркетингу — трьома додатковими «Р»: процес
(process), персонал (personnel), фізичне оточення — підтвер-
дження (physical evidence), які необхідні в арсеналі маркетолога
для успішної роботи сервісного підприємства [1; 2; 6; 10; 11].

Незважаючи на обмеженість застосування, модель «4 Р» віді-
грала прогресивну роль у формуванні теорії та розвитку практики
маркетингу.

Складові маркетинг-міксу, з погляду продавця, є інструмента-
ми маркетингу, якими він впливає на споживачів. З погляду спо-
живачів, призначення кожного маркетингового інструменту —
збільшення вигоди споживача. Роберт Лотерборн уважає, що
«4 Р» продавця відповідають «4 С» споживача (табл. 1.1).
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Таблиця 1.1
ЗІСТАВЛЕННЯ «4 Р» ПРОДАВЦЯ І «4 С» СПОЖИВАЧА [2, с. 40].

«4 Р» продавця «4 С» споживача

product продукт customer solution рішення споживача

рrісе ціна cost of consumer витрати клієнта

place місце convenience зручність

promotion просування communication комунікація

Застосування певного типу маркетингу дозволяє здійснювати
гнучку маркетингову діяльність, що ґрунтується на високій від-
повідальності перед споживачами й суспільством.

Класифікація маркетингу припускає відмінність маркетингу за-
лежно від мети обміну в системі підприємництва (бізнесу), сфери об-
міну, сфери застосування та виду діяльності, яку охоплює маркетинг.

Залежно від мети обміну, результатів тієї або іншої діяльності
розрізняють комерційний і некомерційний маркетинг. Комерцій-
ний маркетинг здійснюється в організаціях, метою яких є отри-
мання прибутку. Тому іноді комерційний маркетинг називають
маркетингом прибуткових організацій. А маркетинг неприбутко-
вих організацій (наприклад, організації муніципального рівня, мі-
ста, регіону, школи, клініки й лікарні, різні політичні партії, бла-
годійні фонди та ін.) називають некомерційним маркетингом.

За сферою обміну або за територіальною ознакою найчастіше
виокремлюють національний (регіональний, локальний) маркетинг,
і міжнародний (експортний, глобальний, світовий) маркетинг.

За сферою застосування розрізняють споживчий, промисло-
вий, інвестиційний маркетинг, а також маркетинг послуг.

Залежно від виду діяльності окремої особи або організації ви-
окремлюють: маркетинг організації, маркетинг окремої особи
(егомаркетинг), маркетинг місця, соціальний маркетинг та ін.

Маркетинг соціальний є маркетинговою діяльністю, пов’яза-
ною з розробкою, реалізацією та контролем соціальних програм,
направлених на підвищення рівня сприйняття певних шарів гро-
мадськості до певних соціальних ідей, рухів або практичних дій
[1, с. 49—58].

Маркетинг соціально-етичний — це вид маркетингової діяль-
ності, орієнтованої на перспективу, головним принципом якої є
ухвалення рішень, виходячи із запитів споживачів, вимог підпри-
ємства та довгострокових інтересів суспільства [1, с. 49—58].
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У 1986 році Ф. Котлер увів поняття «мегамаркетинг», яке роз-
глядається як стратегічне мислення, що враховує не тільки ство-
рення пропозиції товарів або послуг для цільових споживачів, але
й необхідність узгодження можливих наслідків цієї пропозиції з
макрогрупами ринкового середовища: профспілками, урядом, су-
спільними організаціями [1, с. 49—58].

Французький учений проф. Ж. Ламбен найнаочніше показав
посилення ролі макромаркетингу в розвинених ринкових відно-
синах, визначивши макромаркетинг як чинник економічної демо-
кратії. Саме макромаркетинг, на думку Ж. Ламбена, створює сис-
тему, яка реагує на запити споживача, орієнтує інвестиції й
виробництво на потреби, що передбачаються, стимулює інновації
та підприємницьку діяльність [1, с. 49—58].

Аналіз інших різновидів маркетингу, таких як макромарке-
тинг, мікромаркетинг, егомаркетинг, маркетинг ідей, маркетинг
організацій та промисловий маркетинг, можна знайти в роботах
Е. М. Азарян, А. Н. Асаул, Г. Л. Багієва, А. А. Бравермана,
А. В. Войчака, В. Г. Герасимчука, Е. П. Голубкова, Ф. Котлера,
М. А. Окландера, В. П. Пилипчука, А. Н. Романова, Ю. Ю. Кор-
люгова, С. А. Красильникова та інших авторів.

Разом з розглянутою класифікацією маркетингу окремі школи
маркетингу (американська, скандинавська, західноєвропейська)
використовують також інші різновиди маркетингу (табл. 1.2).

Таблиця 1.2
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ МАРКЕТИНГУ

Ознака класифікації Види маркетингу

маркетинг, орієнтований на продукт

маркетинг, орієнтований на споживача

1. Орієнтація маркетингової
діяльності

змішаний маркетинг

споживчий маркетинг (маркетинг товарів
споживчого призначення)

промисловий маркетинг (маркетинг това-
рів виробничо-технічного призначення)

торговельний маркетинг

інноваційний маркетинг

інвестиційний маркетинг

2. Сфера застосування

банківський маркетинг
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Закінчення табл. 1.2

Ознака класифікації Види маркетингу

стратегічний маркетинг

тактичний маркетинг

3. Період на який розробляють
маркетингову політику підпри-
ємства

оперативний маркетинг

конверсійний

стимулюючий

ремаркетинг

синхромаркетинг

розвиваючий (креативний)

демаркетинг

підтримуючий

4. Вид купівельного попиту

протидіючий

виробничий

продуктовий

збутовий

5. Застосовувана концепція ке-
рування маркетинговою діяль-
ністю на підприємстві

ринковий

інтегрований6. Ступінь координації функ-
цій, що виконуються на під-
приємстві неінтегрований

комерційний7. Кінцева мета маркетингової
діяльності підприємства некомерційний

маркетинг товарів8. Вид продукції

маркетинг послуг

мікромаркетинг9. Рівень розв’язуваних задач

макромаркетинг

глобальний

диференційований

вузькоцільовий

10. Ступінь диференціації мар-
кетингових функцій

індивідуальний

внутрішній маркетинг11. Територіальна ознака

міжнародний маркетинг
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Новим у цій класифікації повинно бути, на думку авторів, ви-
окремлення такого виду маркетингу, як інформаційний марке-
тинг, або маркетинг на ринку інтелектуальних продуктів та по-
слуг [7, с. 184—195]. Уважається, що успіх діяльності підприєм-
ства нині, а тим паче майбутньому, залежить не тільки від його
можливостей у галузі виробництва і збуту, але перш за все від ін-
новацій, знань, ноу-хау, забезпеченості інформаційним ресурсом,
а також від здатності грамотного його використання для підви-
щення конкурентних переваг.

Окрім інформатизації підприємницької і маркетингової діяль-
ності, істотним чинником, який формує генезис еволюційного
розвитку маркетингу і його концепцію, є розвиток галузі сервіс-
ного підприємництва. В економічно розвинутих країнах майбут-
нє суспільство називають сервісним, або економікою послуг,
оскільки вважається, що понад половина національного продукту
в світі вироблятиметься у сфері послуг. Перехід до сервісного су-
спільства означає, що, як і в епоху промислової революції, необ-
хідні нові управлінські та організаційні рішення в маркетингу,
технології, управлінні взаємостосунками між людьми: працівни-
ками підприємства (персоналом) і клієнтами. В умовах розвитку
сервісної конкуренції виникає необхідність нової організаційної
логіки підприємництва, порівняно з індустріальним суспільст-
вом.

Це вимагає нового підходу до управління, маркетингу, персо-
налу та фінансів. Таким чином, маркетинг не може залишатися
окремою функцією тільки фахівців з маркетингу і збуту.

Напрацьовані вченими-маркетологами рекомендації слугують
практичним цілям вивчення ринку, формування асортиментної
політики підприємства, синхронізації виробництва та збуту,
управління запасами, організації ефективної реклами, раціональ-
них способів пакування й транспортування продукції, вибору ка-
налів її реалізації, маніпулювання цінами, оптимізації витрат та
збільшення прибутку.

Усе це свідчить про важливість оволодіння маркетинговими
методами управління виробництвом та збутом для всіх суб’єктів
господарювання як у виробничій сфері, так і у сфері обслугову-
вання. Очевидно, не дарма багато зарубіжних учених і практиків
стверджують, що не виробничий потенціал фірми, а її діяльність
у сфері маркетингу є визначальним фактором, що гарантує її ко-
мерційний успіх. Адже цілком очевидно, що обмежені ресурси
суспільства будуть використані раціонально тоді, і лише тоді, ко-
ли вся виготовлена виробником продукція знайде свого спожива-
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ча. Маркетинг же за своєю суттю і є основним інструментом для
досягнення саме такого результату. Він допомагає позбутися тра-
диційної філософії виробника — максимального виробництва,
виходячи з виробничих можливостей підприємства, тобто вироб-
ництво заради виробництва, і забезпечує перехід до цілком логіч-
ної філософії економіки — виробництво заради споживання.
Тим самим маркетинг мотивом, що спонукає до розвитку самого
виробництва в такому напрямку, що воно повинне орієнтуватися
на виробництво продукції з тими споживчими характеристиками,
які визначаються конкретними запитами споживача, а не вироб-
ничими можливостями виробника. Цим самим забезпечуються
прогрес виробництва та формування його структури, направленої
на задоволення необмежених потреб людини.

Отже, знання закономірностей, принципів організації та фун-
кціонування процесу маркетингу дозволяє створити цілісне ба-
чення системи маркетингу й відповідно маркетингової діяльності
та чіткіше представити роль і значення маркетингової філософії
та інструментарію маркетингу під час організації підприємництва
й здійснення бізнесу.

Таким чином, маркетинг — це філософія та інструмента-
рій взаємодії господарюючих суб’єктів соціально-економічної
системи з приводу вибору цільових ринків, збереження й залу-
чення нових споживачів за допомогою створення, поставки,
здійснення комунікацій щодо значущих для них цінностей і за-
доволення попиту кінцевих споживачів, їхніх потреб у това-
рах і послугах з метою отримання прибутку або досягнення
соціального ефекту.

Логіка розвитку та еволюція
концепцій маркетингу й продажу

У загальному значенні під концепцією часто розуміють
систему поглядів, спосіб уявлення певних явищ у процесі органі-
зації та здійснення якої-небудь діяльності. Нерідко концепцію
розглядають як систему основних ідей, загальний задум, ідеоло-
гію організації діяльності підприємства або окремого підприєм-
ця, інтегровану цільову філософію господарювання, спосіб мис-
лення підприємця, спрямованість його дій.

Òåìà 3
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Очевидно, що основою маркетингу повинна бути ретельно
продумана філософія ефективної та соціально відповідальної діяль-
ності. У сучасній економічній науці існує кілька конкуруючих
концепцій, згідно з якими комерційні й некомерційні організації
ведуть маркетингову діяльність, одну з яких організація може
взяти за основу маркетингу: виробнича концепція, товарна кон-
цепція, концепція орієнтації на продаж, маркетингова концепція
та концепція соціально-відповідального маркетингу.

Залежно від рівня розвиненості виробництва й попиту на за-
пропоновані товари концепція маркетингу зазнала еволюційного
розвитку.

Зміни концепції маркетингу переважно визначалися й визна-
чаються станом і взаємодією в ринковому просторі таких
суб’єктів, як виробник (продавець), споживач (покупець) і дер-
жава (влада).

Удосконалення виробництва

Найдавніша з них — це концепція вдосконалення виробниц-
тва. Вона ґрунтується на впевненості виробника, що споживач
надаватиме перевагу широко доступним і з «розумною» ціною
товарам. Виробнича концепція стверджує, що споживачі надають
перевагу доступним і недорогим продуктам. Увага менеджменту
орієнтованих на виробництво компаній сконцентрована на досяг-
ненні високої його ефективності, зниженні витрат вартості й ма-
совому розподілі продукції. Прихильники виробничої концепції
стверджують, що споживачі зацікавлені перш за все в придбанні
товару, а не в його високих якостях, а постачальники концентру-
ють зусилля на пошуках способів розширення випуску. Звідси
положення про те, що основним інструментом розширення част-
ки ринку компанії є зниження цін на продукцію.

Слушність такої концепції очевидна, якщо попит переважає
товарне пропонування, або в разі високої собівартості продукції.

Керівництво підприємства в такому випадку докладає зусиль
для забезпечення великої серійності та продажу товару через різ-
номанітні точки збуту. Застосування цієї концепції має місце, на-
приклад, у таких випадках:

 якщо основна частина реальних і потенційних споживачів на
ринку має обмежений, невеликий дохід;

 попит на цей товар перевищує пропозицію, тому споживачі,
хоч їм і не подобається запропонований товар, купують його, за-
довольняючи тим самим ненадовго свої потреби.
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Отже, головне — це виробництво продукту, а продати в умо-
вах відсутності аналогічних товарів на ринку — справа несклад-
на. У зв’язку з цим ефективність діяльності підприємства зде-
більшого визначається економікою виробництва (збільшити се-
рійність, знизити собівартість, більше продати). Про споживача
не думають узагалі, ринок не досліджується, головне — виробити
дешевий товар із задовільними споживчими властивостями.

Виробничу концепцію і сьогодні використовують у багатьох
країнах. Послуговувалися нею і в СРСР, в умовах коли попит на
більшість товарів перевищував пропозицію, необхідно було по-
стійно вдосконалювати виробництво з метою збільшення об’ємів
виробництва продукції.

Товарна концепція

Недостатньо висока продуктивність праці породжувала на почат-
ку нестачу товарів, тому збути можна було все, що виробляли. Мар-
кетинг зводився до нарощування потужностей, до звичайного про-
дажу, реклама — до способів продати товар за максимальну ціну.

Відповідно до цієї концепції господарське управління підпри-
ємством передбачає, що споживач завжди позитивно поставиться
до товару, якщо продукт є доброякісним і продається за «нормаль-
ною» ціною. Споживач зацікавлений у таких товарах, знає про
наявність товарів-аналогів і здійснює свій вибір шляхом порів-
няння якості й цін на аналогічні товари інших організацій. Досяг-
нення бажаного об’єму продажу й прибутку вимагає незначних
витрат на маркетингову діяльність.

Цієї концепції дотримуються багато підприємств, у тому числі
й некомерційні. Проте концепція товару не завжди приносить ус-
піх, можливий прояв маркетингової короткозорості. Це має місце,
якщо ігнорується необхідність вивчення купівельної спроможності
споживачів, товарів-конкурентів, сумісності комплектуючих ви-
робів, що продукуються, з існуючими апаратами, механізмами,
виробництво яких має масовий характер. Знижуючи витрати на
маркетинг, підприємство ризикує одержати значний збиток від
невдачі на ринку.

Подальше зростання продуктивності праці призводить до за-
безпечення перевищення пропозиції товару над попитом. Збути
товар без різних форм просування вже неможливо. Призначення
просування — переконати покупця, що йому потрібний саме цей
товар і саме цього підприємства. Удосконалюються форми про-
дажу (знижки, краще обслуговування, гарантії тощо).
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Концепція інтенсифікації комерційних зусиль
(орієнтації на продаж)

Ця концепція продажу передбачає, що споживачі купувати-
муть запропоновані товари в достатньому обсязі лише за умов,
що фірма докладатиме значних зусиль для просування товарів і
збільшення їх продажу. Успіх концепції залежить від здатності
підприємства розробити ефективні методи продажу та демон-
страції своєї продукції, від уміння переконувати покупців у необ-
хідності здійснювати повторні покупки товару. Досягається це
цілеспрямованим пошуком покупців, умінням продемонструвати
їм приховані корисні властивості товару за допомогою інтенсив-
них засобів комунікаційного впливу, спрямованих на споживача.
Цей підхід характеризується пріоритетними для фірми діями з
організації максимального продажу власної продукції.

Період у розвитку маркетингу, який охоплює початок XX ст.
— кінець 1940-х років (США), у теорії маркетингу отримав назву
«збутового маркетингу». Маркетинг тоді асоціювався зі збутом.
На практиці зазвичай збутова діяльність переходить під контроль
одного з топ-менеджерів компанії, який залишає за собою й по-
саду керівника відділу збуту. Крім того, до його компетенції по-
трапляють деякі функції, пов’язані зі збутом: навчання персоналу
служби збуту, торгових агентів, обслуговування клієнтів.

Поняття «маркетинг» і «розподіл» використовують в одному й
тому самому розумінні. Вони насправді рівнозначні, однак різни-
ця в тому, що «маркетинг» означає торговельну діяльність. Мар-
кетинг охоплює будь-яку торговельну діяльність, яка приводить
до отримання товарів і послуг споживачем.

У США продуктивність праці разом зі зростаючими продук-
тивними силами в подальшому сприяли високим темпам розши-
рення масштабів виробництва (швидкого виробництва майже
будь-якої кількості товарів). Зусиль тільки реклами, як виявило-
ся, уже було недостатньо для забезпечення надійного збуту. Спа-
лахнула сумнозвісна криза 1930-х років. Лейтмотив реклами «Це
вам потрібно» на тлі гір нерозпроданих товарів змусив промис-
ловців замислитися над запитанням: «А що ж насправді необхід-
но покупцеві?». Так виникла ідея спочатку виявити потребу, ви-
готовити й продати споживачу товар, справді потрібний йому для
задоволення цієї потреби.

Згідно з концепцією орієнтації на продаж, споживачі за при-
родою своєї поведінки ніколи добровільно не купуватимуть усю
продукцію, яку випускає компанія. Тому організація повинна
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провадити агресивну політику продажу та інтенсивно просувати
на ринок свої товари.

Ця концепція припускає, що споживачам властива певна купі-
вельна інертність і навіть опір; вони погоджуються на покупку
тільки після тривалих домовленостей. Мається на увазі також на-
явність у компанії необхідних для застосування різних методів
просування ресурсів і досить ефективної системи збуту.

Орієнтація на продаж широко поширена як у комерційній, так
і некомерційній сфері (добродійні фонди, політичні партії та
освітні установи). Наприклад, політична партія зобов’язана «про-
дати» кандидата виборцям. З ранку до вечора він відвідує різні
виборчі ділянки, потискуючи нескінченну кількість рук, цілуючи
дітей, зустрічається зі спонсорами й виступає з промовами. На
всілякі радіо- і телевізійні рекламні оголошення, буклети та лис-
ти витрачаються величезні гроші. Усі негативні риси особи кан-
дидата акуратно «загримовані», адже основна мета полягає в то-
му, щоб якнайвигідніше «продати» його, а після здійснення
«торгової операції» почуття виборців уже нікого не цікавлять.
Після виборів нова офіційна особа продовжує проводити стосов-
но до громадян політику, орієнтовану на інтенсифікацію комер-
ційних зусиль (орієнтації на продаж).

Часто до цієї концепції звертається керівництво фірм, що за-
знають труднощі зі збутом, коли з’являються ознаки перевироб-
ництва. Мета таких компаній — продаж вироблених товарів, а не
виробництво продукції, якої потребує ринок. У сучасних еконо-
мічних системах нові виробничі потужності створюються в умо-
вах переважання ринку покупця (домінування споживача), коли
продавцям доводиться боротися за кожного клієнта. Потенційних
споживачів буквально бомбардують телевізійними рекламними
роликами, рекламними оголошеннями в газетах і журналах, пря-
мою поштовою рекламою та дзвінками з пропозиціями про про-
даж. Постійно хтось намагається щось продати. У результаті в
громадській думці формується переконання, що маркетинг — це
винятково заходи щодо просування товарів і реклама.

Дійсно, маркетинг ґрунтується на могутніх торгових кампані-
ях, проведення яких пов’язане з величезним ризиком, найактив-
ніше вдосконалюються різні технології торгівлі, ведеться пошук
нових груп потенційних покупців. Передбачається, що споживач,
якого вмовили зробити покупку, буде задоволений товаром. Як-
що ж споживач зазнає розчарування, він мовчки проковтне «пі-
гулку» і постарається, щоб про його помилку ніхто не дізнався. А
можливо, згодом забуде про свої незадоволені бажання й ризикне
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знову. Але така думка суто помилкова. Дослідження засвідчують,
що незадоволений покупець у розмові зі знайомими зазвичай не
приховує негативних оцінок, а погані новини, як відомо, поши-
рюються дуже швидко.

Проте процес інтенсифікації продажу вже вироблених товарів,
нав’язування споживачу товарів і послуг вимагає значної уваги
до нарощування виробництва й удосконалення товару. При цьо-
му з поля зору, як правило, випадають ринок і споживач, що
знижує ефективність концепції збуту.

Концепція маркетингу

На цьому етапі розвитку концепції маркетингу виробництво
починає поступово підпорядковуватися маркетинговому керів-
ництву, оскільки стає зрозумілим той факт, що споживачи купу-
ватимуть лише тоді, коли товари відповідатимуть їхнім запитам
більше, ніж товари конкурента. У цей період з’являється внутріш-
ньофірмове планування, закладаються основи поелементного
аналізу збутової діяльності підприємства, мистецтва продажу то-
варів, вивчення поведінки споживачів, сегментування ринку.

Концепція маркетингу — філософія бізнесу, що увібрала най-
краще з трьох розглянутих нами підходів. У центрі класичної кон-
цепції маркетингу завжди перебувають потреби та запити спожива-
чів, а також бажання фірми задовольнити їх. Ця концепція
ґрунтується на визначені потреб споживачів і реальній оцінці ними
асортименту та якості продукції, визнає необхідність пристосування
виробництва до задоволення вимог покупців ліпше, ніж це роблять
конкуренти. Для цього працівники служби маркетингу підприємст-
ва мають дослідити поведінку покупців, виявити окремі цільові
групи, з’ясувати технічні можливості, технологічну гнучкість та ор-
ганізаційну пристосованість виробництва для оперативного реагу-
вання на зміни стану ринку, бажань та потреб споживачів.

Гарвардський професор Теодор Льовітт показав істотну від-
мінність між орієнтацією компанії на продаж і маркетинго-
вою концепцією — концепція маркетингу тримається на чоти-
рьох китах:

 цільовому ринку;
 потребах споживачів;
 інтегрованому маркетингу;
 рентабельності.
Отже, орієнтація на продаж — це внутрішньо-зовнішня перс-

пектива. Початковий пункт — виробництво, потім увага менедж-
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менту концентрується на продукті; ефективний продаж вимагає
широкомасштабних торгових кампаній і використання різних ме-
тодів просування (табл. 1.3).

Таблиця 1.3
РОЗБІЖНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ЗБУТОВОЇ І МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Параметри діяльності Збутова концепція Маркетингова концепція

Головний об’єкт уваги Товари Потреби споживачів

Асортимент продукції Вузький Широкий

Виробничий процес Жорсткий. Визначається
об’єктами виробництва

Гнучкий. Визначаєть-
ся попитом і місткіс-
тю ринку

Упаковка товару Засіб збереження корис-
них властивостей

Засіб формування по-
питу. Частина плану-
вання продукту

Виробництво нового
товару

Провідна роль конструк-
торів і технологів

Активна участь марке-
тологів, економістів,
дизайнерів

Цінова політика Орієнтація на витрати ви-
робництва

Орієнтація на попит і
конкурентів

Наукові дослідження Модернізація продукції,
що виробляється

Модифікування про-
дукції, вихід на нові
сегменти ринку

Конкурентоспромож-
ність

Визначається цінами про-
дажу

Визначається цінами
споживання

Планування господар-
ської діяльності

Переважно на короткі те-
рміни

Переважно на довго-
строкову перспективу

Мета виробничої дія-
льності

Продати все, що вигото-
влено на підприємстві

Виготовляти тільки те,
що обов’язково знайде
покупця

Кінцева мета Отримання прибутку внас-
лідок зменшення собіва-
ртості продукції та збіль-
шення обсягу продажу

Отримання прибутку
шляхом задоволення
потреб споживачів

Концепція маркетингу ґрунтується на зовнішньо-внутрішній
перспективі — це чітке визначення цільового ринку, тобто увага
акцентується на потребах покупця, передбачається комплекс за-
ходів, які впливають на споживачів і дозволяють створити рента-
бельне виробництво (табл. 1.3).
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Таким чином, роль маркетингу в суспільстві полягає в оптимі-
зації параметрів обміну й комунікації між продавцями та спожи-
вачами.

Найважливішою метою сучасного маркетингу є виявлення но-
вих, ще не задоволених потреб чи нових форм задоволення вже
відомих потреб, орієнтація виробництва на задоволення саме цих
побажань і завдяки цьому випереджання конкурентів. Сучасне
підприємницьке мислення виходить з того, що ринок збуту є ви-
хідним пунктом усієї ділової активності підприємства. Кожне
підприємство, фірма чи організація живуть завдяки ринку й задля
нього. У зв’язку із цим маркетинг інтегрує й координує всі функ-
ції на підприємстві та націлює їх на об’єкт маркетингу — ринок
збуту.

Зрозуміло, що концепція маркетингу, як і орієнтація на про-
даж, має на меті отримання максимального прибутку від вироб-
ничої діяльності. Однак, якщо перша досягає цього шляхом мак-
симального задоволення потреб певних споживачів, то друга —
лише за рахунок збільшення обсягів продажу (інтенсифікації ко-
мерційних зусиль).

Термін «маркетинг-мікс» описує поєднання чотирьох елемен-
тів, які утворюють ядро маркетингової системи компанії. Коли ці
чотири елементи — товар, ціна, розподіл і просування —
об’єднуються ефективно, вони формують маркетингову програ-
му, яка дозволяє забезпечити ринок компанії продуктами й по-
слугами, що задовольняють його потреби.

Діяльність із просування створює окреме поєднання маркетин-
гової програми компанії, яке західні вчені (американська, скан-
динавська, західноєвропейська школи маркетингу) називають
«промоушн-міксом», або комунікаційним міксом. Головними
елементами промоушн-міксу є реклама компанії, зв’язки з гро-
мадськістю (PR), стимулювання збуту та особисті зусилля з про-
дажу. На думку західних дослідників Л. Спіро, Дж. Стентона та
А. Річа, в економіці США найважливішим із цих елементів —
якщо це вимірюється кількістю зайнятих людей, витрачених до-
ларів і продажем, що генеруються у результаті, — є особистий
продаж [14].

Соціально-етична концепція маркетингу

 Сьогодні в економіці розвинутих країн дедалі більше уваги
приділяють концепції соціально-етичного маркетингу. Вона
стверджує, що задачею маркетингу в усіх секторах бізнесу є



37

встановлення нестатків, потреб та інтересів цільових ринків
і забезпечення бажаної задоволеності ефективнішими й про-
дуктивнішими, ніж у конкурентів, способами з одночасним
збереженням чи зміцненням благополуччя споживача й суспіль-
ства в цілому. Саме цим відрізняється зазначений підхід від тра-
диційного погляду на маркетинг, що обходить стороною проб-
леми можливих конфліктів між прагненнями продавця до збуту
своєї продукції й довгостроковим благополуччям споживача.
Спочатку фірми обґрунтовували свої ринкові рішення переважно
ставлячи за мету отримання прибутку. Потім вони усвідомили
стратегічну значимість задоволення споживачів, у результаті чо-
го й виникла концепція маркетингу. Нині під час прийняття рі-
шень компанії дбають і про інтереси суспільства. Концепція со-
ціально-орієнтованого, етичного маркетингу вимагає збалансу-
вання всіх трьох факторів:

 прибутків фірми;
 споживчих запитів та попиту;
 інтересів суспільства.
 Прихильники цієї концепції схильні оцінювати систему мар-

кетингу не тільки за ступенем наданої безпосередньо споживачу
задоволенності та прибутковості виробництва, але й за впливом,
тобто, яку дію у сфері маркетингу чинить на фізичне чи культур-
не середовище, на суспільство в цілому.

Концепція соціально-орієнтованого, відповідального маркетин-
гу спочатку виникла у сфері товарного виробництва. Однак ця
проблема останнім часом актуальна не тільки для виробників
продукції товарного виробництва, але й для сектора послуг.

Концепція соціально-відповідального маркетингу вимагає об-
ліку в практиці маркетингу соціальних і етичних питань. Марке-
тологи вимушені встановлювати баланс суперечливих показни-
ків, що визначають доходи компанії, задоволення потреб спо-
живачів і суспільні інтереси. Деяким компаніям, що орієнтуються
на концепцію соціально-відповідального маркетингу, вдалося до-
сягти значних об’ємів продажу продукції та високої рентабель-
ності.

Для соціально-етичної концепції маркетингу характерним є
розуміння того, що з погляду попиту можливі суттєві розбіжності
між суспільними та особистими інтересами. Тому соціально-
етична концепція маркетингу ґрунтується на тому, що головною
метою фірми має бути задоволення розумних потреб покупців з
урахуванням інтересів суспільства.
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Холістичний (цілісний) маркетинг

Потреба використовувати маркетинг як своєрідну філософію,
що пронизує всю діяльність компанії, трансформувала сприйнят-
тя маркетингу як концепції управління, концепції ведення бізне-
су в так званий цілісний, холістичний (holistic) маркетинг. У цьо-
му випадку в маркетингу беруть участь споживачі, сама компанія
та її партнери. За їх участю визначаються ринковий простір і по-
тенційні можливості, що виникають у ньому для компанії. Потім
потенційні можливості, вимоги фокусування на споживачів пере-
кладаються на мову необхідних ресурсів, використання ключо-
вих компетенцій та створення мережі співпраці. Маркетинг у та-
кому разі є філософією всієї компанії — передбачається інтег-
ральний підхід до нього, маркетингом займається вся компанія, у
тому числі спеціально створені групи, а не тільки сам «профіль-
ний» відділ.

Необхідність ефективних маркетингових рішень у подоланні
протиріч (пошуку компромісу) у взаємодії суб’єктів економічної
діяльності та оптимального розміщення ресурсів вимагають змі-
ни в сутності маркетингової діяльності вітчизняних підприємств і
орієнтації бізнесу на нову сучасну концепцію, засновану класи-
ками маркетингу Ф. Котлером та К. Л. Келлером — «холістичний
маркетинг».

Холістичний (цілісний) маркетинг включає чотири компонен-
ти (рис. 1.1):

 маркетинг ринкової орієнтації;
 соціально відповідальний маркетинг;
 інтегрований маркетинг (товари, ціни, збут, комунікації);
 внутрішній маркетинг.
У сучасному розумінні соціальна відповідальність бізнесу —

це добровільний внесок бізнесу в розвиток суспільства в соціаль-
ній, економічній та екологічній сферах, що безпосередньо пов’я-
зана з основною діяльністю компанії і виходить за межі визнано-
го законом мінімуму. Таким чином, доречно відокремлювати по-
няття суспільної та соціальної відповідальності бізнесу, розумію-
чи під першим весь комплекс системних функцій бізнесу,
включаючи ті з них, які закріплені вимогами чинного законодав-
ства, а під другим — його дії в соціальній сфері, які здійснюють-
ся суто на добровільній основі.

Для реалізації соціально-відповідальної поведінки бізнес по-
винен мати: можливість приймати самостійні рішення (без при-
мусу); розуміння наслідків самостійно прийнятих рішень; здат-



39

ність бачити цілі та сенс розвитку бізнесу в контексті розвитку
суспільства; бажання приймати рішення, які сприяють розвитку
суспільства.

Інші відділи

Відділ маркетингу

Топ-менеджмент

Товари

Ціни

Збут

Комунікації

Внутрішній маркетинг Інтегрований маркетинг

Споживачі

Ділові партнери

Впливові особи

Конкуренти

Маркетинг ринкової
орієнтації

ХОЛІСТИЧНИЙ
МАРКЕТИНГ

Соціально-відпові-
дальний маркетинг

Макросередовище

Етика

Екологія

Право

Суспільство

Рис. 1.1. Компоненти холістичного маркетингу

Інтегрований маркетинг передбачає взаємне координування
традиційного інструментарію комплексу маркетингу для макси-
мізації їхнього сумарного ефекту; внутрішній маркетинг забезпе-
чує прийняття маркетингових принципів усіма працівниками ор-
ганізації, тобто дотримання маркетингової філософії бізнесу на
рівні компанії в цілому. Необхідно приділяти особливу увагу
якості роботи персоналу, ефективно навчати та мотивувати служ-
бовців, які працюють з клієнтами, а також весь обслуговуючий
персонал роботі в команді та забезпеченню задоволення спожи-
вача.
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Маркетинг взаємовідносин
споживачів, постачальників,

дистриб’юторів та партнерів

На сучасному етапі становлення економічних систем різ-
них рівнів розгортаються якісно нові процеси, що зумовлюють
пошук принципово відмінних способів забезпечення успішного
довгострокового розвитку підприємств і організацій. В умовах
глобалізації, зміщення акцентів з матеріальних та фінансових ре-
сурсів на інтелектуальні активи, докорінної трансформації тради-
ційних моделей і механізмів функціонування підприємств у кон-
курентному середовищі та перетворення природи самої конку-
ренції постає проблема розвитку та впровадження нових, форм ре-
алізації економічних інтересів основних дієвих суб’єктів ринку. У
такому контексті одним з перспективних способів забезпечення
успішної конкурентної позиції сучасних підприємств визнається їх
партнерська взаємодія у формі довгострокових відносин.

Досягнення стійкого становища на ринку не може бути забез-
печене лише одним підприємством, а ґрунтується на співпраці з
бізнес-партнерами, тому набули актуальності конкурентні пере-
ваги, в основі яких лежать відносини з іншими підприємствами.

Створення й розвиток стратегічних мереж (strategic net-
works) є новим підходом фірми до рішення проблеми конкуренції
в умовах глобалізації світової економіки та ринків. Подібна тен-
денція є результатом стрімкого розвитку та розповсюдження ви-
сокотехнологічних продуктів і комплексних рішень у сучасній
економіці, процесів швидкого вдосконалення технологій та висо-
кого рівня ризику на нових ринках. Жодна фірма вже не володіє
самостійно всіма необхідними ресурсами для створення та під-
тримки стійкої конкурентної переваги в глобальному масштабі.

У багатьох країнах компанії утворюють стратегічні мережі —
з постачальниками, бізнес-споживачами, фінансовими інститута-
ми, державними організаціями, дослідницькими центрами й на-
віть з конкурентами з метою досягти такого рівня якості та ефек-
тивності діяльності фірми, які неможливо було б одержати в
умовах прямої конкуренції фірми з фірмою. Таким чином, відно-
сини між суб’єктами господарювання утворюють особливу стій-
ку мережу, у якій успіх кожного партнера залежить від успіху
мережі в цілому. Так, Ф. Котлер — гуру у сфері маркетингу —
визначає сьогоднішні глобальні ринки як мережеву економіку та
суспільство мереж [11].

Òåìà 4
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Основою реалізації мережевого підходу є маркетинг взаємо-
відносин (relationship marketing). Такий підхід направлений на
встановлення й розвиток успішних відносин з постачальниками,
покупцями та зовнішніми партнерами. Невід’ємною умовою мар-
кетингу взаємовідносин є формування взаємної довіри (trust) і
зобов’язань (commitment) між фірмами. Relationship marketing
(RM) — маркетинг партнерських відносин, маркетинг взаємовід-
носин, маркетинг взаємодії, маркетинг партнерських взаємовід-
носин. На жаль, українська мова іноді не може передати точно
внутрішню суть англомовної категорії.

Фірми впливають не тільки на свої відносини з безпосередні-
ми партнерами, але можуть і, як правило, чинять певний вплив і
на відносини останніх з іншими суб’єктами господарювання. Та-
ким чином, активне оточення фірми складається з прямих та не-
прямих відносин, партнерів і третіх сторін, що свідчить про не-
обхідність вивчення не тільки прямих контактів центральної
організації, але також і її непрямих відносин.

Отже, суть маркетингу взаємовідносин — встановлення тіс-
них зв’язків з різними учасниками процесу виробництва й реалі-
зації товарів (послуг) для представлення на ринок, що подоба-
ються споживачам, приносять прибуток усім учасникам процесу,
а споживачеві — задоволення.

Проблемою дослідження теоретичних аспектів маркетингу
відносин займалися багато вітчизняних і зарубіжних учених:
А. Ардішвілі, А. Афанасьев, Г. Л. Багієв, М. Бейкер, А. В. Вой-
чак, С. С. Гаркавенко, Я. Х. Гордон, В. Дорошев, Ф. Котлер,
С. Кущ, Б. А. Соловйов, А. Стєрлін, Д. Рафінєджад, X. Хаканссон
та О. Юлдашева. Водночас і нині відсутній єдиний підхід щодо
визначення терміна «маркетинг відносин», неоднозначно розкри-
то його сутність (табл. 1.4).

Таблиця 1.4
ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Визначення Автор

Маркетинг взаємовідносин — це нау-
ка про залучення й утримання покуп-
ців (споживачів)

Baker M. J. (ed). IEBM
Encyclopedia of Marketing. —

London: Thomson Learning, 2001

Концепція маркетингу взаємовідносин
передбачає спрямованість маркетин-
гової діяльності фірми на встановлен-
ня довгострокових конструктивних,
привілейованих стосунків з потенцій-
ними клієнтами

Гаркавенко С. С. Маркетинг:
Підручник. — К.: Лібра,

2002. — С. 29
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Закінчення табл. 1.4

Визначення Автор

Маркетинг партнерських відносин —
безперервний процес визначення і
створення нових цінностей разом з ін-
дивідуальними покупцями, а потім
спільного отримання і розподілу виго-
ди від цієї діяльності між учасниками
взаємодії

Гордон Я. Х. Маркетинг
партнерских отношений / Пер.

с англ. О. Н. Нестеровой. — СПб.:
Питер, 2001 [2, с. 35]

Маркетинг взаємовідносин — це прак-
тика побудови довгострокових взає-
мовигідних відносин із ключовими
партнерами, що взаємодіють на ринку:
споживачами, постачальниками, дис-
триб’юторами з метою встановлення
тривалих, привілейованих відносин

Котлер Ф. Маркетинг.
Менеджмент / Пер. с англ. под ред.
О. А.Третьяк, Л. А. Волковой,
Ю. Н. Каптуревского. — СПб.:
Питер, 1999. — 896 с. [5, с. 43]

Маркетинг взаємовідносин передбачає
спрямованість маркетингової діяльно-
сті фірми на встановлення довгостро-
кових, конструктивних, привілейова-
них стосунків з потенційними клієн-
тами

Котлер Ф. Маркетинг
в третьем тысячелетии: как соз-

дать, завоевать и удержать рынок /
Пер. с англ. В. А. Гольдича,

И. А. Оганесовой; науч. ред. и авт.
вступления Б. А. Соловьев. —

М.: АСТ, 2000 [4, с. 32]

Отже, маркетинг партнерських відносин — це практика побу-
дови довгострокових взаємовигідних відносин з ключовими рин-
ковими партнерами компанії (споживачами, постачальниками,
дистриб’юторами) з метою встановлення тривалих привілейова-
них взаємозв’язків для забезпечення пошуку компромісу у взає-
модії суб’єктів економічної діяльності та оптимального розмі-
щення ресурсів на ринку товарів і послуг.

Уміючі швидко й добре працювати, компанії-виробники праг-
нуть встановити довгострокові, довірчі, взаємовигідні відносини
з найціннішими споживачами, дистриб’юторами, ділерами та по-
стачальниками.

Як «будівельний матеріал» використовують високий рівень
обслуговування та розумні ціни. Маркетинг партнерських взає-
мовідносин направлений на встановлення тісних економічних,
технічних і соціальних зв’язків з партнерами, що сприяє знижен-
ню трансакційних витрат і заощадженню часу, який перетворює
торгові операції з предмета переговорів на рутинний процес.

Кінцевий результат, до якого прагне маркетинг взаємовідно-
син, — формування унікального активу компанії, який називають
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маркетинговою діловою мережею, що включає компанію й заці-
кавлені в її роботі групи (контактні аудиторії): споживачів, най-
нятих робітників (персонал), постачальників, дистриб’юторів,
роздрібних торговців, рекламні агентства, університетських уче-
них і всіх, з ким організація встановила взаємовигідні ділові від-
носини. Таким чином, на ринку конкурують уже не так компанії-
виробники, як ділові системи вцілому. У цьому випадку виграє та
компанія, якій вдалося побудувати найефективнішу систему.
Принцип дії простий — побудуйте ефективну систему відносин з
ключовими зацікавленими групами, і прибуток вам гарантова-
ний.

В умовах загострення конкурентної боротьби діячі ринку
прагнуть поліпшити ефективність своєї роботи у всіх ланках
створення цінності для споживача. У результаті компанії вима-
гають більшого від своїх постачальників. Від торгових агентів,
які представляють цих постачальників, очікується, що вони ро-
битимуть певний внесок в успіх своїх клієнтів. А для цього тор-
гові агенти повинні розуміти потреби й запити споживачів і зна-
ходити проблеми, з якими клієнти зіштовхуються, та допомагати
в вирішені цих проблем.

Водночас, суб’єктами ринку стає дедалі важче розвивати та
зберігати конкурентні переваги, засновані винятково на товарах.
Більшість таких переваг копіюють конкуренти, до того ж досить
швидко.

Наприклад, компанія «Chrysler» першою випустила на ринок
США автофургони, проте згодом випускати подібні машини по-
чали й інші виробники автомобілів. Таким чином, на думку Л.
Спіро, Дж. Стентона та А. Річа, у сучасних умовах компаніям до-
водиться зосереджувати чималі зусилля на формуванні компонен-
тів доданої цінності, яка підкріплює запропоновані споживачу
товари та послуги. Компоненти доданої цінності — це ті компо-
ненти, які додаються до самого товару, наприклад, інформація та
послуги [19].

Для розуміння потреб клієнтів і надання чітких, обґрунтова-
них рішень їхніх проблем продавці повинні розвивати з ними тіс-
ні довгострокові взаємовідносини. Основу цих відносин скла-
дають співпраця, обов’язковість, відданість та інформованість.
Процес, за допомогою якого фірма вибудовує зі споживачами дов-
гострокові взаємовідносини з метою створення взаємних конку-
рентних переваг, називають продажем, зумовленим взаємовід-
носинами. Торгові представники, які займаються продажем, зу-
мовленим взаємовідносинами, зосереджують зусилля на розвитку
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тривалих відносин з кількома ретельно відібраними клієнтами, а
не на спробах привернути якомога більше клієнтів.

Зарубіжні вчені Л. Спіро, Дж. Стентон та А. Річ уважають, що
продаж, зумовлений взаємовідносинами (relationship selling), від-
різняється від трансакційного продажу (transaction selling), коли
продавців цікавить лише безпосередній продаж товару або по-
слуги (разова угода). Ці відмінності зазначено в табл. 1.5.

Таблиця 1.5
ВІДМІННІСТЬ ПРОДАЖУ, ЗУМОВЛЕНОГО

ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ, ВІД ТРАНСАКЦІЙНИХ ПРОДАЖ [19]

Трансакційний продаж
(transaction selling)

Продаж, зумовлений взаємовідносинами
(relationship selling)

 Одержати нових клієнтів  Утримати існуючих клієнтів

 Одержати замовлення  Стати переважним постачальником

 Понизити ціну, щоб здійснити
продаж

 Забезпечити прибуток за допомогою
відповідної цінової політики

 Поводитися зі всіма клієнтами
так, щоб максимізувати коротко-
строковий прибуток від продажу

 Поводитися з кожним клієнтом так,
щоб одержати довгостроковий прибу-
ток від продажу

 Продавати всім бажаючим без
винятку

 Зосередитися на високоприбуткових
клієнтах

 Фактично однаковий сервіс для
всіх

 Надання додаткових послуг (інфор-
маційних, консалтингових тощо)

 Менше уваги створенню додат-
кової цінності в процесі продажу

 Управління продажем на засадах
маркетингу — створення додаткової
цінності в процесі продажу

Слід зауважити, що з розвитком продажу, зумовленого взає-
мовідносинами, звісно, виникають витрати, пов’язані з покра-
щенням обслуговування лояльних клієнтів, але й розвиваються
певні вигоди, які охоплюють ширші сфери співпраці.

Вищезазначене дає змогу сформувати таку структуру важли-
вості елементів цінності відносин за типами відносин (табл. 1.6).

Маркетинг взаємовідносин забезпечує такі переваги для ком-
панії, як:

 зниження витрат, пов’язаних з пошуком нових клієнтів;
 компанія забезпечує зростання обсягу та вартості закупі-

вель, оскільки постійні споживачі збільшують свої витрати на
купівлю продукції в окремої компанії;
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Таблиця 1.6

ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ПРОДАЖУ,
ЗУМОВЛЕНОГО ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ

Тип відносин Вигоди Витрати

Потенційні
відносини

У центрі уваги базові умови
— пропозиція та умови
співпраці, аналізовані з ме-
тою підходу до першої
трансакції. У разі потенцій-
ної довгострокової перспек-
тивності клієнта — додатко-
вий аналіз наступних еле-
ментів цінності відносин

У центрі уваги базові умови
— прямі витрати, аналізова-
ні з метою переходу до пер-
шої трансакції. У разі поте-
нційної довгострокової пер-
спективності клієнта — до-
датковий аналіз наступних
елементів цінності відносин

Трансакції Пропозиція й умови транс-
акції.
Прибутковість і ефектив-
ність

Прямі витрати

Періодичні
відносини

Ті самі переваги, а також:
стабільність діяльності та
гнучкість;
якість відносин і управління
інформацією

Ті самі витрати, а також:
зростання ринкових загроз;
інвестиції у відносини

Партнерські
відносини

Ті самі переваги, а також:
інновації; інвестиції;
навчання;
стратегічне позиціонування
й розвиток

Ті самі витрати, посилення
непрямих витрат

 «перехресний» продаж та інші маркетингові рішення щодо
підвищення прибутковості збільшують частку компанії в спожив-
чому кошику кожного окремого споживача. Тобто обсяг продажу
зростає, а відповідно й прибуток. Це також свідчить про доціль-
ність створення партнерських мереж, які можуть запропонувати
своєму споживачеві продукцію партнерів, і навпаки;

 наявність продуктової панелі, яка «відкидає» необхідність
пошуку та використання спеціалізованих дослідницьких компа-
ній у процесі пропозиції нових послуг. Оскільки компанія під-
тримує довготривалі відносини зі своїми клієнтами, то можна ді-
знатися в клієнта про його вподобання. Маркетинг на основі
відносин забезпечує наявність групи клієнтів, які створюють для
компанії ринок для тестування та виведення нових продуктів чи
пропозицій з меншим ризиком;
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 рекламування продукції споживачами. Багато споживачів
ураховують думку представників своїх референтних груп під час
вибору певного товару. Як відомо, маркетинг на основі відносин
передбачає пропозицію найвищої цінності для своїх клієнтів;

 підвищення впевненості споживачів. Під час взаємодії обид-
ві сторони отримують більше інформації, а отже, можуть при-
ймати рішення впевненіше. Довіра зростає в обох сторін;

 утримування працівників. Внутрішній маркетинг (як не-
від’ємна частина маркетингу на основі відносин) забезпечує біль-
шу участь кожного окремого працівника в розвитку компанії та
досягнення найповнішого задоволення споживачів;

 життєвий цикл споживача стає «довшим». Чим триваліший
життєвий цикл споживача, тим прогнозованішими будуть фінан-
сові потоки, а відповідно й прибуток компанії, з одного боку, та
нижчими витрати компанії, з другого. Компанія впевненіше про-
понуватиме нові послуги своїм клієнтам;

 зростання ролі довгострокового планування (його вірогід-
ність стане більшою), оскільки набагато легше передбачити обся-
ги реалізації та вподобання постійних клієнтів.

У такому контексті одним з перспективних напрямів забезпе-
чення успішної конкурентної позиції сучасних підприємств ви-
знається їх партнерська взаємодія у формі продажу, зумовленого
взаємовідносинами, оскільки створюється бар’єр для входження
нових конкурентів на ринок компанії. Лояльного клієнта важко
переконати в тому, що варто перейти на обслуговування в іншу
компанію. Компанія отримує бар’єр для входження на її ринок
конкурентів за рахунок утримування сталої бази задоволених
споживачів. Окрім цього, стала база задоволених клієнтів забез-
печує утримування персоналу компанії.

Отже, багато років у бізнесі домінували продажі на основі опе-
рацій (transaction selling), що є певною послідовністю операцій, у
кожній з яких беруть участь окремі компанії, які здійснюють неза-
лежну операцію, що передбачає поставку певного товару в обмін
на відповідну платню. Проте в сучасних умовах, що характеризу-
ються надзвичайно високим ступенем конкуренції, діячі ринку
дійшли висновку, що якщо вони сформують стійкі відносини зі
своїми споживачами, партнерами та постачальниками, то отрима-
ють з цього суттєві переваги. Такий підхід дав могутній імпульс
розвитку продажу на основі відносин (relationship selling).

Наприклад, компанія «Xerox» (www.xerox.com) обмежила коло
постачальників, з якими вона готова мати справу, менш ніж 500
організаціями. Для порівняння: у 1989 році в неї було понад 5000
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постачальників. У результаті звуження кола своїх постачальників
об’єм роботи торгового персоналу зростає: тому що доводиться
більше працювати зі споживачами, намагаючись розв’язати їхні
проблеми, підвищувати ефективність, що позначається на збіль-
шенні цінності. Дедалі більша кількість компаній відкриває свої
офіси поблизу або безпосередньо на території компаній-покупців.
Зокрема, компанія «Kinko’s» (www.kinkos.com) відкрила офіси всіх
своїх найважливіших постачальників у власній штаб-квартирі в
Каліфорнії (США), а компанія «Procter & Gamble» (www.pg.com)
направила своїх ключових торгових представників у штаб-квар-
тиру компанії «WalMart» (www.walmart.com) м. Бентонвілль, штат
Арканзас (США), які працюють там постійно.

Проте забезпечення такого високого рівня обслуговування —
дороге задоволення, яке до того ж не може бути використане од-
наковою мірою всіма зарубіжними споживачами. У результаті
менеджерам з продажу доводиться ранжирувати своїх клієнтів,
вступаючи в партнерські відносини з одними й прагнучи макси-
мізувати ефективність у відносинах з іншими суб’єктами госпо-
дарювання. Фактично організації формують багаторівневу стра-
тегію продажів, задача якої полягає, з одного боку, у встанов-
ленні унікальних, більше того — стратегічних, відносин із кра-
щими з клієнтів і, з другого, — у спрощенні заснованих на опе-
раціях (угодах) відносин з клієнтами, яких влаштовує нижчий рі-
вень обслуговування. Наприклад, керівництво компанії «Shell
Oil» (www.shell.com) дійшло висновку, що частина дрібних фірм-
покупців не бажає, щоб до них навідувались її торгові представ-
ники (і до того ж не мають часу, щоб приймати таких відвідува-
чів). Після того, як компанія перерозподілила ресурси й почала
направляти своїх торгових представників переважно до крупних
клієнтів, а для виходу на дрібніших почала використовувати те-
лемаркетинг, виявилось, що такий підхід влаштовує практично
всіх клієнтів «Shell Oil». Ці заходи сприяли скороченню торгових
витрат, зростанню об’ємів продажів і підвищенню прибутків.

З погляду посилення значущості стратегічної орієнтації вці-
лому і маркетингу зокрема, слід зазначити тенденцію розвитку
різних партнерських взаємовідносин і перш за все:

 з існуючими споживачами (програми лояльності). Побутує
думка, що набагато важче завоювати нових споживачів, ніж під-
вищити ступінь лояльності існуючих. Наявних споживачів легше
зацікавити новими продуктами й методами їх просування, «пере-
хресний» продаж збільшує частку компанії в споживчому коши-
ку кожного окремого споживача. Доцільно залучати споживачів
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до розробки нових продуктів, реклами, методів стимулювання
продажу тощо;

 слід відзначити розвиток партнерських взаємовідносин між
усіма групами впливу в компанії (акціонерами, керівниками, влас-
ним персоналом та ін.), що необхідно для вибору правильних на-
прямів розвитку компанії та забезпечення їх ефективної реалізації;

 на основі партнерських взаємовідносин, обліку взаємних ін-
тересів зростає роль утворення стратегічних довгострокових аль-
янсів. Ідеться про подальший розвиток горизонтальних і верти-
кальних маркетингових систем, перетворення їх у вертикально-
інтегровані системи управління, формальні й неформальні госпо-
дарські союзи.

Поодинці вижити, а тим паче досягти успіху, у конкурентній
боротьбі — набагато складніше завдання. Ці сучасні тенденції роз-
витку продажу, зумовленого взаємовідносинами, викликали появу
та швидкий розвиток маркетингу взаємовідносин, тобто виду мар-
кетингу, в основі якого лежить побудова взаємовигідних довго-
строкових взаємовідносин з ключовими партнерами: споживача-
ми, постачальниками, оптовими і роздрібними торговцями.

Метою маркетингу взаємовідносин вітчизняних підприємств є
максимізація кінцевих результатів своєї діяльності за весь період
контактів з ключовими клієнтами, забезпечення пошуку компро-
місу у взаємодії суб’єктів економічної діяльності та оптимально-
го розміщення ресурсів на вітчизняному ринку, з огляду на складні
умови ведення стратегічних маркетингових дій в умовах кризово-
рецесійних явищ в економіці країни, які поглиблюються на тлі
ефекту інформаційної асиметрії разом із трансакційними витра-
тами, що є «дефектами мікроструктури».

Сутність і значення управління
продажем товарів і послуг

у сучасній економіці

В останні роки серед західних фахівців у сфері управ-
ління продажем домінує думка, що в сучасних умовах виробниц-
тва вдосконалення управління матеріально-технічним забезпе-
ченням з орієнтацією тільки на мінімізацію витрат уже не
відповідає нагальним потребам. На їхню думку, управління стає

Òåìà 5
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оптимальним лише тоді, коли воно ґрунтується на маркетинговій
концепції, що тісно пов’язана з активною ринковою стратегією.
Таким чином, управління продажем має працювати перш за все
на споживача, намагаючись максимально задовольнити його
попит.

Підприємства в умовах ринкової економіки значну увагу при-
діляють проблемам оптимізації процесу просування товарів від
виробника до споживача. Результати їх господарської діяльності
багато в чому залежать від того, наскільки правильно були обрані
канали розподілу товарів, форми та методи їх збуту, від ширини
асортименту та якості послуг, пов’язаних з реалізацією продукції,
які надає підприємство.

Сучасна концепція маркетингу звертає першочергову увагу на
маркетингову діяльність тих підрозділів, які перебувають у без-
посередньому контакті зі споживачами (покупцями, клієнтами).
Ідеться про відділи збуту (продажу), які за сучасних умов повин-
ні стати головними носіями та інструментами реалізації марке-
тингових ідей компаній на ринку. Очевидним стає той факт, що
для реалізації низки маркетингових функцій необхідна безпосе-
редня участь відділів продаж. Але необхідно зауважити, що як
адміністратори, так і спеціалісти зі збуту занадто вузько підхо-
дять до проблеми каналів збуту. Багато хто з них пояснює термін
«канали розподілу» як комплекс взаємовідносин між промисло-
вою фірмою і торговельними виробництвами, які не входять до її
структури, за допомогою яких товари, що їх виготовляє фірма,
надходять на ринок.

Так, американська модель маркетингу, яка на сьогодні пере-
важає в бізнесовій активності, передбачає розподіл маркетинго-
вих інструментів на чотири групи (широковідома концепція
«4 Р»). У структурі маркетингових функцій збуту (продажам)
окреме місце, на жаль, не надається. Звідси комплекс маркетингу
має певну незакінчену, відірвану від конкретної ринкової діяль-
ності форму. Така ситуація є однією з причин недовіри до марке-
тингових структур, нерозуміння їх значимості, виникнення конф-
ліктів у компанії стосовно визначення ролі кожного підрозділу в
досягненні кінцевих результатів.

Зусилля зі збуту продукції певною мірою завжди матимуть міс-
це, оскільки завжди існує необхідність пошуку споживачів,
встановлення безпосередніх контактів з ними, спонукання їх до
купівлі продукції, здійснення відповідних трансакцій. До того ж
у міру насичення ринку, посилення конкурентних впливів такі
зусилля повинні бути дедалі більшими. По суті продаж продукції
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в достатніх кількостях за ціною, що влаштовує товаровиробника
та споживача, є головним підтвердженням успішності маркетин-
гових дій, джерелом інформації про шляхи та резерви їх подаль-
шого вдосконалення. Виходячи із цього, організація та плануван-
ня системи продажів продукції компанії, орієнтація на успішні
продажі, їх супроводження повинні бути в центрі уваги системи
маркетингу.

Перш, ніж перейти до розгляду цих питань, необхідно визна-
чити такі відомі та поширені поняття, як «обіг», «розподіл», «об-
мін», «продаж» та «збут».

Поняття «обіг» трактують як «процес обігу», до якого зарахо-
вують діяльність підприємства щодо виробництва товару. Загаль-
ніше визначення цієї економічній категорії: обіг — це рух коштів
і товарів, що відбувається з метою відтворення, одержання
прибутку.
Обмін — економічний процес, що опосередковує виробництво

й розподіл, з одного боку, і споживання — з другого. Як і розпо-
діл, обмін бере початок у виробництві.

Поняття «продаж» в економічній літературі визначають пере-
дусім як передавання товару іншій особі в обмін на грошову
оплату; продаж є однією зі складових угоди купівлі-продажу. В
економічному словнику зазначено, що продаж — це процес, у
якому беруть участь не менше, ніж дві сторони. Одна з них про-
понує товар другій, а в обмін розраховує отримати кошти. Друга
сторона купує товар. У продажу можуть брати участь також по-
середники, які допомагають або продавцеві продати товар, або
покупцеві його купити. Тобто можна визначати продаж як про-
цес, що відбувається в економічній сфері і в якому беруть участь
дві сторони: одна з них пропонує та передає у власність другій
товар або надає послугу, а в обмін на це розраховує отримати від
іншої сторони кошти.

Реалізація (акт продажу) — це продаж або перепродаж вироб-
лених товарів чи послуг, що супроводжується отриманням кош-
тів, виконанням задуму, одержанням результату.

Класичне визначення розподілу трактує його як одну зі стадій
суспільного відтворення, що є сполучною ланкою між виробниц-
твом та споживанням. У процесі розподілу передбачаються учас-
ники виробничого процесу та їхні частки в реалізації та викорис-
танні сукупного суспільного продукту загалом і національного
доходу зокрема.

Сучасні теоретики маркетингу розглядають розподіл як один з
елементів маркетингового комплексу (marketing-mix) поряд з ці-
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ноутворенням, комунікаціями й товарною політикою підприємс-
тва. Раймонд Корі стверджує: «система розподілення товарів —
ключовий зовнішній ресурс. На її побудову йдуть роки, а змінити
її досить непросто. За значимістю її можна порівняти з такими
важливими внутрішніми ресурсами, як виробництво, рівень тех-
нічного обслуговування, торговий персонал. В основі системи
лежать корпоративні зобов’язання по відношенню до багатьох
незалежних компаній, бізнес яких полягає в розподілі товарів на
обслуговуваних ними ринках. Таким чином, система розподілення
являє собою зобов’язання сформувати і проводити політику і
практику, на основі якої будуть розвиватися всі довгострокові
відносини» [11].

Під збутом слід розуміти комплекс процедур з просування го-
тової продукції на ринок (формування попиту, отримання й оброб-
ка замовлень, комплектація і підготовка продукції до відправки
покупцям, відвантаження продукції на транспортний засіб і
транспортування до місця продажу або призначення) та організа-
цію розрахунків (встановлення умов і здійснення процедур роз-
рахунків з покупцями за відвантажену продукцію).

Головна мета збуту — реалізація економічного інтересу вироб-
ника (отримання підприємницького прибутку) на основі задово-
лення платоспроможного попиту споживачів.

Багато економістів ототожнюють поняття «збут» і «реаліза-
ція» продукції. На нашу думку, реалізація продукції — це заключ-
ний етап збутової діяльності підприємства, оскільки термін «ре-
алізація» означає продаж товарів або майна, перетворення їх на
гроші.

Збут товару охоплює такі операції: розробку прогнозів ринко-
вої кон’юнктури і прогнозів реалізації продукції, розрахунок і об-
ґрунтування фінансового кошторису збуту, проектування і апро-
бацію норм збуту, вибір альтернативних каналів розподілу
продукції, створення торговельних комунікацій, розробку форм
збутової звітності, моделювання процесів продажу та кінцевих
результатів збутових операцій.

Інакше кажучи, це система всіх заходів загальної маркетинго-
вої програми підприємства, які проводяться після виходу продук-
ції з виробництва, тобто збут являє собою систему процесів,
пов’язаних з аналізом споживчих потреб, які через загальні мар-
кетингові зусилля підприємства виражають бажання надати вигід-
ні пропозиції своїм споживачам, які дозволять задовольнити їх-
ній споживацький попит, а реалізація завершує процес збуту то-
варів.
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Часто замість поняття «збут» використовують поняття «роз-
поділ продукції» (товарів), тому що деякі вчені ототожнюють ці
категорії. У понятті «розподіл товарів» чіткіше простежується
фізична передача товарів від продавця до покупця. Розподіл і
збут містять три елементи: транспортування, збереження, контак-
ти зі споживачами.

Методологічна схема управління продажем включає управ-
ління збутовою діяльністю та розподілом у цілому і вимагає чіт-
кого розмежування цих понять. Однак у сучасній літературі трап-
ляється ототожнення понять «збут», «реалізація товарів», «про-
даж», «розподіл товарів», «розповсюдження товарів», «товаро-
рух». Доцільно проаналізувати та систематизувати підходи до
визначення понять «збут» і «розподіл» різними авторами.

Про визначну роль збуту в системі маркетингу підприємства
говорить Д. Болт, який уважає, що «збут є життєво важливою
ланкою в системі зв’язків між підприємством і його споживача-
ми, а основними функціями збутової діяльності є вивчення попи-
ту, завантаження виробничих потужностей і поширення товарів
на ринку».

В основі концепції Д. Болта лежить теорія так званої гранич-
ної корисності збутової діяльності підприємства: усі засоби збуту
спрямовані на збільшення об’єму продажів, що у свою чергу ви-
знається доцільним тільки за умови забезпечення необхідної
(граничної) прибутковості.

Багато вчених у своїх визначеннях не розрізняють поняття
«збут» і «розподіл». За Дж. Р. Евансом і Б. Берманом, «розподіл
— оптово-роздрібна функція, пов’язана зі спрямуванням продук-
ції на різноманітні споживчі ринки». Розподіл і збут містять три
елементи: транспортування, збереження та контакти зі спожива-
чами.

П. Драккер зазначає: «Переміщення товарів і їх складування є
компонентами тієї самої діяльності зі збуту».

Німецький учений Е. Діхтель визначає розподіл «як процес
регулювання всіх виробничих заходів, спрямованих на перемі-
щення продукту в просторі і часі від місця виробництва до місця
споживання».

Г. Стюарт визначає збут як «діяльність, пов’язану з виконан-
ням таких завдань, як: кредитний контроль, торгівля, просування
продукції на ринку, контакти з великими замовниками, демон-
страція, післяпродажний сервіс».

У працях А. О. Старостіної поняття розповсюдження товарів
(збут) охоплює найрізноманітнішу діяльність, яка забезпечує до-
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ведення товарів до споживачів. Ця діяльність пов’язана з незбі-
гом процесів виробництва і споживання за місцезнаходженням,
часом і формами.

Найточніше визначення, на нашу думку, подає Л. В. Балаба-
нова: «Збут — це процес організації транспортування, складу-
вання, підтримки запасів, доробки, просування до оптових і роз-
дрібних торговельних ланок, передпродажної підготовки, паку-
вання і реалізації товарів з метою задоволення потреб покупців і
отримання на цій основі прибутку».

У сучасній літературі трапляються поняття «розподіл това-
рів», «продаж», «збут», «розповсюдження товарів», «товарорух»,
«реалізація товарів». Розглянемо різні підходи до визначення по-
няття «збут» (табл. 1.7).

Узагальнюючи результати досліджень багатьох авторів, мож-
на дійти висновку, що не всі підходи до визначення збуту досить
вдалі. Багато з них важко систематизувати, оскільки вони відріз-
няються за змістом.

Таблиця 1.7
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗБУТ»

Автор Термін Визначення

В. Ю. Святненко
Розподіл
товарів
(збут)

Передача права власності на товар у процесі
його переміщення від виробника до спожи-
вача

Продаж
Особисте двостороннє спілкування, направ-
лене на досягнення конкретних цілей, отри-
мання прибутку від збуту, що вимагає конк-
ретних знань, навиків, рівня компетенціїГ. Дж. Болт

Збут Прибуткова реалізація продукції підприємс-
тва, яка не може вирішуватися ізольовано

Теодор Левіт Збут Турбота про заінтересованість продавців пе-
ретворити свій товар на готівку

В. Я. Кардаш Збут
Сукупність організаційно-технічних і комер-
ційних заходів для безпосередньої реалізації
товарів та послуг

А. О. Старостіна

Розповсю-
дження
товарів
(збут)

Включає найрізноманітнішу діяльність, яка
забезпечує доведення товарів до споживачів.
Ця діяльність пов’язана з незбігом процесів
виробництва й споживання за місцезнахо-
дженням, часом і формами

С. С. Гаркавенко Збут Організація мережі для ефективного прода-
жу виготовленої продукції
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Закінчення табл. 1.7

Автор Термін Визначення

Дж. Еванс,
Б. Берман

Розподіл
і збут

Включають три елементи: транспортування,
збереження й контакти зі споживачами. Про-
дукція може бути відправлена від виробника
через канали товароруху до кінцевого спо-
живача; продукція повинна зберігатися; щоб
продати продукцію споживачам, необхідно
визначити магазин, часи роботи, мати відпо-
відне обладнання та управляти запасами

А. Н. Романов Збут
(продаж)

Підфункція маркетингу, яка включає все те,
що відбувається з товаром в інтервалі часу
після його виробництва й до початку спожи-
вання

Д. Джеббер,
Д. Ланкастер

Продаж
(збут)

Включає декілька видів діяльності, пов’яза-
них з напрямком бізнесу (у різних ситуаціях,
пов’язаних з купівлею товарів, існують різні
види робіт, пов’язані з продажами, типи
яких визначаються залежно від суттєвості
розв’язуваних задач: прийом замовлень,
«підсобники» в отримані замовлень (торгові
представники — місіонери), торгові пред-
ставники, що працюють на місцях із клієн-
тами, організаціями, споживачами, технічні
спеціалісти, мерчендайзери

Грант Стюарт Збут

Діяльність, пов’язана з виконанням завдан-
ня: кредитний контроль, торгівля, просуван-
ня продукції на ринку, контакти з великими
замовниками, демонстрація, післяпродажний
сервіс

На думку академіка А. Н. Романова, збут, поряд з виробницт-
вом, управлінням і контролем, є однією з виконавчих задач мар-
кетингу і включає:

 організацію системи товароруху;
 організацію сервісу;
 організацію систем формування попиту й стимулювання

збуту;
 проведення ціленаправленої товарної політики;
 проведення ціленаправленої цінової політики.
Збут також визначають як:
a) систему процесів, у якій остаточно визначається результат

усіх зусиль підприємства, направлених на розвиток виробництва
й отримання максимального прибутку;
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b) поділ виробленого продукту на частини, що мають адресне
призначення й передаються в певні фонди чи певним особам, од-
на зі стадій єдиного відтворювального циклу, наступна після ви-
робництва;

c) регулювання всіх виробничих заходів, направлених на пе-
реміщення продукту в просторі і часі від місця виробництва до
місця споживання .

Досить точно відображають зміст поняття «збут» С. А. Ува-
ров, В. К. Козлов та Н. В. Яковлева у своїй книзі «Комерційна ді-
яльність»: збут — це функціональна діяльність, яка здійснюється
після завершення виробничої стадії до безпосередньо продажу
товару споживачу, його доставки й післяпродажного обслугову-
вання. Таке визначення збуту трактує його з позицій системного
й комплексного підходу в широкому сенсі, на відміну від вузько-
го трактування збуту як безпосередньо продажу товару [18].

Метою збуту є доведення до споживачів товару, що має по-
трібні споживчі властивості (якість, ціну) у необхідній кількості,
у визначений час, у визначене місце з допустими (мінімальниим)
витратами.

Характер збуту — адресний, він визначається його метою та
направленістю всієї діяльності підприємства-виробника на конк-
ретних споживачів товару.

Роль і значення збутової діяльності полягають у тому, що:
 збутова діяльність, будучи в певному сенсі продовженням

виробничої діяльності, не просто зберігає створені, а створює до-
даткові споживчу вартість і вартість товару, тим самим збільшу-
ючи його загальну цінність;

 збутова діяльність, будучи направленою на комерційне за-
вершення маркетингової та речове завершення виробничої діяль-
ності підприємства, водночас виявляє, формує і реалізує не тіль-
ки конкретні економічні результати його діяльності, але й
конкретні потреби споживачів. Тобто, будучи однією з найваж-
ливіших підприємницьких функцій виробничого підприємства,
вона не лише втілює його корпоративну місію, але й певною мі-
рою визначає її;

 збутова діяльність результативна, бо певною мірою зумов-
лює і, зрештою, проявляє та реалізує всі економічні й фінансові
результати діяльності підприємства;

 збутова діяльність у всій системі створення товару (ціннос-
ті) є одним із джерел його конкурентних переваг як прямого (у
межах власної організації), так і непрямого (в організації госпо-
дарських зв’язків і ділових відносин з партнерами) ефектів.
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Таким чином, зміст збутової діяльності підприємства визнача-
ється сукупним змістом взаємопов’язаних, послідовних і цілена-
правлених функціональних дій з розподілу, доведення та реаліза-
ції товару (цінності) покупцям.

Збутова діяльність кожного підприємства починається з роз-
робки збутової політики, що являє собою сукупність принципів і
підходів до формування й функціонування збутової системи та
різноманітність організаційних форм і методів збуту.

Збутова політика проявляється у формуванні, управлінні та
функціонуванні всієї збутової системи підприємства. Вона відріз-
няється стратегічною направленістю на досягнення мети збуту,
зумовленою корпоративною місією підприємства.

Визначають такий спектр стратегічних питань збутової полі-
тики в частині визначення й вибору:

 товарної політики;
 асортиментної політики;
 цінової політики;
 комунікаційної політики;
 політики розподілу;
 сервісної політики.
Розробка й обґрунтування збутової політики щодо конкретно-

го товару (групи товарів) передбачає вирішення таких питань,
пов’язаних з визначенням і вибором:

 цільового ринку (його сегментів);
 системи збуту: форм, методів і конкретних каналів збуту;
 способу виходу на ринок;
 часу виходу на ринок;
 системи (організації і засобів) розподілу й товароруху;
 системи (форм і методів) стимулювання збуту;
 організації продажу й сервісу (до- і післяпродажного).
На думку Г. Л. Багієва, стратегічні збутові задачі пов’язані з

організаційно-комерційною функцією розподілу, з формуванням
і організацією каналів збуту. До них зараховують:

1) прогнозування і планування перспективних каналів і шля-
хів збуту;

2) обґрунтований вибір прямого чи непрямого збуту товарів
(тобто без чи з включенням проміжних ланок на шляху товару
від виробника до споживача) [1].

Стратегічні завдання також стосуються питань організації фі-
зичного переміщення товару до споживача. До них зараховують
задачі маркетинг-логістики, пов’язані з вибором оптимального ка-
налу й шляхів збуту, розміщенням складів (їх функції, кількість,
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ємність), а також з розробкою маркетингових заходів з ефектив-
ного супроводу товарних потоків від виробника до споживача.

Тактичні задачі розподілу стосуються:
 роботи з уже існуючими споживачами;
 реалізації програм щодо залучення нових;
 пошуку й відбору комерційних пропозицій на поставку то-

вару чи надання послуг організації;
 стимулювання оплати замовлень;
 встановлення шляхів переміщення комівояжерів, їх чисель-

ності, мотивації та контролю;
 перевірки діяльності зовнішньої служби фірми-виробника, у

тому числі наявності й достатності торговельних запасів;
 необхідності проведення заходів з підтримки збуту;
 встановлення структури й величини як загальних витрат, так

і витрат за кожною складовою, пов’язаних з фізичним розподілом
товарів, а також порівняння економічних затрат з рівнем сервісу;

 аналізу й розвитку комплексного забезпечення в системі роз-
поділення для оперативного відслідковування попиту та пропозиції;

 розвитку самообслуговування, системи обліку й контролю
за обсягами продажу та цінами реалізаційних товарів для прий-
няття оперативних маркетингових рішень.

Отже, можна стверджувати, що збутова політика направлена
на визначення, формування та реалізацію ефективної діяльності
всієї системи збуту, форм і методів збуту, організації мережі
каналів збуту товарів стосовно ринків і споживачів.

Корпоративна місія і збутова стратегія підприємства орієнтовані
на певні форми й методи збуту, а розробка збутової політики має ме-
тою визначення оптимальних напрямів, засобів і організацій, необ-
хідних для забезпечення максимальної ефективності процесу збуту.

Резюме

Метою розділу є висвітлення особливостей теоретичних засад
формування й розвитку маркетингу на ринках України та зарубіж-
жя, виявлення специфіки і тенденцій його функціонування, роз-
робка практичних рекомендацій щодо використання маркетинго-
вих інструментів у діяльності вітчизняних підприємств.
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Автори розглядають питання вдосконалення й реалізації мар-
кетингового підходу до взаємин виробників і споживачів товарів
та послуг з урахуванням сучасних тенденцій розвитку бізнесу та
значення управління продажем товарів і послуг у сучасній еко-
номіці, а також сучасні тенденції в теорії управління продажем
— маркетинг взаємовигідних довгострокових відносин спожива-
чів, постачальників, дистриб’юторів та партнерів.

Маркетинг у процесі розвитку став пануючою ідеологією рин-
кової економіки. Водночас він не є всеосяжною теорією й безза-
перечним фетишем у практиці господарювання в країнах з рин-
ковою економікою.

Як засвідчує наведений нами матеріал, найвищими темпами
зростає практичне використання маркетингу, дещо меншими —
його популярність, ще меншими — розвиток теорії. Водночас
суттєво скорочується кількість людей і фірм, що ставляться до
маркетингу скептично.

Отже, незважаючи на спроби глобальних теоретичних уза-
гальнень, маркетинг здебільшого являє собою прикладну наукову
дисципліну. Він є системою знань про стратегію й тактику під-
приємства, яка діє в умовах ринкової економіки. Напрацьовані
вченими-маркетологами рекомендації слугують практичним ці-
лям вивчення ринку, формування асортиментної політики під-
приємства, синхронізації виробництва та збуту, управління запа-
сами, організації ефективної реклами, раціональних способів
пакування й транспортування продукції, вибору каналів її реалі-
зації, маніпулювання цінами, оптимізації витрат, формування по-
питу й стимулювання збуту, взаємодії зі споживачами та збіль-
шення прибутку.

Усе це засвідчує важливість оволодіння маркетинговими ме-
тодами управління виробництвом та збутом для всіх суб’єктів
господарювання як у виробничій сфері, так і у сфері обслугову-
вання. Очевидно, не дарма багато зарубіжних учених і практи-
ків стверджують, що не виробничий потенціал фірми, а її діяль-
ність у сфері маркетингу є визначальним фактором, що гарантує
її комерційний успіх. Адже цілком очевидно, що обмежені ре-
сурси суспільства будуть використані раціонально тоді, і лише
тоді, коли вся виготовлена продукція знайде свого споживача.
Маркетинг за своєю суттю і є основним інструментом для досяг-
нення саме такого результату. Він допомагає позбутися тради-
ційної філософії виробника — максимального виробництва, ви-
ходячи з виробничих можливостей підприємства, тобто вироб-
ництво заради виробництва, і забезпечує перехід до цілком
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логічної філософії економіки — виробництво заради споживан-
ня. Тим самим маркетинг є спонукаючим мотивом до розвитку
самого виробництва в такому напрямі, що воно повинне орієн-
туватися на виробництво продукції з тими споживчими харак-
теристиками, які визначаються конкретними запитами спожива-
ча, а не виробничими можливостями виробника. Цим самим за-
безпечуються прогрес виробництва та формування його струк-
тури, направленої на задоволення необмежених потреб лю-
дини.

Завдяки цьому маркетинг дедалі більшою мірою набуває рис
соціально-економічного вчення, близького до інших соціально-
суспільних наук.

Використання маркетингу як нової філософії бізнесу значною
мірою змінює співвідношення дій та цілей процесу відтворення,
суттєво підвищуючи значення стадії обміну в загальній структурі
зазначеного процесу.

Перехід економіки України від системи жорсткого регулю-
вання процесів виробництва та розподілу адміністративними ме-
тодами до системи їх саморегулювання за ринковими законами
свідчить про життєву необхідність використання в процесі станов-
лення ринкової економіки маркетингової концепції, прийняття
та перенесення на наш ґрунт виробленого зарубіжною наукою та
практикою досвіду використання маркетингових методів управ-
ління економікою, розробки методології їх використання в умо-
вах переходу до ринку.

Терміни і поняття

Локальне і глобальне — перехід локальних ринків до глобальної діяль-
ності за збереженні локальних позицій.

Децентралізація — перехід від системи управління, у якій усі рішення
ухвалює керівництво, до більш ініціативної та «інтрапренер-
ської» системи менеджменту на локальному рівні.

Збут — це комплекс процедур з просування готової продукції на ринок
(формування попиту, отримання й обробка замовлень, ком-
плектація та підготовка продукції до відправки покупцям, від-
вантаження продукції на транспортний засіб і транспортуван-
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ня до місця продажу або призначення) та організація розра-
хунків (встановлення умов і здійснення процедур розрахунків
з покупцями за відвантажену продукцію).

Збутова політика направлена на визначення, формування й реалізацію
ефективної діяльності всієї системи збуту, форм і методів збу-
ту, організації мережі каналів збуту товарів стосовно ринків і
споживачів.

Зовнішні джерела (аутсорсинг) — відмова від власного виробництва
й розширення номенклатури товарів і послуг, що купуються в
зовнішніх постачальників (вищої якості за відносно низькими
цінами).

Контрольні порівняння (benchmarking) — безупинний систематичний
пошук і впровадження найкращих практик (необхідно знати
кращий досвід інших підприємств, які досягли успіху в по-
дібних умовах), що приведуть організацію до досконалішої
форми.

Обмін — економічний процес, що опосередковує виробництво й розпо-
діл, з одного боку, і споживання — з другого. Як і розподіл,
обмін бере початок у виробництві.

Постачальники-партнери — скорочення кількості постачальників ком-
панії-покупця до кількох «обраних», відмінних максимальним
ступенем надійності і пов’язаних зі споживачем партнерськи-
ми відносинами.

Продаж — це передавання товару іншій особі в обмін на грошову
оплату; продаж є однією зі складових угоди купівлі-продажу.

Процесуально орієнтовані підходи до організації та управління в діяль-
ності підприємства — методики «точно в строк» (just in time) і
загального (тотального) управління якістю (total quality mana-
gement — ТQМ).

Реалізація (акт продажу) — це продаж або перепродаж вироблених
товарів чи послуг, що супроводжується отриманням коштів,
виконанням задуму, одержанням результату.

Реінжиніринг — реорганізація функціональної схеми організації й
виокремлення ключових бізнес-процесів, розглядаючи еко-
номічного суб’єкта як відкриту систему, якій властиво від-
хилятися у своєму розвитку від оптимального напряму, став-
лять під сумнів ефективність існуючих на підприємстві про-
цесів.

Розвиток електронного бізнесу — електронна торгівля (Electronic
commerce).

Стратегічні альянси (Strategic alliances) — перехід від спроб перемог-
ти поодинці до формування мереж партнерських фірм.

Спеціалізація — концентрація на сегменті — від організації підприєм-
ницької діяльності на основі продукту до організації навколо
певного сегмента ринку.
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Питання для перевірки знань

1. У чому полягає сутність і значення управління прода-
жем товарів та послуг у сучасній економіці?
2. Розкрийте зміст управління продажем. Відмінності
концепцій інтенсифікації комерційних зусиль (орієнтації на
продаж) і маркетингу.
3. Які сучасні тенденції в теорії управління продажем?
4. Яка логіка розвитку та еволюція концепцій маркетингу?
5. Назвіть та охарактеризуйте розширену концепцію мар-
кетингу, яка вивчає поведінку сторін, що беруть участь у
трансакціях.

Завдання для індивідуальної роботи

Вправа 1. Які, на Ваш погляд, ключові слова розкривають зміст
поняття — «управління продажем»?

Запропонуйте власний варіант.
Вправа 2. На підставі вихідних даних табл. 1.8 визначте види

концепцій діяльності кожного з підприємств та можли-
ві типи ринків їх функціонування.

Таблиця 1.8

Підприємство Головний
напрям діяльності

Урахування
співвідношення

попит/пропонування
Вивчення
конкурентів

Завод
«Аргон»

Продаж продукції проми-
слового призначення Не враховується Епізодичне

Фабрика
«Мод»

Задоволення потреб спо-
живачів Менше Постійне

ООО
«АВС»

Продаж товарів спожив-
чого попиту Більше Немає
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Вправа 3. Здійсніть порівняльний аналіз маркетингової орієнтації
підприємства й концепції продажу. Результати аналізу
оформіть у вигляді табл. 1.9.

Таблиця 1.9

Маркетингова орієнтація Концепція продажу

1. У керівництва підприємства на першому місці облік потреб …

2. Пріоритетним положенням користуються фахівці, які займаються питан-
нями ...

3. Виробляється і продається тільки те, що ...

4. Асортимент продукції підприємства (який?)

5. Формування цілей підприємства здійснюється па основі факторів ...

6. Перспективне планування має, як правило .... характер

7. Фокус уваги підприємства звернений на ...

8. Наукові дослідження спрямовані на...

9. Цінова політика бере за основу ...

10. Розробка ідей нових товарів здійснюється на основі …

11. Виробничий процес відрізняється ...

12. Засобами реалізації продукції є …

14. Метою діяльності підприємства є …
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ ПРОДАЖУ
НА ПРИНЦИПАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ

ТЕМА 1. Формування збутової системи підприємства та сучас-
ні тенденції в управлінні продажем.
ТЕМА 2. Типологія посередницьких структур. Маркетингові по-
середники.
ТЕМА 3. Розподіл функцій і потоків у маркетингових каналах під
час виконання основних задач з управління продажем.
ТЕМА 4. Організаційні умови використання каналів розподілу
товаровиробниками.
ТЕМА 5. Конфлікти в маркетингових каналах та інструменти
гармонізації взаємовідносин між бізнес-партнерами.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ:

 можливості побудови системи продажу на принци-
пах гармонізації;
 необхідні умови для встановлення відносин у сфері
товарно-грошового обміну між економічно та юридич-
но вільними суб’єктами ринку збуту;
 шляхи найефективнішого задоволення запитів
споживачів (або платоспроможного попиту) та ство-
рення значущих для них цінностей;
 різні методи та форми продажу, особливості про-
ведення роботи з формування запитів споживачів;
 логіку взаємопов’язаних етапів економічного про-
цесу (закупівлі, транспортування, складування, роз-
поділення та збуту) стосовно доведення товару до
споживача;

2
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 теоретичні положення, висновки та методичні ре-
комендації, які є важливим підґрунтям для вирішення
проблемних прикладних питань щодо організаційних
умов використання каналів розподілу підприємствами-
виробниками, формування збутової системи підприєм-
ства, пошуку компромісу у взаємодії суб’єктів еконо-
мічної діяльності та оптимального розміщення ресур-
сів на вітчизняному ринку товарів і послуг з огляду на
складні умови ведення стратегічних маркетингових дій
в умовах кризово-рецесійних явищ в економіці країни;
 пріоритетні питання вибору, формування й органі-
зації системи продажу та дистрибуційної політики
виробничих і торговельно-посередницьких підпри-
ємств, зокрема, оптимізації системи руху товару, пла-
нування діяльності в дистрибуційній політиці;
 відповіді на питання, що стосуються типології по-
середницьких структур, розподілу функцій і потоків у
маркетингових каналах під час виконання основних
задач з управління продажем, організаційних умов
використання каналів розподілу товаровиробниками.

Формування збутової системи
підприємства та сучасні тенденції

в управлінні продажем

Управління продажем — це діяльність, метою якої є одер-
жання прибутку й задоволення потреб у сформованому ланцюжку
комунікацій (взаємодій), спрямована на підвищення ефективно-
сті / конкурентоздатності підприємства в цілому (у процесі роботи
на ринку) і пов’язана з формуванням, організацією та розвитком:

 каналів збуту (комерціалізація);
 раціональної системи руху товару (логістика);
 системи маркетингових комунікацій (у частині особистого

продажу та стимулювання збуту);
 ефективного управління торговим персоналом.
Для цього необхідно постійно оцінювати й аналізувати поточ-

ну ситуацію за цими напрямами, виявляти й ранжирувати перс-
пективні стратегії розвитку, визначати недоліки та слабкі місця в
збутовій системі підприємства.

Òåìà 1
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У сучасних умовах жорсткої конкуренції вихідною точкою
систем управління продажем (збутом) є їх націленість на забез-
печення завоювання й збереження організацією бажаної частки
ринку та досягнення переваги над конкурентами. Сьогодні збут
необхідно розглядати під принципово іншим кутом зору — крізь
призму ринкового попиту та пропозиції.

Саме організація обміну товарами й послугами є функцією
збуту, задачею якого є рух товару від виробника до споживача.
Збут є засобом досягнення поставлених цілей підприємства й за-
вершальним етапом виявлення смаків та переваг покупців. Він є
важливим через низку причин: об’єм збуту визначає інші показ-
ники підприємства (величину доходів, прибуток, рівень рентабель-
ності). Крім того, від збуту залежать виробництво й матеріаль-
но-технічне забезпечення. У процесі збуту остаточно визна-
чається результат роботи підприємства, направлений на розши-
рення об’ємів діяльності та отримання максимального прибутку.

Хоча збут і є завершальною стадією господарської діяльності
товаровиробника, процедури планування збуту в ринкових умовах
передують виробничій стадії. Вони полягають у вивченні ринкової
кон’юнктури й можливостей організації виробляти перспективну
продукцію, а також у складанні плану продажу, на основі якого
повинні формуватися плани постачання та виробництва. Тому го-
ловну роль у забезпеченні конкурентоспроможності організації ві-
діграє ефективне функціонування системи продажу підприємства.

Поняття системи продажу (збуту) є складовою загального по-
няття системи.

Система (system) — це сукупність об’єктів і відношень між
ними, що утворюють ціле в процесі системогенезу; аналізуються,
оцінюються, проектуються та керовані оптимально за алгорит-
мом системогенезу. Формалізований опис систем за алгоритмом
системогенезу дозволяє порівнювати й класифікувати системи,
виводячи та використовуючи основоположні критерії систем та
системності1.

Система — це комплекс елементів, компонентів і підсистем,
які виконують певні функції і в результаті процесу їх взаємодії
між собою та зовнішнім середовищем (поза системою) досяга-
ється синергетичний ефект, який є не простою сумою цих елеме-
нтів, а заново створеною цінністю.

Система маркетингу — це сукупність соціально-економіч-
них суб’єктів (елементів) ринкового середовища, кожний з яких
                                                          

1 Див.: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/system
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має самостійність і цілісність, перебуває в безперервній взаємодії
з приводу формування й розвитку попиту на товари та послуги з
метою одержання прибутку і задоволення потреб партнера у
сформованому ланцюжку їхніх комунікацій.

Система маркетингу включає різні елементи, до яких нале-
жать: постачальники, конкуренти, посередники, споживачі та
підприємство, діяльність якого є предметом дослідження або
аналізу. Формування й функціонування маркетингової системи
відбувається в певному навколишньому середовищі, що створю-
ється під впливом факторів і умов ринкового простору та збурень
з боку соціально-економічних, політичних, культурних, демогра-
фічних та екологічних факторів. Розвинуте ринкове середовище є
необхідною передумовою для ефективного функціонування мар-
кетингової системи.

У межах окремо підприємства розрізняють такі маркетингові
системи:

— маркетингова інформаційна система;
— система засобів маркетингу (комплекс маркетингу, у тому

числі система продажу (збуту) «доведення продукту до спожи-
вача»);

— система керування маркетингом.
Маркетингова інформаційна система — це сукупність

структур, процедур і методів, призначених для систематичного
збору, аналізу й використання внутрішньої та зовнішньої марке-
тингової інформації фірми.

Система засобів маркетингу (комплекс маркетингу) — це
сукупність прийомів і методів, конкретний інструментарій, що
його використовує підприємство для досягнення поставленої ме-
ти, рішення відповідних ринкових задач і найкращого задоволен-
ня потреб цільових ринків.

Система управління маркетингом включає три взаємозалеж-
ні елементи: планування маркетингу, організацію служби марке-
тингу та маркетинговий контроль.

Згідно з рис. 2.1 процес управління маркетингом має ґрунту-
ватися на основних функціях управління. До них зараховують:
організацію, планування, облік, контроль та координацію.

За умови орієнтації виробничих і торговельно-посередницьких
підприємств на маркетинг вносять зміни в організаційну структуру
підприємства. Слід розглянути та узгодити дію всіх функціональ-
них підрозділів підприємства, при цьому особливу увагу приділи-
ти управлінню збутом та розподілом підприємства, оскільки саме
збут є вихідним пунктом усієї маркетингової діяльності фірми.
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Рис. 2.1. Процес управління маркетингом [13]

Ж. Ламбен оперує поняттям «збутова система», яку характе-
ризує як структуру, «сформовану партнерами, що беруть участь у
процесі конкурентного обміну, з метою надання товарів і послуг
в розпорядження індивідуальних споживачів або індустріальних
користувачів» [8, с. 401].

В економічній літературі система збуту визначається як сукуп-
ність управлінських і виробничих підприємств, які організують і
здійснюють поставку та реалізацію готової продукції замовникам.

Система збуту, або збутова система (виробничого або торговель-
но-посередницького) підприємства — це сукупність суб’єктів з від-
повідними функціональними зобов’язаннями й повноваженнями,
певними організаційно-правовими взаємовідносинами в процесі
збутової діяльності. Вона формується відповідно до дистрибуційної
політики, якій притаманна стратегічна спрямованість на досягнення
мети збуту, зумовленої корпоративною місією підприємства.

Система продажу складається з елементів внутрішнього сере-
довища підприємства виробника і зовнішнього середовища.

Елементи внутрішнього середовища:
— обробка замовлень;
— підбір транспортних партій;
— вихідний контроль;
— упакування;
— оформлення документації тощо.
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Елементи зовнішнього середовища, власне, канали розподілу,
виконують функції:

— дослідження (збір маркетингової інформації);
— стимулювання збуту;
— встановлення контактів з потенційними покупцями;
— передпродажна підготовка товару;
— організація руху (транспорт, складування) товару;
— фінансування;
— приймання ризику.
Система фізичного розподілу виробничого (або торговельно-

посередницького) підприємства є сукупністю певних суб’єктів
збуту в їх організаційно-правових взаємовідносинах у процесі
функціональної діяльності з доведеню товару / послуги до спожи-
вача (рис. 2.2).

Система маркетингової інформації

Маркетингове середовище підприємства

Прогнозування обсягів збуту

Побудова системи фізичного розподілу

Стратегії
фізичного
розподілу

Канали
фізичного
розподілу

Форми
фізичного
розподілу

Споживачі

Методи аналізу ефективності каналу фізичного розподілу

Рис. 2.2. Схема побудови системи фізичного розподілу
[Запозичено: Окландер М. А. Методологічні аспекти формування каналів
розподілу]

Під час вибору можливих варіантів побудови збутової політи-
ки підприємство-виробник має враховувати такі фактори:

 скорочення кількості контактів;
 поліпшення асортименту;
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 економія на масштабі;
 зменшення функціональної невідповідності;
 покращання обслуговування.
У наслідок розосередженості господарюючих суб’єктів і багато-

гранності ринку управління системою продаж з орієнтацією на
маркетинг, ґрунтуючись на інформаційному та процедурному забез-
печенні адресності збуту й пріоритеті споживача, повинне містити
певний регламент бізнес-процесів, який функціонально закріплений
за підрозділами (структурними одиницями) підприємства, та у ви-
гляді підсистем має втілюватися в організаційну структуру (рис. 2.3).

Задачі системи продажу товарів можуть бути стратегічними
й тактичними.
Стратегічні задачі пов’язані переважно з організаційно-ко-

мерційною функцією розподілу, формуванням і організацією кана-
лів збуту. До них належать такі задачі: прогнозування й планування
перспективних потенційних каналів і шляхів збуту; обґрунтування й
вибір прямого або непрямого типу збуту товарів, тобто без вклю-
чення або з включенням проміжних ланок (суб’єктів) на шляху то-
вару від виробника до споживача (пряма поставка самою фірмою-
виробником; оптовою або роздрібною організацією).
Тактичні задачі розподілу й збуту стосується: роботи з уже

існуючими клієнтами; реалізації програм із залучення нових по-
купців; пошуку й відбору комерційних пропозицій на поставку
товару або надання послуг; організації стимулювання та оплати
замовлень; встановлення шляхів проходження комівояжерів, їх
чисельності, мотивації та контролю; перевірки діяльності зовніш-
ньої служби фірми-виробника (зокрема наявності й достатності
торгових запасів, необхідності презентації товару, заходів щодо
підтримки збуту); встановлення структури й величини як загаль-
них витрат, так і витрат за кожною складовою витрат, пов’язаних
з фізичним розподілом товару, а також порівняння цих витрат з
рівнем сервісу поставки; аналізу й розвитку комп’ютерного за-
безпечення в системі розподілу для оперативного відстежування
попиту і пропозиції, а також розвитку системи обліку та контро-
лю за об’ємами продажів і цінами реалізованих товарів для ухва-
лення оперативних маркетингових і логістичних рішень.

У функціональному плані діяльність у системі розповсюдження
товарів передбачає роботу, пов’язану з формуванням і розвитком
каналів збуту (комерціалізацію), і операції щодо фізичного розпо-
ділу товару, тобто організацію маркетингу й логістики; можлива
також інтеграція цих функцій. Систему управління продажем під-
приємства з орієнтацією на маркетинг наведено на рис. 2.3.
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з орієнтацією на маркетинг
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Ураховуючи той факт, що функціонування каналів дистрибу-
ції ґрунтується на здійсненні різних операцій між учасниками
цих каналів, усі функції, що виконуються, можуть бути об’єднані
в дві групи:

1) пов’язані з операційною діяльністю: збір інформації; сти-
мулювання збуту; встановлення контактів; адаптація товару до
покупця; переговори щодо ціни;

2) пов’язані з реалізацією операцій: транспортування й скла-
дування; фінансування робіт; ухвалення ризику.

Вибір, формування й організація системи продажу та дистри-
буційної політики виробничих або торговельно-посередницьких
підприємства визначаються такими факторами:

A. Фактор ринку (потенціал, кон’юнктура, характер попиту
і тенденції його розвитку, концентрація й об’єм закупок і спо-
живання, характер споживання, склад, структура та кількість
споживачів, інфраструктура ринку, характер і рівень конкурен-
ції).

B. Фактор товару (асортимент, споживчі, конструкторські,
технічні, фізичні та інші властивості товару, що визначають ха-
рактер його споживання, зберігання, транспортування й продажу,
характер і об’єм споживання, використання, експлуатація та об-
слуговування, ціна, життєвий цикл, конкурентна позиція).

C. Фактори підприємства (конкурентний потенціал підпри-
ємства, у тому числі його фінансовий ресурс — фінансові мож-
ливості, структура й кількість його господарських зв’язків і діло-
вих відносин з партнерами в загальній системі створення товару
(цінності), розміри підприємства, об’єми виробництва й збуту,
організація й функціональні можливості підприємства, структура
витрат, конкурентна позиція підприємства на ринку, конкурентна
стратегія підприємства).

D. Фактори конкурентного середовища (конкурентний тиск
— реальні конкуренти, загроза появи нових, виробників това-
рів-замінників, економічних і торговельних альтернатив поста-
чальників, економічних і торговельних альтернатив спожива-
чів).

Отже, управління продажем є системою відносин у сфері
товарно-грошового обміну між економічно та юридично віль-
ними суб’єктами ринку збуту, які реалізовують свої комер-
ційні потреби / інтереси, шляхом найефективнішого задово-
лення потреб / запитів споживачів (або платоспроможного
попиту) та створення значущих для них цінностей (або вра-
хування вимог ринку).
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Суб’єктами ринку збуту є продавці й покупці, а об’єктом збу-
ту — безпосередньо товар у маркетинговому розумінні цього
слова.

Окрім основних учасників ринку збуту, продавців (власного
персоналу) і покупців, на ньому присутні також помічники з про-
дажу — підприємства, фірми, які сприяють функціонуванню збу-
тового процесу це (діячі ринку):

 банки;
 транспортні, експедиторські підприємства;
 рекламні, PR-агентства;
 консалтингові фірми;
 брокерські, нотаріальні, юридичні контори;
 страхові компанії тощо.
Отже, завдання діячів ринку збуту полягає в тому, щоб здій-

снити взаємовигідний товарно-грошовий обмін між продавцем
і покупцем. Маркетингова діяльність усіх учасників на рин-
ку збуту активно сприяє цьому обміну, виявляючи потреби і
спрямовуючи потоки в системі «гроші—товар» назустріч один
одному:

— перший потік направлений до споживача й містить ідеї, то-
вари і послуги вигідні та потрібні споживачу;

— другий потік направлений від споживача й несе корисність
для продавця у вигляді грошей або їх еквівалентів.

Взаємодію суб’єктів маркетингової системи на ринку збуту
представлено на рис. 2.4.

Маркетинг регулює ці потоки так, щоб забезпечити максимум
задоволення партнерів. При цьому ініціатива залишається за під-
приємством, що пропонує свій товар та послуги, потрібні спожи-
вачам. Воно має пропонувати товари, відповідні очікуванням
споживачів і робити це краще за конкурентів. Водночас виробник
повинен або створити власну систему збуту, або враховувати ви-
моги посередників, які й доставляють товар до споживача в по-
трібне місце, у потрібний час і в необхідній кількості.

Основним завданням стратегічно орієнтованої збутової діяль-
ності є забезпечення максимально гнучкого й ефективного вико-
ристання всіх наявних маркетингових інструментів, ресурсів, на-
уково-технічного потенціалу, інноваційної діяльності та підпри-
ємницької ініціативи.

Генеральною метою застосування цієї концепції є розробка й
реалізація за допомогою відповідного інструментарію довгостро-
кового плану розвитку системи продажу підприємства для досяг-
нення стратегічних цілей керівництва.
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Під час формування стратегії продажу насамперед необхід-
но врахувати: на якій стадії життєвого циклу перебуває галузь;
структуру галузі; сутність і потужність п’яти конкурентних сил
(постачальники найважливіших ресурсів, покупці, конкуренція
між продавцями всередині галузі, товари-субститути, потенційні
продавці даного товару), масштаби діяльності конкурентів. Вибір
стратегії збутової діяльності здійснюють у кілька етапів. Перш
за все виявляють конкурентні переваги фірми. Для оцінки мож-
ливостей успішного виходу компанії на ринок зіставляють дані
аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища й на їх основі
здійснюють порівняння характеристик фірми з характеристиками
конкурентів, а також з очікуваннями споживачів та партнерів.
Фірма визначає сильні та слабкі сторони, що допомагає їй виок-
ремити ті напрями, у яких вона може досягти успіху. Оцінюючи
можливості та недоліки потенційних ринків, що допомагає ви-
значити фактори, які є необхідними для успіху на ринку, порів-
няння потенційно успішних напрямів і важливих для успіху фак-
торів дає фірмі уявлення про власні конкурентні переваги та
робить можливою розробку стратегій. Далі розробляють базову
стратегію збутової діяльності — довгостроковий план підприєм-
ства; він не повинен бути розписаним детально, тому що страте-
гія може бути спростована певними непередбаченими подіями в
зовнішньому середовищі. Тому базова довгострокова стратегія не
є чимось, що визначається раз і назавжди та ніколи не змінюєть-
ся. Її необхідно регулярно корегувати та уточнювати залежно від
змін, що трапляються на ринку, та результатів діяльності підпри-
ємства.

Формування збутової політики організації
як основа вдосконалення її системи збуту

Формування збутової політики організації є основою вдоско-
налення її системи збуту. Під збутовою політикою організації
(підприємства) в найширшому значенні слід розуміти вибрані її
керівництвом сукупність збутових стратегій маркетингу та ком-
плекс заходів (рішень і дій) щодо формування асортименту про-
дукції, що випускається, і ціноутворення, з формування попиту й
стимулювання збуту (реклама, обслуговування покупців, комер-
ційне кредитування, знижки), укладення договорів продажу (по-
ставки) товарів, руху товару, транспортування, з інкасації дебі-
торської заборгованості, організаційних, матеріально-технічних
та інших аспектів збуту [4].
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Управління продажем (збутова діяльність) — це цілісний
процес, що охоплює планування обсягу реалізації товарів з ура-
хуванням рівня прогнозованого прибутку; пошук і вибір найкра-
щого партнера — постачальника (покупця); проведення торгів,
включаючи встановлення ціни, відповідної якості товару та інтен-
сивності попиту; виявлення й активне використання факторів,
здатних прискорити збут продукції та збільшити прибуток від ре-
алізації.

Збутовий потенціал підприємства визначається як сукупність
інформаційних, матеріальних, фінансових, управлінських і кому-
нікативних ресурсів і можливостей збуту, що забезпечують готов-
ність і спроможність підприємства здійснювати вивід товару на
ринок, його реалізацію за постійного вдосконалення технології
збуту, інновацій продуктового ряду з урахуванням факторів мар-
кетингового середовища.

Збутова політика підприємств ґрунтується на маркетинго-
вих стратегіях у галузі збуту й визначається як сукупність так-
тичних заходів щодо формування попиту, встановлення взаємо-
відносин з покупцями, ціноутворення, транспортування, товаро-
руху, стимулювання збуту, сервісу й реклами, спрямованих на
реалізацію стратегій і досягнення цілей збутової діяльності під-
приємства. У мінливому ринковому середовищі одним з найваж-
ливіших принципів, на яких повинна ґрунтуватися організація
збутової діяльності є принцип забезпечення її стратегічного
спрямування, що можливо за таких умов, як посилення марке-
тингової орієнтації підприємства, систематичне виявлення ри-
зиків і маркетингових можливостей у зовнішньому середовищі;
забезпечення ефективної довгострокової маркетингової взаємо-
дії підприємства з покупцями та бізнес-суб’єктами; встановлен-
ня й корегування стратегічних цілей; розробка збутових страте-
гій підприємства [2].

Збутову політику підприємства доцільно орієнтувати на:
1) отримання підприємницького прибутку в поточному пері-

оді, а також забезпечення гарантій її отримання в майбутньому;
2) максимальне задоволення платоспроможного попиту спо-

живачів;
3) довготривалу ринкову стійкість організації, конкуренто-

спроможність її продукції;
4) створення позитивного іміджу організації на ринку та ви-

знання її з боку громадськості.
Збутова політика, сформульована на основі цілей і задач збу-

ту, повинна відповідати бізнес-концепції організації (що є органі-



78

зація, чим вона сильніша за конкурентів, яке її бажане місце на
ринку і т. д.), а також прийнятому курсу дій (орієнтирам).

Збутова політика залежить від внутрішніх і зовнішніх умов
функціонування підприємства (організації), і для її розробки не-
обхідний їх детальний аналіз, а також можливостей організації.
Ринок надає конкретному виробнику різні можливості для збуту
й водночас накладає на його діяльність певні обмеження. Вироб-
ник, зацікавлений в ефективності збуту своєї продукції, повинен
знати реальний стан справ на ринку й на цій основі ухвалювати
обґрунтовані рішення щодо реалізації товарів. Збутова політика
будується на основі впорядкованого аналізу потреб і запитів,
сприйнять і переваг, властивих споживачам продукції організації.
Потреби й запити покупців постійно змінюються. Ефективна збу-
това політика повинна бути направлена на постійне оновлення
асортименту й підвищення різноманітності пропонованих покуп-
цям послуг (гарантійне обслуговування, консультації з експлуа-
тації, навчання користувачів тощо).

У межах цих уявлень організація повинна перебудовувати
свою діяльність швидше й ефективніше, ніж конкуренти, урахо-
вуючи інтереси, пов’язані зі збереженням і підвищенням благо-
получчя як самої організації, так і споживачів, суспільства. Збу-
това політика організації повинна слугувати базою для розробки
її постачальницької, виробничо-технологічної, інноваційної та
фінансової політики [4].

Формування дистрибуційної політики засноване на викори-
станні елементу комплексу маркетингу «доведення продукту до
споживача», що характеризує діяльність організації, направлену
на те, щоб зробити продукт доступним цільовим споживачам.

Виробництво — збут — обіг — купівлю — споживання не-
обхідно розглядати не окремо один від одного, а у взаємозв’язку
як єдину систему бізнесу. Ринок як категорія товарного госпо-
дарства, що є сферою товарно-грошового обміну й виражає еко-
номічні відносини між виробником (продавцем) і споживачами
(покупцями), що втілюються відповідно через пропозицію та по-
пит, є найважливішим складовим чинником цієї маркетингової
системи.

Однією з умов успішного розвитку підприємства є вивчення кін-
цевого споживача та вміння підприємства гнучко реагувати на
зміну його вимог. Дуже важливо вивчати та впроваджувати різні
методи й форми продажу, проводити роботу з формування запитів
споживачів, виробляти товари та послуги, орієнтовані на задово-
лення потреб споживачів. Саме орієнтація та концентрація вироб-
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ника (посередника) на потребах споживача, як правило, асоцію-
ється з маркетингом та маркетинговою діяльністю підприємства.

Головним змістом елементу комплексу маркетингу «дистри-
буційна політика» є вибір оптимальної схеми доставки продукту
від виробника до споживача, його фізичний розподіл або органі-
зація товароруху (організація транспортування, зберігання, оброб-
ки вантажу). Дистрибуційна політика тісно взаємопов’язана з
іншими елементами маркетинг-міксу (комплексом маркетингу),
що наведено на рис. 2.5.
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Рис. 2.5. Місце елементів дистрибуційної політики
в комплексі маркетингу

Для більшості ринків фізична й психологічна відстань між ви-
робниками та кінцевими споживачами така, що ефективне узго-
дження попиту і пропозиції потребує наявності посередників. Різні
організації — виробничі, комерційні (спеціалізовані на
оптовій та роздрібній торгівлі) і багато інших — об’єднують свої
зусилля, створюючи маркетингові канали, що дозволяють їм по-
стачати власні товари промисловим і комерційним споживачам.
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Отже, сьогодні споживач має право вибору серед величезної кіль-
кості каналів розподілу продукції — інституцій, що організують,
спрямовують, стимулюють та підтримують рух продукції, спря-
мованої до споживача.

Комплекс маркетингових заходів, спрямованих на реалізацію
цієї мети, включає визначення:

а) стратегії дистрибуційної політики;
б) методи товароруху;
в) типи та кількість рівнів каналів товароруху;
г) ширина каналу товароруху;
д) рівень інтенсивності каналу товароруху;
е) система керівництва каналами збуту.
Отже, дистрибуційна політика підприємства — це комплекс

заходів, спрямованих на організацію дієвої та результативної
збутової мережі з метою підвищення ефективності продажу про-
дукції та наближення / доведення продукту до споживача.

Під час розробки стратегії дистрибуційної політики виокрем-
люють два рівня рішень до прийняття управлінських рішень:

1) стратегічний — маркетингові рішення щодо створення сис-
теми дистрибуції та її функціонування;

2) тактичний — полягає у виборі способів доставки, виконан-
ні замовлень, розташуванні підприємства, методів сортування та
пакування.

Планування дистрибуції — це систематичне прийняття рі-
шень щодо фізичного переміщення й передачі власності на товар
чи послуги від виробника до споживача, включаючи транспорту-
вання, зберігання та здійснення угод. Функції розподілу реалізу-
ють за допомогою каналів товароруху, які включають сукупність
усіх організацій або будь-яких осіб, які пов’язані з пересуванням
та обміном товарів чи послуг, і яких розглядають як посередників.

Оптимізація системи руху товару полягає у виборі найдешев-
шого та найзручнішого варіанта доставки товару покупцю з ура-
хуванням умов транспортування, складування та зберігання това-
ру в дорозі, завантаження й відвантаження з транспортних засо-
бів, надійності з погляду збереження якісних показників товару.

Планування діяльності в дистрибуційній політиці відбувається
за етапами, представленими на рис. 2.6.

Товарорух (розподіл) товару — один з основних елементів
маркетингового комплексу. Окрім безпосереднього розподілу то-
варів або послуг, він включає:

— рішення за каналами розподілу;
— логістику збуту;
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— управління каналами;
— роздрібну торгівлю;
— безпосередньо акт продажу (покупки);
— підтримку споживача.

Окреслення методів збуту або типів каналів розподі-
лу: прямий, непрямий, змішаний

Визначення кількості рівнів каналів збуту

Визначення ширини каналів збуту

Етапи планування
діяльності з дистрибуції

Визначення стратегії політики дистрибуції

Визначення системи керівництва каналами розподілу

Визначення рівня ефективності каналу збуту

Визначення ступеня співробітництва в збутовому лан-
цюжку: співробітництво, конфлікти, конкуренція

Рис. 2.6. Етапи планування діяльності
у формуванні політики дистрибуції

Канал розподілу — це сукупність фірм та окремих осіб, які
виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення
товарів і беруть на себе (або сприяють передачі комусь іншому)
право власності на товар чи послугу на шляху їх від виробника
до споживача.

Плануючи дистрибуційну політику, керівництву фірми перш
за все належить вибрати стратегію продажу — як саме має бути
організована система збуту:

 через власну або дилерську мережу;
 через які типи торгових посередників слід здійснювати то-

варорух товарів та послуг.
Існуючі канали збуту передбачають три основних методи збуту:
 прямий — виробник безпосередньо збуває продукцію покуп-

цям;
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 опосередкований — збут організований через незалежних
посередників;

 комбінований — збут здійснюється через організацію зі спіль-
ним капіталом фірми-виробника та незалежної фірми.

Система збуту вимагає наявності в структурі підприємства
таких підрозділів, які зайняті безпосередньо реалізацією продук-
ції на ринку, як на зовнішньому, так і на внутрішньому. Функції
та обсяг повноважень таких підрозділів різні. Збутова система
підприємства може бути представлена в такому вигляді:

 власна система збуту: дочірні фірми й філіали за кордоном і
у своїй країні: виробничо-збутові; збутові за кордоном; експортні
у своїй країні;

 представники підприємства: дилери за кордоном і в своїй
країні; закордонні універсальні представники постійні й тимча-
сові, комівояжери на внутрішньому ринку; бюро зі збуту, агентс-
тва в своїй країні та за кордоном; збутові контори, торгові точки;

 спільна збутова діяльність: спільні збутові підприємства;
угоди про сумісний збут; участь у збутових асоціаціях і об’єд-
наннях.

Створення власних збутових компаній на зарубіжному цільо-
вому ринку викликане такими перевагами:

 можливістю підтримки цін на продукцію на вищому рівні й
оперативного пристосування їх до наявного попиту;

 економією на витратах під час просування товарів на ринок
(транспортні витрати, рекламна підтримка тощо);

 забезпеченням швидкого й ефективного поширення інфор-
мації про нові види продукції;

 забезпеченням якісного післяпродажного технічного обслу-
говування;

 використаням досвіду управління й маркетингової діяльнос-
ті, накопичених у материнській компанії, яка здійснює підготов-
ку й перепідготовку керівників і адміністраторів, а також рядових
службовців.

Власним дилерам материнська компанія надає досить широ-
кий комплекс послуг і фінансову підтримку, зокрема, в організа-
ції і проведенні показів продукції у демонстраційних залах, на
виставках і ярмарках, в організації постійних виставок зразків
продукції, яку реалізують дилери. Фінансову підтримку надають
дилерам шляхом надання кредитів, знижок, субсидій, засобів на
проведення реклами й стимулювання збуту на цільовому ринку.
Спільні підприємства, що здійснюють збутові операції, врахову-
ють специфічні умови конкретної країни, залучаючи і спираю-
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чись на національне законодавство, що забороняє створення
фірм, які повністю належать іноземному капіталу; прямі контак-
ти зі споживачами утруднені існуючими правилами торгівлі (на-
приклад, обов’язкове використання торгів у проведенні імпорт-
них операцій або ринок поділений між крупними фірмами).

Збутовий апарат інших фірм використовується на основі угод
про реалізацію продукції через збутову систему відповідного
підприємства. Вибір системи збуту залежить від розмірів необ-
хідних фінансових витрат, їх доцільності й ефективності, яка ви-
значається зіставленням альтернативних варіантів і проведенням
відповідних розрахунків.

Закордонні виробничі й збутові філіали і дочірні компанії доз-
воляють крупним фірмам ґрунтовніше вивчати ринки, попит по-
купців, ураховувати їхні смаки й запити, активніше формувати
попит, краще здійснювати технічне обслуговування.

Водночас створення власної закордонної бази вимагає круп-
них капіталовкладень, окупність яких повинна бути наперед ві-
дома.

Вибір каналів і методів збуту на цільовому ринку фактично
повністю залежить від характеру товару. Прямий метод, що ви-
магає встановлення безпосередніх відносин між продавцем і по-
купцем, використовується переважно під час збуту товарів вироб-
ничо-технічного призначення, непрямий метод, що ґрунтується
на використанні торговельно-посередницької ланки, застосову-
ють здебільшого для реалізації товарів споживчого призначення.

Найважливішими каналами збуту є:
 торгові підприємства (оптові, роздрібні, імпортні, експорт-

ні);
 комісійні (консигнаційні);
 агентські;
 брокерські підприємства;
 посередницькі ринки (біржі, аукціони, торги тощо).
Вибір способу виходу на цільовий ринок вимагає вирішення

проблеми, яким чином найдоцільніше встановити контакт зі
споживачем. Під час збуту товарів виробничо-технічного при-
значення потенційному покупцю, як правило, надсилають листа
з письмовою пропозицією вступити в переговори або розгляну-
ти конкретну пропозицію продавця (оферту); шляхом встанов-
лення особистих контактів на виставці або ярмарку, у демон-
страційному залі. Під час збуту товарів споживчого призначен-
ня це перш за все вибір найвідповіднішого й надійного торгово-
го посередника.
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Приклади систем продажу товарів промислового та споживчо-
го призначення наведено на рис. 2.7 та 2.8.

ВИРОБНИК

СЛУЖБА
ЗБУТУ

ПРЕДСТАВНИК
ВИРОБНИКА

ЗБУТОВИЙ
АГЕНТ

ОПТОВИЙ
ПОСЕРЕДНИК

СПОЖИВАЧ

Рис. 2.7. Система продажу на ринку промислових товарів

ВИРОБНИК

ОПТОВИЙ
ПОСЕРЕДНИК

РОЗДРІБНИЙ
ПОСЕРЕДНИК

ДИСТРИБ’ЮТОР

СПОЖИВАЧ

Рис. 2.8. Система продажу на ринку споживчих товарів

Важливу роль відіграє низка факторів:
 оцінка кон’юнктури (рівня попиту й потреб споживачів у

товарі (послузі), з яким фірма має намір вийти на цільовий ри-
нок) й тенденції її розвитку, значення сезонних чинників;

 підготовленість споживачів до сприйняття нового товару
(послуги) та високий (певний) рівень конкурентоспроможності
товару;

 ступінь монополізації ринку й практика торгівлі, що склала-
ся на цільовому ринку. За наявності картельних угод і договорів
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між фірмами-конкурентами важливо знати і враховувати, за якою
з фірм, що беруть участь у картелі, закріплений той або інший сег-
мент ринку.

Типологія посередницьких структур.
Маркетингові посередники

Виокремлюють такі основні причини звернення вироб-
ників до посередників:
 По-перше, скорочується кількість прямих контактів вироб-

ника зі споживачем, на організацію яких потрібні були б значні
часові, трудові та фінансові ресурси. При цьому скорочується кіль-
кість дій, які забезпечують узгодження попиту й пропозиції.
 По-друге, знижується до мінімуму невідповідність масшта-

бів виробництва партій товару і споживання одиниць товару. Ви-
робнику завжди вигідніше працювати з великими партіями това-
ру (виробляти, поставляти, оформляти), окремому ж споживачу
— з дрібними партіями (купувати, споживати).
 По-третє, урізноманітнюється асортимент, з якого спожи-

вач може обрати необхідні йому позиції. Будь-яке підприємство
обмежене у своїй виробничій діяльності технологічними й техніч-
ними можливостями, вимогами технічної однорідності вироб-
ництва, використовуваними сировинними матеріалами, кваліфі-
кацією персоналу та іншим, тоді як широта й глибина асорти-
менту диктується вимогами іншого характеру — інтересами спо-
живання. Посередник може урізноманітнити пропоновану сукуп-
ність товарів відповідно до смаків покупців, звернувшись до
кількох виробників і сконцентрувавши в одній точці багато това-
рних позицій. До того ж споживачі зекономлять зусилля, купую-
чи одночасно в одному місці потрібні товари.
 По-четверте, покращується обслуговування споживачів. Це

пов’язано з більшою «наближеністю» посередника до сфери
споживання, пристосованістю до вимог на місцях, оперативністю
реакції на коливання споживчого середовища.

Посередники — це фірми чи окремі особи, які приймають на
себе чи допомагають передати комусь іншому право власності на
конкретний товар або послугу на їхньому шляху від виробника
до споживача. Основні причини використання посередників на-
ведено на рис. 2.9.

Òåìà 2
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Скорочення кількості
необхідних контактів

Зменшення витрат
на реалізацію

товарів

Розширення
товарного
асортименту

Висока якість
обслуговування

Дефіцит фінансів
для прямого маркетингу

Вузька спеціалізація
виробників

Вигідність
капіталовкладень
в основний бізнес

Віддаленість споживачів

Досвід, класифікація,
спеціалізація, розмах

діяльності посередників

Причини
використання
посередників

Рис. 2.9. Причини доцільності використання посередників

Використання посередників у сфері обігу вигідне перш за все
для виробників. У цьому випадку вони мають справи з обмеже-
ним колом зацікавлених осіб з реалізації продукції. Крім того, за-
безпечується широка доступність товару під час його руху безпо-
середньо до ринку збуту. За допомогою посередників можливо
скоротити кількість прямих контактів виробників зі споживачами
(рис. 2.10 а та 2.10 б).

ВИРОБНИК СПОЖИВАЧ ПОСЕРЕДНИК

Рис. 2.10 а. Кількість контактів
без посередника (дорівнює 9)

Рис. 2.10 б. Кількість контактів
з посередником (дорівнює 6)
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За наявності трьох виробників і трьох споживачів продукції кіль-
кість зв’язків між ними буде дорівнювати дев’яти. Участь посеред-
ників у реалізації продукції скорочує кількість зв’язків до шести. У
ролі посередників можуть бути посередницько-збутові організації,
великі оптові бази, біржові структури, торгові дома та магазини.
Економія на масштабі збутових операцій виходить за рахунок

угрупування пропозицій багатьох виробників. Посередник здат-
ний виконувати визначені функції в більшому обсязі, ніж окре-
мий виробник. Наприклад, витрати торговельного представника
оптової фірми можуть бути розподілені на кількох виробників.
У результаті витрати на виконання функції продажу зменшують-
ся, порівняно з варіантом, коли кожен виробник повинен мати
свій торговельний персонал.

Посередники завдяки своїм контактам, досвіду та спеціалізації
дозволяють забезпечити широку доступність товару й доведення
його до цільових ринків.

Так, залежно від виконуваних функцій і набору послуг посе-
редницькі підприємства та організації можна поділити на функ-
ціонально-універсальні та функціонально-спеціалізовані.

До функціонально-універсальних належать посередники, які
здійснюють увесь комплекс функцій виробничої та організацій-
но-комерційної діяльності (торгівлю за власний рахунок товара-
ми, їх транспортування, збереження, перетворення промислового
асортименту на торговельний, кредитування споживачів і аван-
сування постачальників, рекламування, інформаційно-консульта-
тивне обслуговування та ін.).
Функціонально-спеціалізовані посередники концентрують свою ді-

яльність лише на окремих групах функцій. Вони у свою чергу мо-
жуть бути: інформаційно-контактні, інформаційні, пошукові, повіре-
ні, інформаційно-обчислювальні, рекламні, такі, що здійснюють збут
поштою, торгують за методом самообслуговування, лізингові тощо.

Залежно від товарної спеціалізації розрізняють посередницькі
підприємства та організації товарно-універсальні або товарно-
спеціалізовані.

Суттєве значення має також класифікація посередників за ступе-
нем їх незалежності. Посередницькі підприємства та організації
можуть бути незалежними (у контрактному підпорядкуванні поста-
чальникам чи споживачам) і залежними (збутові організації, оптові
бази та контори промислових компаній, які перебувають у корпора-
тивному підпорядкуванні). Як правило, до останніх зараховують
підприємства та організації, створені безпосередньо промисловими
фірмами, або посередників, які не в змозі пристосуватися до вимог
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ринку, забезпечити достатній набір послуг, не мають висококвалі-
фікованих спеціалістів з маркетингу, обслуговування та ін.
Незалежними є посередники, які від свого імені, за власний ра-

хунок, на свій страх і ризик укладають і реалізують контракти з по-
стачальниками та споживачами. Традиційним сегментом діяльності
незалежних посередників є оптова торгівля стандартизованою про-
дукцією відносно низької одиничної вартості, яка призначена для
широкого кола територіально розосереджених споживачів.

За організаційними основами діяльності посередницькі під-
приємства чи організації можна поділити на організовані адмініс-
тративно (зокрема державою) та договірні. Останнім притаманна
відсутність адміністративної субординації, самоорганізація, по-
шук найефективніших варіантів діяльності, орієнтація на запити
клієнтів.

За методом реалізації товарів посередницькі підприємства чи
організації можуть бути поділені на три групи:

 ті, що здійснюють торгівлю на основі контрактів безпосеред-
ньо з постачальниками чи споживачами;

 ті, що реалізують товари через збутову систему на підставі
договорів консигнації, комісії, купівлі-продажу;

 ті, що реалізують товари через оптові торговельні фірми,
спеціалізовані та універсальні магазини без укладання поперед-
ніх угод.

За способом винагородження розрізняють посередницькі під-
приємства та організації, які працюють за рахунок різниці в цінах
виробників і реалізації товарів на ринках збуту, узгоджених наці-
нок до оптових цін, конкретних виплат, додаткових заохочуваль-
них винагород, отримання оплат за системою «Ціна + компенса-
ція витрат», а також за рахунок змішаних форм винагороди.

Класифікувати посередників можна також і згідно з тим, чиї
інтереси вони виражають. За цією ознакою розрізняють посеред-
ницькі підприємства та організації, які виражають інтереси по-
стачальників (виробників продукції), споживачів (виконують
збутові функції) та власні (постачально-збутові).

Крім цього, класифікувати посередників можна залежно від рів-
ня виконуваної ними комерційної роботи (міри власності на товар),
наявності складського господарства (мають власне, орендоване або
не мають узагалі), регіону діяльності, тривалості взаємовідносин із
клієнтами, обсягу товарообороту, величини власних операційних
витрат, прав на визначення умов купівлі-продажу тощо.

Існує значна кількість різноманітних посередників. Розрізня-
ють: торгових посередників, фірми, які здійснюють товарорух,
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агентства маркетингових послуг та фінансових посередників. Під
фінансовими посередниками в маркетингу розуміють банки, кре-
дитні, страхові та інші організації, що надають підприємствам-
виробникам фінансові та страхові послуги, обумовлені купівлею-
продажем товарів, наприклад, за кордоном.

Під торговими посередниками розуміють юридичні та фізичні
особи, які допомагають підприємству товаровиробнику знаходи-
ти споживачів і (або) продавати (передавати право власності) свої
продукти (послуги). Оскільки торгові посередники найважливіші
в доведенні товарів до кінцевих споживачів, необхідно розгляну-
ти їх детальніше.

У сучасній літературі здійснено багато спроб класифікувати
посередницькі підприємства на основі різних критеріїв. Найуда-
лішою, на нашу думку, є класифікація посередницьких підпри-
ємств за використанням таких критеріїв: виконувані функції
(спеціалізація посередницьких підприємств); рівень підпорядку-
вання виробнику; спосіб обслуговування (рис. 2.11).
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Рис. 2.11. Класифікація торговельно-посередницьких підприємств [9]
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Варто зауважити, що переважна більшість типологій є досить
сфокусованими на певний ринок, тому приділяють більше уваги
окремим факторам. Спробуємо застосувати найширшу класифі-
кацію, яка не зосереджена на певних кон’юнктурних відміннос-
тях і може бути покладена в основу формування різноманітних
збутових систем. У найширшому узагальненому вигляді можна
представити такі види каналів розподілу:

 комерційні й некомерційні;
 державні, мережеві та одиночні.
Канали розподілу за цілями поділяють на комерційні й неко-

мерційні.
Комерційні канали розподілу — це канали, які використовують

з метою отримання прибутку.
Некомерційні канали розподілу — це канали, що їх використо-

вують держава, суспільні організації та підприємства в межах їх
соціальних програм.

За власниками розрізняють державні, мережеві та одиночні
канали продажу.
Державні канали визначаються за належністю каналу розпо-

ділу: федеральні (за державними адміністративними одиницями),
територіальні, муніципальні. Їх створюють відповідно до законо-
давства в певних організаційно-правових формах. Фінансування
або датування здійснюється з відповідних територіальних утво-
рень. Звичайно, серед комерційних підприємств — за рахунок їх-
ніх власних фіксованих оборотних коштів. А серед некомерцій-
них організацій — за рахунок бюджету територіальної освіти або
державного бюджету. Особливості ціноутворення й закупівель:
найчастіше для постачання некомерційних організацій проводять
тендери, конкурси тощо, відповідно до чинного законодавства
України або територіальних утворень. Обов’язковими є фіксова-
на ціна протягом терміну дії договору, зручні для покупця термі-
ни оплати, але не більше 1—1,5 місяці, доставка. Серед комер-
ційних організацій ціна може бути нефіксованою, умови оплати
— як у некомерційних, договори укладають у центральному офісі
конкретної організації.
Мережеві канали визначаються наявністю біля підприємства

двох і більше кінцевих або оптових точок розподілу продукції.
Необхідними є: знижки, відстрочення платежів і доставка. Вони
так само можуть бути комерційними або некомерційними. Заку-
півля може бути: централізованою (тобто через існуючий у них
розподільчий центр), децентралізованою (тобто кінцевими торго-
вими точками) або комбінованою (тобто замовлення передаються
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централізовано, оплата — централізовано, а доставка — на конк-
ретну торгову точку). Асортимент закупівлі: за централізованої і
комбінованої закупівлі — відповідно до чіткої асортиментної кар-
ти (для включення до асортиментної карти зазвичай влаштову-
ють конкурси, торги, тендери), за децентралізованої можливе й
легше входження товару-новинки в мережу.

1. Класифікація оптових посередників.
 Регулярний (незалежний) оптовик (Regular wholesaler).
Є крупною оптовою торговою фірмою з повним набором фун-

кцій. Закуповує зазвичай продукцію у великих кількостях від то-
варовиробників, консолідує продукцію на своїх базах і складах,
здійснює зберігання, вантажопереробку, комплектує і сортує
партії продукції для продажу; доставляє замовлення споживачам;
здійснює кредитно-фінансові операції; страхування ризиків; здій-
снює передпродажний і післяпродажний сервіс. Регулярна оптова
фірма є переважним джерелом поповнення торгових запасів роз-
дрібних торговців (рітейлерів) товарів масового вжитку.

 Промисловий дистриб’ютор, дилер (Industrial distributor, diler).
Класифікується переважно так само, як і регулярний оптовик з

повним набором дистрибутивних функцій. Промислові дистри-
б’ютори розрізняються за товарними групами і сервісом, що на-
дається (здебільшого для промислових споживачів). Як правило,
промислові дистриб’ютори працюють з певними підприємствами
(наприклад, з тими, які займаються збиранням наукомісткої про-
дукції ПК, автомобілів тощо), закуповуючи для них асортиментні
групи компонентів, деталей, складальних одиниць тощо. Індуст-
ріальний дистриб’ютор зазвичай спеціалізується на сервісних по-
слугах для вузького промислового сегмента ринку.

 Кінцевий вантажовідправник (Drор Shiрреr).
Оптовик з обмеженими посередницькими функціями, що рідко

приймає на себе функцію фізичного володіння товаром. Здебільшо-
го оперує такими товарами, як зернові, сільськогосподарські продук-
ти, продукція важкого машинобудування, конструкційні та будівель-
ні матеріали. Закуповує продукцію великими партіями під майбутні
замовлення; як правило, доставляє продукцію безпосередньо спо-
живачам великотоннажними вантажними відправниками (вагонами,
судами тощо). Коли покупця знайдено, такий оптовик передає йому
право власності й відповідальність за комерційні ризики.

 C-C-оптовик (Cash-and-Саrrу Wholesaler).
Оптовий посередник з обмеженими функціями. Працює пере-

важно за готівковий розрахунок з прямою доставкою товарів у
роздрібну мережу (рітейлерам). Типова сфера діяльності — пов-



92

ний асортимент FMCG. Виходячи з того, що Fast Moving
Consumer Goods є, за суттю, запакованими продовольчими то-
варами, які розраховані на широкі верстви населення, необхід-
ність у розгалуженості мережі дистрибуції є очевидною. Обслу-
говують роздрібних посередників, чиї замовлення менші за
вантажну відправку виробника або регулярного оптовика.

 Мініопти.
Те саме, що і Cash-and-Саrrу Wholesaler, але з деякими обме-

женнями.
 Джобер (дистриб’ютор фургона) (Jobber, Wagon distributor).
Функціонує переважно в секторі FMCG. Є обмежено-функціо-

нальним оптовиком, що скуповує середні або дрібні партії това-
рів для швидкого перепродажу з метою отримання максимальної
швидкості повернення на вкладений капітал. Закуповує товар, як
правило, у виробника. Зазвичай не має своїх складів і продає то-
вар роздрібним посередникам або безпосередньо покупцям дріб-
нооптовими партіями з вантажівок (фургонів).

 Стелажний джобер (Desk jobber, Rack jobber).
Забезпечує й обслуговує стелажі (полиці) супермаркетів. Сте-

лажний джобер приймає на себе повну відповідальність за відбір,
показ, просування, поставку, доставку й контроль оптових партій
роздрібним посередникам (рітейлерам). Виконує сервісні функції
з передпродажного й післяпродажного обслуговування промис-
лових товарів

 Оптовик-складальник (Assembling wholesaler).
Переважно оперує сільськогосподарською продукцією, зби-

раючи її в лоти (вантажні відправки), що їх замовляють спожива-
чі, у фермерів, сільськогосподарських підприємств. Продає про-
дукцію економічними партіями на локальних ринках.

 Напівджобер (Semijobber).
Напівджобер переважно розглядають як оптового торговця з об-

меженими окремими функціями, оскільки він може діяти і як роз-
дрібний посередник на конкретному локальному ринку або в дис-
трибутивному каналі (розподілу). Виконуючи операції, характерні
для роздрібного торговця, іноді може здійснювати оптові продажі.

 Вен-сейлер.
Варіант напівджобера. Магазин на колесах для обслуговуван-

ня роздрібних посередників. Після формування клієнтської бази
повільно перетворюється на джобера (дистриб’ютора фургона).
Забезпечує плавний вихід на ринок.

Ознаки, за якими відбувається класификація оптових посеред-
ників, детально розписано в табл. 2.1.
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2. Функціональні посередники.
 Торговий агент (Selling agent).
Здійснює операції збуту товарів за дорученням принципала

(зазвичай товаровиробника) за його рахунок і від його імені, не
будучи при цьому його підлеглим. Має компетенції та обов’язки
агента, регламентовані агентською угодою. Для невеликих під-
приємств виконує функції фінансової допомоги з продажу това-
ру, оформлення кредиту, збору замовлень. Часто працює як ана-
літик зі збуту (аналіз та прогноз збуту, передача комерційної
інформації про товарорух, об’єми продажу).

У світовій практиці розрізняють кілька типів торгових агентів:
— агент-делькредере (від італ. — на віру або за дорученням)

— агент, який за додаткову винагороду гарантує принципалу
надходження платежів за домовленою ціною. А.-д. зобов’я-
зується відшкодувати принципалу збитки, викликані неплато-
спроможністю покупця, проте не відповідає, якщо покупець від-
мовляється сплатити ціну на тій підставі, коли сам принципал
порушив свої зобов’язання згідно з договором або розмір належ-
ній сплаті ціни товару є спірним;

— консигнатор (консигнаційний агент (Consignee agent) —
комісіонер, який за дорученням власника товару (консигнанта)
здійснює продаж товару зі свого складу (консигнаційний склад).
У консигнаційному договорі обумовлюються не тільки наймену-
вання товару, але і його ціна, термін продажу тощо. До його по-
слуг вдаються, як правило, у зовнішньоторговельних операціях;

— ексклюзивний агент — має виключне право (ексклюзивне)
продажу на визначеній у договорі території.

 Агент виробника (Manufacturers agent).
Функціонує на довготривалій контрактній основі, зазвичай

представляючи інтереси в дистрибутивних мережах кількох дріб-
них товаровиробників, одержуючи комісійну винагороду, яка за-
лежить від обсягів продажу. Працює, як правило, на обмеженій
території, не маючи права підвищувати ціни, робити знижки або
давати кредит.

 Комісійний покупець (Commission merchant).
Функціонує на постійній контрактній основі. Одержує від то-

варовиробника крупні оптові партії товару й зберігає їх на своїх
базах, тобто володіє товарами і товаророзпорядчими документа-
ми принципала, але не має права власності на товар. Операцію
оформлюють договором комісії або консигнації. Зазвичай умови
консигнації — зберігання товару на складі комісійного покупця,
протягом 1—1,5 року. Від продажу товару посередник одержує



97

комісійну винагороду. Зберігання та зворотнє повернення нереа-
лізованого товару оплачуються, як правило, власником товару.

 Брокер (Broker).
Торговий посередник, який сприяє здійсненню операцій купівлі-

продажу між групами виробників (або посередників які є власника-
ми) товару і покупців. Одержує винагороду у вигляді комісійних.
Поширений тип посередника, учасника біржових операцій.

 Аукціона компанія (Auction соmpany).
У формі аукціону здійснюється торгівля товарами, які мають

індивідуальні особливості та властивості. Це виключає можли-
вість заміни їх партіями однакових за назвою товарів, оскільки
вони можуть мати різні властивості: зовнішній вигляд, якість,
смак тощо.

Загальним для всіх аукціонів є принцип змагання між покуп-
цями, у процесі якого виявляється переможець аукціону за право
придбати товар.

Основні товари, які пропонуються і купуються на міжнарод-
них аукціонах: витвори мистецтва, колекційні предмети, хутряна
сировина, квіти, чай, кава, немита вовна, тютюн, історичні рари-
тети, антикваріат. Історично склалося так, що для кожного аукці-
онного товару є свої центри аукціонної торгівлі.

Організаторами товарних аукціонів можуть бути окремі круп-
ні торгові компанії, спілки, асоціації продавців або спеціальні аук-
ціонні брокерські фірми.

Спеціалізовані крупні фірми, які виступають організаторами аук-
ціону, є торговими монополіями та пропонують на аукціонах при-
дбаний, як правило, за свій рахунок товар. Водночас вони прийма-
ють для реалізації на комісійних засадах продукцію, що належить
фірмам-виробникам, асоціаціям або кооперативам фермерів.

 Франчайзери бізнес-формату.
Франчайзинг — це організація бізнесу, за якої компанія (фран-

чайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на
виробництво і продаж продукту й послуг цієї компанії. Франчай-
за зобов’язується виробляти і продавати цей продукт чи послуги
за заздалегідь визначеними стандартами й правилами ведення біз-
несу, які встановлює франчайзера. В обмін на здійснення всіх
цих правил франчайзі одержує дозвіл використовувати ім’я ком-
панії, її репутацію (гудвіл), продукт і послуги, а також маркетин-
гові технології, експертизу та механізми підтримки. Залежно від
виконуваних функцій франшизи ділового формату поділяються
на три типи: 1) франшизи на переробку (виробництво); 2) фран-
шизи на послуги (сервіс); 3) франшизи на оптову торгівлю
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3. Роздрібні посередники (від англ. — retail dealer, retailer,
tradesman).
Торговельними об’єктами є:
1) магазин, який може бути: за товарною спеціалізацією —

продовольчим (food), непродовольчим (not food), змішаним; за
товарним асортиментом — універсальним, спеціалізованим, вузь-
коспеціалізованим, комбінованим; за методом продажу товарів
— з індивідуальним обслуговуванням, самообслуговуванням, то-
ргівлею за зразками або через торговельні автомати;

2) павільйон;
3) кіоск, ятка;
4) палатка, намет;
5) лоток, рундук;
6) склад товарний;
7) крамниця-склад, магазин-склад.

Розподіл функцій і потоків
у маркетингових каналах під час

виконання основних задач
з управління продажем

Формуючи канали розподілу продукції фірма насампе-
ред мусить знайти відповіді на три питання.

Перше: Який канал розподілу забезпечить найкраще охоплен-
ня цільового ринку?

Щоб досягти найкращого охоплення цільового ринку, визна-
чають щільність розподілу, а також типи посередників, яких ви-
користовуватимуть на етапі роздрібного продажу товарів.

Друге: Який канал розподілу в найкращий спосіб задовольня-
тиме потреби споживачів цільового ринку? Це забезпечується на-
явністю відповідної інформації, зручністю контактування, різно-
манітністю асортименту, послугами обслуговуючого персоналу.

Так, наявність інформації забезпечує знання покупця про то-
вари. Правильно відібрані посередники можуть забезпечити про-
ведення ефективних презентацій товарів і послуг, виставок, де-
монстрацій та персональних презентацій.

Зручність контактування для покупців має першорядне зна-
чення. Так, наприклад, правильно вибраний посередник має бути

Òåìà 3
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поряд зі споживачем, що зекономить час останнього, ліквідує пе-
решкоди в процесі купівлі-продажу.

Різноманітність асортименту має відповідати заінтересованос-
ті покупців у конкуруючих і доповнюючи товарах, що з них мож-
на вибрати потрібні.

Послуги обслуговуючого персоналу є особливо важливими
для продажу нових товарів, а також таких, що технічно складні,
потребують спеціальної упаковки, кредитування та ін.

Третє: Який канал розподілу дасть фірмі найбільший прибу-
ток? Такий прибуток визначається межами дохідності й собівар-
тості кожного типу каналу, його суб’єктів. Собівартість каналу
— критична величина. До неї належать витрати на збут, рекламу,
продаж та ін. Міра, якою кожен суб’єкт каналу бере на себе ці
витрати, визначає прибутковість кожного з них і каналу в цілому.

Процес формування каналу розподілу складається із семи фаз
(рис. 2.12).

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ВИБОРІ КАНАЛУ

ПОСТАНОВКА І КООРДИНАЦІЯ ЦІЛЕЙ РОЗПОДІЛУ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАВДАНЬ РОЗПОДІЛУ

РОЗРОБКА МОЖЛИВИХ АЛЬТЕРНАТИВ

ВИБІР СТРУКТУРИ КАНАЛУ

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО КАНАЛУ

ВИБІР СУБ’ЄКТІВ КАНАЛУ І УПРАВЛІННЯ НИМИ

Рис. 2.12. Алгоритм вибору каналу розподілу

Перша фаза — визначення потреби в такому каналі. Вона мо-
же постати тоді, коли:

 розроблено новий товар, для якого наявні канали не підходять;
 бажано освоїти нові цільові ринки;
 відбуваються зміни елементів;
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 створюється нова фірма;
 наявний канал чи його суб’єкти не досягають поставлених

цілей;
 змінилася система посередницьких підприємств чи органі-

зацій;
 відкриваються нові географічні території для маркетингової

діяльності;
 відбуваються зміни в навколишньому середовищі фірми;
 виникають конфлікти між суб’єктами каналу розподілу.
Друга фаза формування каналу — постановка й координація

цілей розподілу. Для цього необхідно:
1) ознайомитися з цілями й політикою фірми в інших галузях

маркетинг-міксу;
2) визначити цілі розподілу, поставити їх явно і конкретно;
3) провести перевірку для того, щоб визначити, чи збігаються

поставлені цілі з іншими цілями маркетингу, з його стратегією й
тактикою.

Третя фаза — специфікація завдань розподілу, тобто визна-
чення функцій, які виконуватиме канал у ході реалізації процесів
товарного руху.

Четверта фаза — розробка можливих альтернатив структури
каналу розподілу. Тут визначають такі характеристики:

1) кількість рівнів у каналі;
2) напруженість (ширина) каналу на різних його рівнях;
3) типи посередників на різних рівнях каналу.
На першому етапі розробки дистрибуційної політики підпри-

ємство приймає рішення про використання прямого чи непрямо-
го каналу збуту.

Прямий збутовий канал, тобто власна збутова система під-
приємства, має такі переваги:

а) повне управління збутовою діяльністю;
б) координація господарських зв’язків і ділових відносин зі

споживачами на основі прямого контакту;
в) управління всією функціональною діяльністю підприємства

як єдиною системою створення товару;
г) економія збутових витрат (пропорційно масштабу збуту) за

рахунок відсутності необхідності оплати послуг посередників.
Непрямий (опосередкований) метод збуту передбачає викорис-

тання послуг посередників. Вони можуть виконувати функції збуту
ефективніше та з меншими затратами, ніж це робив би сам виробник.

Графічно порівняльний аналіз витрат каналів збуту подано на
рис. 2.13. Рівень рентабельності каналу розподілу — це основний



101

критерій вибору між прямим чи опосередкованим збутом, який
розраховують так:

R = TR – TCS / TSC, (1.1)
де TR — загальна виручка;

TSC — загальні витрати збуту.

Довгий канал

Короткий канал

Витрати
збуту FSCs

FSC1

Переваги використання
довгого каналу

Переваги використання
короткого каналу

Рис. 2.13. Порівняльний аналіз витрат збуту каналів розподілу

Загальні витрати збуту дорівнюють:
TSC = FSC + VSC, (1.2)

де FSC — постійні витрати збуту;
VSC — змінні витрати збуту.
Значні витрати, неможливість повного контролю, загострення

конкурентної боротьби «на полицях» призводять до потреби кар-
динальних змін у системі продажу, об’єднанння функцій оптової
та роздрібної торгівлі. Організаційною формою таких систем, на
нашу думку, може стати створення великих торговельних прос-
торів (супермаркетів). У поєднанні із системою самообслугову-
вання їх конкурентні переваги такі: асортимент найбільшого по-
питу й найбільшого обігу; низькі закупівельні ціни; економія на
масштабі організації та управління; зручні форми платежу.

Управління продажем на підприємствах, які мають за мету
повний контроль за фінансовими та матеріальними потоками й
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швидке повернення засобів на вкладений капітал, спрямоване на
створення власної торговельної мережі, магазинів біля воріт під-
приємства, фірмових магазинів тощо. Безумовно, це дає можли-
вість дещо зменшити витрати в оплаті послуг посередників та
збільшити контроль над системою продажів. Проте світова прак-
тика свідчить, що такий підхід не завжди можна вважати перспек-
тивним. Саме професіоналізм посередників гарантує ефектив-
ність збутових операцій.

Виникнення широкого ряду установ і підприємств, певною
мірою причетних до зукупівлі, транспортування, складування,
розподілення та продажу (які звичайно називають посередни-
ками, оскільки вони розміщуються між виробництвом, з одного
боку, і споживанням — з другого), можна пояснити на прикладі
чотирьох логічно взаємопов’язаних етапів економічного про-
цесу:

 поява посередників на етапі обміну товарами (послугами)
викликана їх здатністю підвищити ефективність цього процесу;

 посередники професійно займаються розфасовкою та сорту-
ванням, що дозволяє їм усувати невідповідності між вимогами
споживачів і наявним асортиментом товарів і послуг;

 тісна взаємодія маркетингових агентств у структурі каналу
дозволяє їм раціонально організувати й провести всі необхідні
операції;

 поява маркетингових каналів спрощує процес проведення
досліджень.

Як було зазначено, зосередженість на підвищенні економічної
ефективності маркетингового каналу в більшості випадків зумов-
лює появу посередників — рівнів каналу. Маркетингові канали
можна охарактеризувати кількістю рівнів каналу.

Рівень каналу — будь-який посередник, який виконує певну
роботу щодо наближення товару й права власності на нього до
кінцевого покупця. Кількістю незалежних рівнів визначає довжи-
ну каналу розподілу. Найпростішим є канал прямого маркетингу,
що складається з виробника, що продає товар безпосередньо
споживачу. На рис. 2.14 обґрунтовано необхідність використання
в каналі розподілу торгових посередників. Навіть якщо виробни-
ки й покупці розташовані в одному місті, то в більшості випадків
ефективний збут товарів без послуг посередників неможливий. З
рис. 2.14 (а) можна зробити висновки, що за наявності чотирьох
виробників і чотирьох споживачів необхідно здійснити 16 взає-
модій. У разі використання одного посередника (рис. 2.14 (б),
кількість таких взаємодій зменшується до 8.



103

Виробник

Споживач

Виробник

Виробник

Виробник

Споживач

Споживач

Споживача)

Виробник

Споживач

Виробник

Виробник

Виробник

Споживач

Споживач

Споживач

Посередник

б)

Рис. 2.14. Маркетингові канали
(а — прямий, б — опосередкований)

Серед функцій, які виконують канали товароруху, слід визна-
чити найважливіші:
 Розподіл та збут продукції. Під розподілом розуміють фун-

кцію роздрібної та оптової торгівлі, що пов’язана з направленням
продукції на різні споживчі ринки.
 Купівля товару, а також сировини й матеріалів, необхідних

для виробництва. Зрозуміле бажання виробників та інших про-
давців, учасників каналу збуту, — отримати оплату за товар яко-
мога раніше, а покупців, який би тип посередника вони не пред-
ставляли, — не оплачувати товар до його фактичного продажу.
Конфлікти з цього приводу каналів збуту загострюються в умо-
вах нестабільної економічної ситуації. Як наслідок, на підприєм-
ствах порушується нормальний технологічний цикл виробництва
у зв’язку з відсутністю коштів для придбання сировини. Це при-
зводить до того, що деякими фірмами-покупцями товар не опла-
чується протягом трьох і більше місяців.
 Маркетингові дослідження (наприклад, попиту спожива-

чів), а також збирання відповідної інформації.
 Встановлення безпосередніх контактів зі споживачами та

покупцями товарів.
 Стимулювання руху товарів до споживача, проведення рек-

ламних заходів, розпродажу та ін.
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 Участь у плануванні товарного асортименту.
 Фінансування витрат на функціонування каналу збуту, фі-

нансування збутових операцій.
 Обслуговування проданих товарів.
 Транспортування товару.
 Послідовне складування та зберігання товару.
 Сортування, добір, фасування товару. Сортування — це

групування продукції за сортом, кольором та розміром, а добір —
створення широкого асортименту продукції різних марок, цін,
моделей.
 Прийняття на себе ризику торгових угод. Відповідальність

за товар у процесі й під час його просування до споживача.
 Участь у формуванні ціни на товари, що продаються.
 Стимулювання збуту (просування товару). Інформування та

стимулювання покупців.
 Планування продукції. Розроблення товарної політики. Ви-

значення і втілення асортиментної політики.
 Ціноутворення. Визначення цін, знижок, умов платежів.

Досягнення згоди з цінових та інших питань для забезпечення
передачі прав володіння і розпорядження товаром.
 Сервіс (до- і після продажне обслуговування споживачів).
 Безпосередній продаж товарів. Передача прав володіння й

розпорядження товаром від однієї фізичної або юридичної особи
до іншої.
 Переказ грошей покупців на рахунки продавця через банки

та інші фінансові установи.
 Збір і поширення інформації про наявних і потенційних по-

купців, конкурентів та інших суб’єктів і чинників маркетингово-
го середовища.
 Розробка та поширення направлених на стимулювання по-

купок звернень до покупців.
 Розміщення замовлень на виробництво товарів.
Маркетингові посередники виконують задачі, що стосують-

ся логістики (забезпечення переміщення товару до покупця), за-
безпечення доступності товару, його маркетингу, продажу й серві-
су, не тільки з меншими витратами, ніж виробник, але й роблять
це якісніше, оскільки, на відміну від виробника, орієнтованого на
масштаби виробництва, вони можуть сфокусуватися на виконанні
вищеперелічених функцій. Окремі посередники можуть працюва-
ти з різними сегментами споживачів, і кожний посередник може
зосередитися на задоволенні потреб свого клієнтського портфеля,
не розпорошуючись на обслуговування інших (рис. 2.15).
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Отже, розподіл функцій і потоків у маркетингових каналах —
це сукупність взаємозалежних організацій або окремих осіб, що
беруть участь у процесі товароруху для наближення товару або
послуги до споживача (рис. 2.16.).

Для того, щоб маркетинговий канал міг функціонувати, як мі-
німум одна з організацій, що входять до системи каналу, повинна
взяти на себе відповідальність за виконання однієї із цих функ-
цій. Проте, зовсім не обов’язково, щоб кожна організація брала
участь у русі всіх цих потоків. Використання інших посередників
засновано головним чином на їх винятковій ефективності при ви-
конанні основних маркетингових задач і функцій (рис. 2.16). Зав-
дяки своєму досвіду, спеціалізації, діловим зв’язкам і масштабам
діяльності маркетингові посередники допомагають іншим учас-
никам каналу здійснювати свою діяльність із максимальною ефе-
ктивністю оскільки вони, як правило, мають ключеві компетенції
у здійсненні певного обмеженого комплексу функцій.

Потоки платежів

Постачальники      Банки      Виробники     Банки      Торговці      Банки     Покупці

Потоки права власності

Постачальники Виробник Торговець Покупці

Фізичні потоки

Постачальники Транспортні Виробник Торговець        Покупці
агенції

Потоки переговорів

Представник виробника Торговці Покупці

Потоки просування

Рекламна агенція і ЗМІ Виробник Торговці          Покупці

Рис. 2.16. Розподіл функцій і потоків
у маркетингових каналах під час виконання основних задач

і функцій з управління продажем [23; 24]
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У табл. 2.2 подано характеристики різноманітних факторів,
що їх враховують виробники під час вибору й обґрунтування тих
чи інших каналів.

Таблиця 2.2
ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ВИБІР КАНАЛУ ПРОДАЖУ

Характеристика фактора при різних каналах збуту

Непрямі канали збутуФактори Прямі канали
збуту Оптові

фірми
Збутові
агенти

Змішані
канали
збуту

Характер ринку Верти-
кальний

Горизон-
тальний

Верти-
кальний Різний

Об’єм збуту Невеликий Великий Середній Великий

Контакти виробника
зі споживачем Тісні Слабкі Середні

Витрати збуту Високі Середні Низькі Опти-
мальні

Політика цін Гнучка Гнучка Не досить
гнучка Гнучка

Інформованість
про предмет збуту Повна Часткова Середня Опти-

мальна

Охоплення потреб Вузьке Широке Вузьке Найпов-
ніше

Право
власності на вироби
в процесі збуту

У виробника У посере-
дника

У вироб-
ника Змішане

Фінансове становище Стійке Нестійке Опти-
мальне

Можливості техніч-
ного обслуговування Високі Низькі Середні Опти-

мальні

Норма прибутку Висока Низька Середня

Рівень стандартизації Низький Високий Вище се-
реднього

Не має
значення

Якість Висока Низька Дуже
низька Середня

Сьогодні, освоївши один з каналів, виробники виявляють не-
абияку обережність щодо інших каналів, навіть у тих випадках,
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коли умови ринку, їхній власний товарний асортимент досить чіт-
ко вказують на доцільність застосування змішаних каналів. Крім
того, виробники продукції в більшості випадків розраховують на
власну збутову організацію й намагаються використовувати її
максимальною мірою, хоча в деяких випадках набагато ефектив-
ніше було б залучити зовнішні збутові органи.

Організаційні умови використання
каналів розподілу товаровиробниками

У повсякденному житті, будучи споживачем, можна по-
бачити різноманіття типів маркетингових каналів, що їх викорис-
товують фірми для просування та збуту своїх товарів і послуг.
Споживачі чомусь ніколи не купують жувальну гумку, прохоло-
дні напої або пиво на заводах-виробниках. Водночас споживачі
купують по ТБ і в Інтернеті, не виходячи з будинку, а лише на-
бравши номер телефону, такі товари, як «чарівний надувний мат-
рац», «рятувальний чудо-браслет» або «чудо-пояс для схуднен-
ня». Ці нечисленні приклади підтверджують різноманіття
креативних стратегій збуту та залучення уваги споживачів.

Канал розподілу є одним із «4 Р» комплексу маркетингу. Спо-
чатку фірма створює товар (Product) на основі вивчення спожив-
чих переваг існуючих цільових сегментів ринку. Далі товар пози-
ціонують на ринку щодо аналогічних товарів і йому призначають
ціну (Price). Потім фірма інформує й стимулює купити цей товар
відібрані цільові сегменти ринку (Promotion). Нарешті, роль ка-
налу розподілу в усіх цих заходах полягає в забезпеченні швид-
кого й безперешкодного доступу споживача до товару, щоб він
зміг легко його купити (Place).

Поняття «Place», або «місце покупки-продажу товару», упер-
ше було запропоноване Нейлом Борденом ще в кінці 1940-х років
[3]. У його класифікації задач маркетолога до «Place» належать
процедури та установки, пов’язані з:

1) каналами, що пов’язують виробника й споживачів;
2) ступенем вибірковості стосовно оптових і роздрібних про-

давців (селекція каналів розподілу);
3) прагненням до співпраці з торгівлею.
Інакше кажучи, розв’язується задача щодо створення ефектив-

ного ланцюжка розподілу й продажу товару цільовому сегменту.

Òåìà 4
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У спеціальній літературі задачі, які властиві цій функції, часто
називають «маркетинговим каналом», «каналом збуту», «каналом
розподілу», «каналом продажу», «дистрибуцією», «товарорухом»
тощо.

П. Дойль характеризує канали розподілу як маркетингові ка-
нали, які «утворюють взаємозалежні організації, що беруть
участь у процесі доведення товарів або послуг до кінцевих кори-
стувачів» [7, с. 414].

На думку Л. В. Штерна, А. І. Ель-Ансарі та Е. Т. Кофлан, мар-
кетингові канали можна розглядати як сукупність взаємозалеж-
них організацій, що створюють передумови для використання
або споживання різних видів продукції або послуг [23, с. 15].
Загальновизнаним визначенням каналу розподілу є маршрут,

яким передається право власності на продукт від пункту вироб-
ництва до пункту споживання, проходячи учасників контракту,
які або приймають право власності, або сприяють його передачі.

Отже, канал розподілу є ланцюжком посередників, через яких
проходить товар, рухаючись у напрямку до кінцевого споживача.

Тому маркетинговий канал є частково впорядкованою знач-
ною кількістю різноманітних суб’єктів, які здійснюють доведен-
ня матеріального потоку від продуцента до споживача. Рівень та-
кого каналу — це кожний тип посередника, що виконує певні дії
щодо наближення товару до кінцевого споживача.

Маркетинговий канал розподілу — це сукупність юридич-
них і фізичних осіб, які передають права власності на товар,
продукцію або послугу в процесі їх руху від виробника до
споживача. Якщо виокремити товарно-матеріальні цінності, то
можна визначити канал розподілу також як шлях їх фізичного
переміщення від виробника до споживача.

Розглядаючи наведені визначення, можна зауважити їх подіб-
ність за такими рисами:

 спрямованість процесу до споживання, яке є основною ме-
тою організації цієї діяльності;

 канал розподілу являє собою сукупність взаємозалежних ор-
ганізацій;

 шлях, або маршрут, який проходить продукція.
Проф. М. А. Окландер пропонує вирізняти чотири методи

аналізу каналу фізичного розподілу:
1) інституційний — фокусує увагу на класифікації посередни-

ків (залежні чи незалежні; універсальні чи спеціалізовані; броке-
ри, комісіонери, консігнатори, дилери, комівояжери, дистриб’ю-
тори та ін.);
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2) графічний — забезпечує наочне уявлення про структуру
каналу розподілу;

3) інституційно-графічний — комбінує графічне зображення
траєкторії переміщення товарів з аналізом задіяних при цьому
посередницьких інститутів;

4) функціональний — концентрує зусилля на розгляді опера-
ційних блоків, що склалися між учасниками каналу розподілу
(операції маркетингу; операції логістики).

У контексті функціонального підходу зрозуміло, що канал
розподілу може бути поділений на дві головні складові:

 маркетинговий канал (канал угод);
 логістичний канал (канал переміщувальних і зберігаючих

операцій).
У маркетинговому каналі посередники досягають домовленос-

тей про здійснення актів «купівлі-продажу». Його мета — оптимі-
зація маркетингової діяльності. Учасники (дилери, комівояжери,
дистриб’ютори та ін.), пов’язані з оптимізацією збуту, виконують
комерційні акції, укладають угоди, займаються адмініструванням.

У логістичному каналі посередники залучені до реалізації до-
сягнутих домовленостей. Його мета — оптимізація логістичної
діяльності. Учасники (транспортно-експедиційні та складські ор-
ганізації чи відповідні підрозділи маркетингових посередників),
пов’язані з вирішенням проблем переміщення в просторі й часі,
здійснюють управління запасами, транспортування, складування,
комунікацію. Зазначена диференціація є відображенням процесів
спеціалізації маркетингу й логістики [18].

Маркетингові канали можна також розглядати як групу залеж-
них один від одного організації, які беруть участь у процесі на-
дання продукту або послуги для використання у виробництві або
споживанні. Їхнє призначення не тільки в задоволенні попиту за
допомогою поставки товарів (або надання послуги) відповідної
якості, у запланованій кількості, у потрібне місце й за прийнят-
ною ціною. Вони також призначені й для збудження попиту.
Крізь діяльність з просування товару кожним з учасників, з яких
складається канал, останній слід розглядати як організаційну ме-
режу, що надає споживачу товар за умов досягнення оптимально-
го рівня. Зокрема, таких факторів, як час, місце, ціна та якість.
Скоординовану групу учасників, які діють разом задля полег-
шення обміну, називають «надорганізацією» різних фірм, котрі
беруть участь у каналах, залежать одна від одної і, як правило,
мають загальні цілі, такі як високий рівень обслуговування клієн-
та або задоволення його потреб. Усі учасники каналів повинні
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тісно взаємодіяти в атмосфері довіри. Тільки тоді «надорганіза-
ція» може досягти успіху.

На думку Луіса Штерна та Адель Ель-Енсарі, «надорганіза-
ція» має шість відмінних ознак:

 розподіл функції між учасниками;
 взаємозалежність що виконуваних завдань;
 наявність системи спілкування та критерію комунікативно-

сті;
 співпраця з досягнення загальних ідей;
 складна структура;
 чітко визначена ієрархія взаємозалежності або авторитарна

система [23].
Маркетинговий канал може відображати рух власності на то-

вар. При цьому самі товари можуть бути фізично не присутні.
Якщо на товар зростає попит, його можуть купувати ще до того,
коли він був вироблений (це стосується дуже дефіцитного товару
або витворів мистецтва).

Канали переговорів здійснюють укладення контрактів під час
зустрічі учасників переговорів. Вони можуть також здійснювати-
ся за допомогою електронної пошти або іншим шляхом.

Канал фінансування не тільки оперує оплатою на товар, але й
пов’язаний також із кредитуванням. Оскільки учасники каналу
мають різний фінансовий вплив, вони повинні допомогти один
одному, щоб підтримати життєздатність каналу.

Канал просування призначений для виводу на ринок нового
або підтримки і зміцнення позицій існуючого продукту; цей ка-
нал найтісніше пов’язаний з логістикою.

Логістичний канал охоплює рух і зберігання продукту. Одна з
головних логістичних функцій, що впливає на роботу маркетин-
гових каналів — це сортування. Під нею розуміють перерозподіл
асортименту товару в міру його просування до споживача. Ма-
ється на увазі, що великі партії постачань товарів діляться на дріб-
ні й розподіляються за асортиментом залежно від вимог спожи-
вачів. Функція сортування ліквідує різницю між асортиментом
товарів і послуг, які постачає виробник, та асортиментом, що має
попит у споживача. Ця різниця зумовлена тим, що виробник, як
правило, створює значну кількість товарів вузького асортименту,
тоді як споживач бажає отримати незначну кількість товарів, але
ширшого асортименту.

Функцію сортування можна поділити на чотири стадії:
1) сортування — це перерозподіл різнорідних товарів в одно-

рідні партії;
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2) накопичення — це збір однорідних товарів з різних джерел;
3) розподіл — це розподіл партій однорідних товарів на дрібні

партії;
4) комплектування — створення партій роздрібних товарів для

перепродажу, як правило, роздрібному торговцю.
Для логістичного ланцюга є характерним переміщення матері-

ального, інформаційного, документального та фінансового пото-
ку. Основне призначення логістичного ланцюжка — це сприяння
задоволенню платоспроможного попиту.

Обслуговування клієнтів — сукупність видів діяльності, які
здійснюються в процесі виконання замовлення шляхом просу-
вання товару логістичним ланцюжком. Одна з головних стратегій
логістичного ланцюга — укріплення зв’язків між постачальника-
ми та клієнтами.

Американська асоціація маркетингу визначає канал фізичного
розподілу як структуру, що складається з посередників, які, прий-
маючи права власності, доводять товар від першого до останньо-
го власника.

Існує багато альтернативних варіантів каналів фізичного роз-
поділу.

Канал фізичного розподілу характеризують два показника:
 довжина (рівень) — кількість посередницьких ланок (опто-

вих і/чи роздрібних);
 ширина — максимальна кількість організацій, що діють у

кожній посередницькій ланці.
Маркетинговий канал нульового рівня включає виробника та

споживача. Розподіл матеріального потоку здійснює безпосеред-
ньо виробник. Ці канали характерні для маркетингової системи з
прямими зв’язками. Довжина каналу розподілу означає, скільки
посередників утворюють ланцюжок просування товару. Каналом
нульового рівня (або каналом прямого маркетингу) називається
прямий продаж виробником товару кінцевому споживачеві. Ка-
нали нульового рівня характерні для продажу послуг, часто про-
цеси виробництва й продажу послуги суміщені. Відповідно од-
норівневий канал характеризується наявністю єдиного посеред-
ника, дворівневий містить двох посередників і т. д.

Очевидно, що чим довший канал, тим дорожче він обходиться
споживачеві. Хоча й тут не все так однозначно, існують винятки,
коли за рахунок залучення посередницьких структур вдавалося
здешевити продукцію для кінцевого споживача.
Маркетингові канали одного, двох і більше рівнів (багаторів-

неві) включають одного й більше торговельних посередників.
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Однорівневий канал включає одного посередника. На спожив-
чих ринках цим посередником зазвичай буває роздрібний прода-
вець, а на ринках товарів промислового призначення ним часто
виявляється агент зі збуту або брокер.

Дворівневий канал включає двох посередників. На споживчих
ринках такими посередниками здебільшого є оптові й роздрібні
продавці, на ринках промислового призначення це можуть бути
промисловий дистриб’ютор і дилери. Трирівневий канал перед-
бачає трьох посередників.

Наближеність каналу розподілу визначається кількістю наяв-
них у ньому проміжних рівнів. На рис. 2.17 наведено маркетин-
гові канали розподілу найрозповсюдженіших рівнів.
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Рис. 2.17. Приклади побудови маркетингових каналів розподілу

Отже, розподіл товарних потоків на початковому етапі здійс-
нюється виробником, а далі посередницькими структурами. З по-
зицій виробників, які генерують матеріальні потоки, чим більше
рівнів має розподільчий канал, тим більше труднощів у пого-
дженні функціонування всіх ланок у просуванні товару матеріаль-
ними потоками до споживачів.

Залежно від кількості посередників одного типу на одному
рівні каналу розподілу ведуть мову про «ширину» каналу. Існу-
ють три варіанти ширини каналу:

1. Якщо виробник прагне розповсюджувати свій товар через
усіх посередників, що бажають долучити його до свого асорти-



114

менту, і не робить принципової різниці між ними, то це — інтен-
сивний розподіл. Майже всі товари масового попиту пропону-
ються саме таким чином, оскільки успішність їх реалізації зале-
жить від зручності їх придбання кінцевими споживачами.

2. Якщо виробник навмисно обмежує кількість посередників,
і навіть надає виключні права на розповсюдження своїх товарів у
межах їх збутових територій, то це — ексклюзивний (виключ-
ний) розподіл. Багато товарів, що мають високі іміджеві характе-
ристики, реалізуються саме таким чином. Окрім можливості під-
тримати образ «виключного» товару, ексклюзивний розподіл
дає виробнику змогу встановлювати вищі ціни, реальніше конт-
ролювати посередника в проведенні його маркетингової полі-
тики.

3. Якщо виробник пропонує свій товар не єдиному посеред-
нику, але й не всім бажаючим співпрацювати, то це — селектив-
ний збут. Відібравши кілька контрагентів з багатьох можливих,
виробник може очікувати від них активнішої співпраці, не розпи-
ляючи засоби на «зайві» контакти й жорсткіше контролюючи об-
ранців у своїх інтересах. Такий варіант розподілу — певний про-
міжний стан між двома першими, однак існує самостійно і за
необхідності навіть дуже тривалий час.

За організаційним критерієм розрізняють звичайні маркетин-
гові канали, вертикальні маркетингові системи (ВМС), горизон-
тальні маркетингові системи (ГМС) і багатоканальні або комбі-
новані маркетингові системи (КМС).

Звичайний канал розподілу (традиційна система продажу)
складається з одного чи кількох незалежних виробників оптових і
роздрібних торговців, кожний з яких у незалежному бізнесі мак-
симізує свій прибуток без урахування можливості отримання мак-
симального прибутку для цього каналу як цілого. Такий канал
охоплює незалежні організації, що не мають яскраво виражених
лідируючих позицій і найголовніше піддаються конфліктам.

Усі учасники традиційної системи самостійні й неконтрольо-
вані іншими, переслідують ціль максимізації прибутку своєї ді-
лянки, їх не цікавить кінцева ціль системи продажу.

Вертикальна маркетингова система (ВМС) — структура
каналу розподілу, у якому виробники, оптові й роздрібні торговці
діють як єдина система. Один із членів каналу є власником ін-
ших, має контакти з ними або достатню силу (домінує над інши-
ми) для забезпечення повного співробітництва (рис. 2.18). ВМС є
частковим випадком вертикально-інтегрованих господарських
систем, які до сфери своєї управлінської діяльності залучають та-
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кож виробництво й поставку ресурсів, необхідних для ведення
виробничо-господарської діяльності.

Система
оптових

франчайзерів
під наглядом
виробника

Корпоративні Договірні Адміністративні

Добровільні
цілі роздрібних

торговців
під наглядом
оптовиків

Система
роздрібних
франчайзерів
під наглядом
сфери послуг

Кооперативи
роздрібних
торговців

Франчайзингові
організації

Система
роздрібних
франчайзерів
під наглядом
виробника

Вертикальні маркетингові системи
(ВМС)

Рис. 2.18. Основні типи вертикальних маркетингових систем

Оскільки зусилля окремих учасників ВМС об’єднані, їх мар-
кетингова діяльність у взаємних інтересах може бути скоордино-
вана й у ній відсутнє дублювання.

Розрізняють корпоративні, договірні та адміністративні
ВМС. Узгодженість дій останніх забезпечується за рахунок авто-
ритету і впливу одного з учасників каналу.
Корпоративна вертикальна маркетингова система об’єднує

послідовні стадії виробництва й розподілу одним власником,
який здійснює загальне керівництво каналом.
Договірна вертикальна маркетингова система складається з

незалежних виробничих і розподільчих організацій різних рівнів
системи, пов’язаних договірними відносинами з метою більшої
економії чи кращих комерційних результатів, ніж це можна було
б отримати, діючи поодинці. Договірні вертикальні системи бу-
вають трьох типів: добровільні ланцюжки під егідою оптовиків,
кооперативи роздрібних торговців і франшизні організації.
Добровільні ланцюжки під егідою оптовиків — договірна вер-

тикальна маркетингова система, у якій оптовик організує добро-
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вільні ланцюжки незалежних роздрібних торговців з метою до-
помогти їм у конкуренції з великими розподільчими мережами.
Кооператив роздрібних торговців — група незалежних роз-

дрібних торговців чи магазинів роздрібної торгівлі, що об’єдна-
лися для централізованих об’єднаних закупок, ведення загально-
го складського господарства й проведення загальної політики у
сфері закупок і просування товару. Члени кооперативу закупають
більшість їхніх товарів через кооператив, планують спільну рек-
ламну кампанію. Прибуток кожного члена пропорційний об’єму
зроблених ним закупок. Через кооператив можуть здійснювати
закупки й роздрібні торговці, що не входять до його складу, од-
нак вони не мають своєї частки в прибутку кооперативу.

У франшизній організації учасник каналу, який називається дер-
жателем привілеїв (ліцензії), об’єднує кілька етапів виробничо-
збутового процесу. В основі діяльності договірної маркетингової
вертикальної системи такого типу закладено метод організації ви-
робничо-збутової діяльності, заснований на наданні привілеїв на
виробництво і/чи збут продукції одним з членів каналу розподілу
іншому, що називається франшизою. У світовій практиці вона ві-
дома під назвою «франчайзинг». Франчайзинг (від фр. «franchise»
— пільга, привілеї) — підприємницька діяльність, яка здійснюєть-
ся через отримання ліцензії, тобто організація бізнесу, за викорис-
тання якої компанія (франчайзер, франшизіар, франшизодавець)
передає належній особі або підприємству (франчайза, франшизіат,
франшизоотримувач) право на продаж продуктів та послуг.

Привілеї можуть полягати в наданні права ведення господар-
ської діяльності під відомою маркою, використанні патента, ав-
торського права, методу ведення бізнесу, ноу-хау. Організації,
що надають привілеї, можуть отримувати за них разову оплату
(наприклад, за право використання патента, за здачу в аренду об-
ладнання) чи певну частку отримуваного прибутку. Тому фран-
чайзинг можна розуміти як пільгове підприємництво, форму три-
валого ділового співробітництва, у процесі якого велика компанія
надає індивідуальному підприємцю чи групі підприємців ліцен-
зію (франшизу) на виробництво продукції, торгівлю товарами чи
надання послуг під торговою маркою цієї компанії на обмеженій
території, на термін і умовах, визначених договором.

Крім вертикальних маркетингових систем, іншим феноменом,
властивим каналам розподілу, стала готовність двох або більше
фірм об’єднувати зусилля в сумісному освоєнні маркетингових
можливостей, що відкриваються. Подібну інтеграцію називають
горизонтальними маркетинговими системами. У цьому ви-
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падку в окремої фірми або невистачає капіталу, технічних знань,
виробничих потужностей чи маркетингових ресурсів для дій по-
одинці, вона не хоче ризикувати, або бачить в об’єднанні зусиль з
іншою фірмою чималі для себе вигоди. Фірми можуть співпра-
цювати на постійній або тимчасовій основі, а можуть створити
окрему сумісну компанію.

Горизонтальну маркетингову систему утворюють дві та біль-
ше автономних компаній, що перебувають на одному рівні кана-
лу та об’єднують зусилля для сумісного використовування рин-
кових можливостей. Перспективи подібної співпраці приваб-
люють навіть конкуруючі компанії. На розвиток горизонтальних
маркетингових систем впливають такі чинники.

По-перше, окремі компанії отримують можливість знизити
витрати.

По-друге, доступ до маркетингового каналу іншої компанії
збільшує швидкість проникнення на ринок і дозволяє обійти кон-
курентів.

По-третє, компанія в результаті співробітництва отримує до-
ступ до нової інформації і технологій.

Горизонтальні системи існують у багатьох галузях: компанії
«Philips» і «Du Pont» спільно випускають компакт-диски;
«Toyota» і «General Motors» збирають автомобілі; фармацевтична
компанія «ICI Pharmaceuticals» є європейським дистриб’ютором
ліків від високого тиску фірми «Merck». Горизонтальна співпраця
дозволяє партнерам отримати доступ до додаткових каналів роз-
поділу й торговельних закладів, скористатися послугами додат-
кового торгового персоналу.

Отже, під горизонтальною маркетинговою системою розу-
міють угоду між кількома організаціями одного рівня каналу
розподілу про спільні дії з метою використання нових маркетин-
гових можливостей, що виникають. У межах такої угоди органі-
зації можуть об’єднати свої капітали, виробничі й маркетингові
ресурси. Учасниками угоди можуть бути як не конкуруючі, так і
конкуруючі організації.

Сьогодні внаслідок фрагментації ринку компанії почали виокрем-
лювати різноманітні сегменти з урахуванням можливостей каналів
розподілу. Тому дедалі частіше використовують багатоканальні си-
стеми розподілу, які часто називають багатоканальними, або ком-
бінованими маркетинговими системами (КМС). Така багатока-
нальна система може формуватися тоді, коли деяка компанія
використовує два чи більше каналів розподілу, щоб охопити кілька
сегментів ринку (рис. 2.19). Виробник напряму продає свою проду-
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кцію споживчому сегменту ринку № 1, використовуючи каталоги й
телемаркетинг. Споживчому сегменту ринку № 2 продукцію про-
дають через роздрібну торгову фірму. Сегменту ринку організова-
них споживачів № 3 продукцію продають опосередковано, а саме:
через дистриб’юторів і дилерів, а сегменту № 4 цього самого ринку
продаж здійснює торговий персонал самої фірми-виробника.

Комбіновані канали розподілу надають низку переваг тим
компаніям, які обслуговують великі та складні ринки. З додаван-
ням кожного нового каналу розподілу компанія збільшує охоп-
лення ринку своєю продукцією та отримує можливість адаптува-
ти власні товари та послуги до специфічних вимог різноманітних
споживчих сегментів ринку (рис. 2.19).

Однак управляти такими комбінованими системами досить
складно, інколи в них виникають конфлікти, оскільки канали
конкурують між собою, намагаючись відвоювати один в одного
покупців та підвищити обсяги продажу.

ВИРОБНИК

ДИСТРИ-
Б’ЮТОРИ ДИЛЕРИ

РОЗДРІБНІ
ТОРГОВЦІ

СЕГМЕНТ
СПОЖИВЧОГО
РИНКУ № 1

СЕГМЕНТ
СПОЖИВЧОГО
РИНКУ № 2

СЕГМЕНТ РИНКУ
ОРГАНІЗОВАНИХ
СПОЖИВАЧІВ № 3

СЕГМЕНТ РИНКУ
ОРГАНІЗОВАНИХ
СПОЖИВАЧІВ № 4

КАТАЛОГИ, ТЕЛЕФОНИ

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

Рис. 2.19. Комбіновані маркетингові канали

Між учасниками одного каналу, а також між різноманітними
каналами можуть простежуватися відмінний ступінь співробіт-
ництва, конфлікти та конкуренція. Співробітництво зазвичай від-
бувається між членами, які входять до складу одного каналу. Ви-
робники, оптовики та роздрібні торговці допомагають один
одному, а їх співробітництво здебільшого приносить усім більші
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прибутки, ніж кожен з них зміг би заробити окремо. Завдяки
співробітництву вони отримують можливість гостріше відчувати,
ліпше обслуговувати та повніше задовольняти цільовий ринок.
Конкуренція виникає між фірмами та системами, які намагаються
обслуговувати одні й ті самі цільові ринки.

Наприклад, універмаги, магазини знижених цін і підприємства
роздрібної торгівлі, що торгують за каталогами, є конкурентами в
боротьбі за гроші покупців. У результаті такої конкуренції спо-
живач повинен отримати ширший товарний вибір, діапазон цін та
послуг.

Конфлікти в маркетингових каналах
та інструменти гармонізації

взаємовідносин між бізнес-партнерами

У маркетинговому каналі функціонують різноманітні
організації. Коли між ними немає згоди стосовно цілей і змісту
їхньої діяльності, а також винагороди за неї, у каналі виникають
конфлікти.

В ідеалі всі учасники маркетингового каналу повинні тісно
взаємодіяти з метою підтримки нормального прибутку й збіль-
шення продажу, оскільки успіх кожного учасника залежить від
успішної роботи всього каналу розподілу. Учасники повинні ви-
конувати свої функції, погоджувати цілі та дії, кооперуватися з
іншими учасниками для успішного досягнення цілей усього ка-
налу розподілу.

На жаль, не завжди окремі учасники каналу дивляться на проб-
лему так широко. Часто вони турбуються про власні інтереси та
взаємодіють лише з тими фірмами, з якими співробітничають у ка-
налі безпосередньо. Незважаючи на те, що учасники каналу розпо-
ділу залежать один від одного, у своїх інтересах вони часто діють
відособлено. Нерідко вони не погоджуються з тією роллю, яку вони
відіграють у каналі, і так само з тим, хто що повинен робити й за
яку винагороду. Такі розбіжності з приводу цілей і функцій призво-
дять до конфліктів усередині маркетингового каналу руху товару.
Зменшення функціональної невідповідності між постачаннями

й замовниками також забезпечується організацією збуту через
посередників. За відсутності посередників виробник мав би ви-
пускати товари дрібними партіями, щоб адаптуватися до обсягу
замовлень, які надходять від окремих покупців. Крім того, він
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був би змушений створювати великі запаси. Якщо одна організа-
ція приймає на себе два різні види діяльності, наприклад, вироб-
ництво і збут, оптимальні масштаби для яких відмінні, вона зму-
шена здійснювати, принаймні, один із цих видів / масштабів, що
більше або менше оптимального. Внаслідок суперечностей або
відмінностей в інтересах виробника й споживача досить часто
виникає непорозуміння, тому головним завданням організатора
маркетингового каналу є формування системи управління про-
дажем, яка б однаково враховувала інтереси кожного із суб’єктів
каналу, не протиставляючи їх одне одному, крім того, здійснюва-
ла б контроль за процесами в каналі товароруху задля запобіган-
ня зловживанням (табл. 2.3).

Таблиця 2.3.
ВІДМІННІСТЬ ПОЛІТИКИ ЗБУТУ ВИРОБНИКА І ПОСЕРЕДНИКА

Політика
розподілу Виробник Посередник

Цінова
політика

Єдина відпускна ціна, праг-
нення до єдиної роздрібної
ціни.
Помірна торгівельна націнка

Диференціація цін з орієнта-
цією на попит, регіон, спо-
живача.
Високі торгові націнки рі-
тейлу

Товарна
політика

Утримання свого товару на
ринку, як правило, консер-
вативна торгова політика,
оскільки товарна інновація
потребує інвестицій

Вибір такого товару, який
має попит.
Посередник потребує від ви-
робника модифікацій або но-
вого товару

Розподільча
політика

Великі замовлення, постійні
посередники або споживачі.
Нав’язування всього асорти-
менту

Невеликі обсяги замовлення.
Замовлення асортименту, що
має попит

Комуніка-
ційна

політика

Просування своєї торгової
марки.
Формування іміджу вироб-
ника

Формування іміджу посред-
ника за рахунок торгової
марки та іміджу виробника

Горизонтальним називається конфлікт, що виникає між фір-
мами, що перебувають на одному рівні каналу розподілу. При-
кладом може слугувати те, як деякі дилери або дистриб’ютори
електроніки, побутової техніки, меблів, легкових автомобілів од-
ного виробника виражають незадоволеність іншими посередни-
ками в цьому самому місті, які «відбивають» у них клієнтів, ви-
користовуючи агресивнішу цінову політику й рекламну під-
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тримку або здійснюючи продаж за межами закріплених за ними
територій. Такий конфлікт зазвичай виникає коли дистриб’ютори
автомобілів, побутової техніки та інших товарів не мають винят-
кового права продажу цього товару.
Вертикальними є конфлікти між різними рівнями одного ка-

налу руху товару. Члени каналу можуть висловлювати виробни-
кам претензії стосовно якості товару й виконання його розванта-
ження. Виробники та роздрібні торговці можуть бути незадово-
лені тим, що хтось з оптовиків не схильний координувати з ним
свою діяльність.
Багатоканальний конфлікт, як правило, виникає коли поста-

чальник працює одночасно з кількома типами маркетингових
каналів на схожих або, гірше за те, однакових умовах. Напри-
клад, якщо виробник реалізує свою продукцію через фірмовий
магазин-склад біля воріт (прямий канал), займається продажем
через власний інтернет-магазин, а також залучає оптових та роз-
дрібних посередників.

Деякі конфлікти всередині каналів мають характер здорової
конкуренції. Для того, щоб маркетинговий канал працював ефек-
тивно, необхідно чітко уявляти всі бізнес-процеси пов’язані з
управлінням продажем, визначити всі функції, задачі, терміни,
кожного з його учасників та критерії ефективності (табл. 2.4).
Управління та нівелювання ризиків, пов’язаних з конфліктними
ситуаціями, у разі їх виникнення можна досягти за рахунок ство-
рення організаційного центру в маркетинговому каналі, що має
повноваження розподіляти функції й потоки.

Таблиця 2.4
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ

Критерій Суть критерію

1. Термін поставки Час з моменту замовлення до моменту його ви-
конання, тобто отримання замовлених товарів
покупцем

2. Надійність поставки Здатність підтримувати необхідні запаси това-
рів для швидкого й повного задоволення потреб
споживачів

3. Точність виконання за-
мовлень

Міра відповідності отриманого споживачем за-
мовлення умовам угод, специфікацій тощо

4. Доступність інформації Здатність створити й зробити доступною для
споживача інформацію стосовно наявності то-
вару, умов і стану виконання замовлень



122

Закінчення табл. 2.4

Критерій Суть критерію

5. Брак ушкоджень Відповідність фізичного стану товарів, які до-
ставлені споживачу, чинним стандартам

6. Процедура налагоджу-
вання ділових відносин

Зручність процедур замовлень, повернення то-
варів, оформлення кредитів, платіжних докумен-
тів тощо

7. Обслуговування Наявність системи надання відповідних послуг
споживачам (централізована доставка, упаков-
ка, комплектування партій товарів, інформу-
вання тощо

Конфлікти в каналах розподілу продукції виробничого при-
значення менш гострі, ніж у сфері споживчих товарів, оскільки
виробничі підприємства не вдаються до послуг роздрібної торгів-
лі й більшість конфліктів виникає між виробниками споживчих
товарів, оптовими та роздрібними магазинами (мережами).

Отже, конфлікти бувають горизонтальними, вертикальними та
багатоканальними. Перші виникають між організаціями одного
рівня каналу, наприклад, між дилерами, що обслуговують одного
виробника. Другі — між різними рівнями одного каналу, напри-
клад, між виробником і дилером. Треті між різними каналами.

Уважається, що для встановлення в каналі духу кооперації по-
винні бути виконані принаймні дві умови.

Перша передбачає встановлення чітких ролей для всіх учас-
ників каналу, як щодо норм прибутку, так і обов’язків, які вони
виконують.

Друга полягає в розробленні певних заходів з координації діяль-
ності учасників каналу, що, як правило, передбачає наявність
лідера в каналі та доброї волі з боку його учасників.

Найдієвішими є такі механізми врегулювання конфліктів:
 спільна розробка й затвердження членами каналу списку зав-

дань, пріоритетних для всіх членів каналу. Наприклад, зниження
витрат під час переміщення товару всередині каналу, збільшення
швидкості доставки, домовленість про фіксовану роздрібну ціну
тощо;

 обмін співробітниками між учасниками каналу для підви-
щення взаєморозуміння;

 спільне членство в торгових та інших асоціаціях. У цьому ви-
падку правила, встановлені в ній, забезпечують профілактику конф-
ліктів, а сама асоціація може бути посередником-миротворцем.
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Сучасні тенденції розвитку товарних ринків України свідчать
про посилення ролі однієї з функцій фізичного розподілу — на-
лагодження й підтримка зв’язків з потенційним покупцем. Тобто
зростає необхідність удосконалення і підвищення ефективності
відносин «постачальник—покупець».

У теорії маркетингу використовують модель Ліндерса—Фіро-
на для встановлення рівня задоволення взаємовідносинами по-
стачальника й покупця. Модель свідчить про існування чотирьох
типів таких відносин (рис. 2.20):

тип А — задоволені обидві сторони;
тип B — задоволений тільки покупець;
тип C — задоволений тільки постачальник;
тип D — жодна зі сторін не задоволена.
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Рис. 2.20. Модель оцінювання відносин
«постачальник-покупець» Ліндерса—Фірона [18]

Отже, координацію співпраці між постачальником і покупцем
можна класифікувати таким чином:

— зв’язки типу B і C — налагоджуються за умови домінації
одного підприємства над іншим (стратегія домінації). Ця страте-
гія доцільна в ситуації, коли у підприємства-домінанта є свобода
вибору партнера, в підприємства-рецесора такої свободи вибору
немає;
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— зв’язки типу А — налагоджуються за умови згоди обох
сторін на довготривалі відносини, вільний обмін інформацією
(стратегія кооперації). Ця стратегія доцільна в ситуації, коли в
обох підприємств-контрагентів є альтернатива вибору партнера;

— зв’язки типу D — контрпродуктивне партнерство невигідне
жодній зі сторін (стратегія виживання). Ця стратегія може існу-
вати в ситуації, коли в обох підприємств-контрагентів немає аль-
тернативи вибору партнера або співробітництво перебуває на фа-
зі спаду.

Передумовою налагодження довготривалих зв’язків типу А є
раціональний вибір постачальників і оптимальний вибір цільових
сегментів ринку, серед яких можуть бути кінцеві споживачі, а
можуть бути й маркетингові посередники. У цьому контексті ін-
струментом гармонізації відносин є стимулювання постачальни-
ком покупця.

До методів стимулювання належать:
 знижка — зниження ціни залежно від низки факторів;
 залік — виплати виробниками грошових компенсацій в об-

мін на рекламу та мерчандайзинг товару;
 товарний кредит — постачання товару під реалізацію;
 заміна товару — якщо одне з найменувань товару погано

розкуповується, його можна замінити;
 дроблення партій — поштучна пропозиція товару за опто-

вою ціною;
 премії за лояльність — залежно від терміну співробітництва

виплата грошових винагород;
 комерційні конкурси — змагання між клієнтами за кращі

показники роботи й нагорода переможців путівками, преміями,
цінними призами тощо;

 навчання, консультації — допомога посередникам з метою
підвищення продажів;

 організація професійних зустрічей і спеціалізованих виста-
вок;

 надання представницьких матеріалів з рекламою торговель-
ної марки виробника;

 організація сервісу.
Крім того, можна виокремити специфічні методи стимулю-

вання для товарів промислового призначення:
 постачання запасних частин;
 монтаж, налагодження обладнання;
 навчання персоналу для роботи з обладнанням;
 ремонт устаткування;
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 оренда устаткування;
  гарантійне й післягарантійне обслуговування;
 прийом устаткування, що вийшло з ладу.
Необхідно здійснювати регулярну оцінку учасників каналу й

коректування умов співпраці з ними залежно від їх успіху в про-
суванні товару на ринок, а також корегування клієнтської бази,
припинення роботи з тими, хто не виконує свої зобов’язання або
не здатний «потягнути» необхідний об’єм продажу. В умовах
стабільності учасники каналу «розслабляються», втрачають діло-
ву хватку, знижується якість, падають темпи зростання. Оцінка
роботи посередників, як правило, безпосередньо пов’язана з їх
мотивуванням. Особливо добре це простежується на прикладі
бонусної системи: за результатами оцінки діяльності посередника
йому нараховується винагорода. Крім того, за підсумками оцінки
можуть корегуватися й умови договору.

Резюме

Формування збутової політики організації є основою вдоско-
налення її системи збуту. Під збутовою політикою організації
(підприємства) в найширшому значенні слід розуміти обрані її
керівництвом сукупність збутових стратегій маркетингу та ком-
плекс заходів (рішень і дій) щодо формування асортименту про-
дукції, що випускається, і ціноутворення, з формування попиту й
стимулювання збуту (реклама, обслуговування покупців, комер-
ційне кредитування, знижки), укладення договорів продажу (по-
ставки) товарів, руху товару, транспортування, з інкасації дебі-
торської заборгованості, організаційних, матеріально-технічних
та інших аспектів збуту.

Управління продажем (збутова діяльність) — це цілісний про-
цес, що охоплює планування обсягу реалізації товарів з ураху-
ванням рівня прогнозованого прибутку; пошук і вибір найкращо-
го партнера — постачальника (покупця); проведення торгів,
включаючи встановлення ціни, що відповідає якості товару та ін-
тенсивності попиту; виявлення й активне використання факторів,
здатних прискорити збут продукції та збільшити прибуток від ре-
алізації.
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Збутова політика підприємств ґрунтуються на маркетингових
стратегіях у галузі збуту й визначається як сукупність тактичних
заходів щодо формування попиту, встановлення взаємовідносин з
покупцями, ціноутворення, транспортування, товароруху, стиму-
лювання збуту, сервісу й реклами, спрямованих на реалізацію
стратегій і досягнення цілей збутової діяльності підприємства. У
мінливому ринковому середовищі одним з найважливіших прин-
ципів, на яких повинна ґрунтуватись організація збутової діяль-
ності, є принцип забезпечення її стратегічного спрямування, що
можливо за таких умов, як посилення маркетингової орієнтації
підприємства, систематичне виявлення ризиків і маркетингових
можливостей у зовнішньому середовищі; забезпечення ефектив-
ної довгострокової маркетингової взаємодії підприємства з покуп-
цями й бізнес-суб’єктами; встановлення й корегування стратегі-
чних цілей; розробка збутових стратегій підприємства.

У межах цих уявлень організація повинна перебудовувати свою
діяльність швидше й ефективніше, ніж конкуренти, враховуючи ін-
тереси, пов’язані зі збереженням і підвищенням благополуччя як са-
мої організації, так і споживачів, суспільства. Збутова політика орга-
нізації повинна слугувати базою для розробки її постачальницької,
виробничо-технологічної, інноваційної та фінансової політики.

Формування дистрибуційної політики засновано на викорис-
танні елементу комплексу маркетингу «доведення продукту до
споживача», що характеризує діяльність організації, направлену
на те, щоб зробити продукт доступним цільовим споживачам.
Виробництво — збут — обіг — купівлю — споживання необ-

хідно розглядати не окремо один від одного, а у взаємозв’язку як
єдину систему бізнесу. Ринок як категорія товарного господарства,
що є сферою товарно-грошового обміну й виражає економічні від-
носини між виробником (продавцем) і споживачами (покупцями),
що втілюються відповідно через пропозицію й попит, є найважли-
вішим складовим чинником цієї маркетингової системи.

Однією з умов успішного розвитку підприємства є вивчення кін-
цевого споживача та вміння підприємства гнучко реагувати на змі-
ну його вимог. Дуже важливо вивчати та впроваджувати різні мето-
ди та форми продажу, проводити роботу з формування запитів
споживачів, виробляти товари та послуги, орієнтовані на задово-
лення потреб споживачів. Саме орієнтація та концентрація вироб-
ника (посередника) на потребах споживача, як правило, асоціюється
з маркетингом та маркетинговою діяльністю підприємства.

Внаслідок розосередженості господарюючих суб’єктів і багато-
гранності ринку управління системою продажів з орієнтацією на
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маркетинг, ґрунтуючись на інформаційному та процедурному за-
безпеченні адресності збуту й пріоритеті споживача, повинне місти-
ти певний регламент бізнес-процесів, який функціонально закріпле-
ний за підрозділами (структурними одиницями) підприємства та у
вигляді підсистем має втілюватися в організаційній структурі.

Терміни і поняття

Багатоканальні, або комбіновані маркетингові системи (КМС), — два
чи більше каналів розподілу, щоб охопити кілька сегментів
ринку.

Вертикальні маркетингові системи (ВМС), вертикальні канали розпо-
ділу, — канали, які складаються з виробника та одного або
кількох посередників, що діють як єдина система.

Горизонтальні канали розподілу — традиційні канали розподілу, які
складаються з незалежного виробника й одного або кількох
незалежних посередників.

Договірна вертикальна маркетингова система складається з незалеж-
них виробничих і розподільчих організацій різних рівнів сис-
теми, пов’язаних договірними відносинами з метою більшої
економії чи кращих комерційних результатів, ніж це можна
було б отримати, діючи поодинці.

Добровільні ланцюжки під егідою оптовиків — договірна вертикальна
маркетингова система, у якій оптовик організує добровільні
ланцюжки незалежних роздрібних торговців з метою допомог-
ти їм у конкуренції з великими розподільчими мережами.

Ексклюзивний (виключний) розподіл дає виробнику можливість встанов-
лювати вищі ціни, реальніше контролювати посередника в
проведенні його маркетингової політики.

Інтенсивний розподіл — виробник прагне розповсюджувати свій товар
через усіх посередників, які бажають долучити його до свого
асортименту, і не робить принципової різниці між ними.

Канал розподілу — сукупність підприємств і організацій, через які про-
ходить продукція від місця її виготовлення до місця спожи-
вання. Інакше кажучи, канал розподілу — це шлях, яким то-
вари рухаються від виробника до споживача.

Корпоративна вертикальна маркетингова система об’єднує послідов-
ні стадії виробництва й розподілу одним власником, який
здійснює загальне керівництво каналом.
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Кооператив роздрібних торговців — група незалежних роздрібних тор-
говців чи магазинів роздрібної торгівлі, що об’єдналися для
централізованих спільних закупок, ведення загального склад-
ського господарства та проведення загальної політики у сфері
закупок і просування товару.

Матеріальний потік — це сукупність товарно-матеріальних цінностей,
які розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосу-
вання до них різноманітних логістичних операцій.

Селективний збут — коли виробник пропонує свій товар не єдиному
посереднику, але й не всім бажаючим співпрацювати.

Питання для перевірки знань

1. У чому полягає роль збуту продукції в маркетинговій ді-
яльності підприємств?
2. Що таке збут у широкому й вузькому аспектах?
3. Які критерії ефективності каналів розподілу ?
4. Назвіть етапи планування дільності в політиці дистри-
буції.
5. Які функції каналів розподілу?
6. Назвіть переваги й недоліки прямого каналу збуту?
7. Назвіть переваги й недоліки опосередкованого каналу
збуту?
8. У чому полягає процес (алгоритм) формування каналу
розподілу?
9. Назвіть фактори, які визначають вибір каналу продажу.

Завдання для індивідуальної роботи

Вправа 1
Окрім очевидних причин «незадоволеності» й «ціни», мало

відомо, чому покупець переходить від одного постачальника
(продавця) товарів або послуг до іншого. Існує багато цікавих і
важливих питань, що вимагають відповідей дослідників.
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Наприклад: «Яка роль певних подій, таких як невдале надання
основних або допоміжних послуг і т. п., в ухваленні клієнтом рі-
шення піти до конкурента?», «Яка важливість кожного можливо-
го змінного чинника в ухваленні такого рішення?», «Яку роль ві-
діграє процес покупки продукту (послуги) у втраті клієнта?».
Сюзана Ківеней представила звіт про результати вивчення пере-
ломних випадків, що призвели до «перемикання», розглянувши
понад 500 випадків купівлі для пояснення причини такої поведін-
ки з погляду споживача. Переломні випадки — це ті ситуації між
споживачем та продавцем, які змушують споживача перейти
до іншого продавця. Дослідження виявило більше 800 перелом-
них моделей поведінки фірм продавців, які призвели до відходу
споживачів. Причини втрати клієнтів, які назвали покупці, можна
розбити на певні категорії. Назвіть їх.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ

ТЕМА 1. Теоретичні аспекти організації продажу на підпри-
ємстві.
ТЕМА 2. Процес і техніка організації продажу.
ТЕМА 3. Напрями підвищення ефективності роботи відділу
продажу. Цілі, задачі, функції підприємства в процесі управ-
ління продажем.
ТЕМА 4. Організація взаємозв’язків з комерційними агентами.
ТЕМА 5. Побудова довгострокових взаємовигідних відносин
між бізнес-партнерами. Методика встановлення ділових кон-
тактів.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ:

 шляхи вирішення проблем оптимізації процесу про-
сування товарів від виробника до споживача;
 теоретичні аспекти організації продажу на підпри-
ємстві, процес і техніку організації продажу;
 найважливіши елементи технології продажу, а са-
ме: алгоритми й сценарії контактів продавців з клієн-
тами;
 напрями підвищення ефективності роботи відділу
продажу;
 цілі, задачі, функції підприємства в процесі управ-
ління продажем;
 особливості організації взаємозв’язків з комерцій-
ними агентами та методику встановлення ділових кон-
тактів;

3
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 процес організації роботи торговельного персоналу;
 етапи процесу продажу товару кінцевому споживачу;
 приклади централізованої та децентралізованої служ-
би збуту на підприємстві;
 зміст функцій збутової діяльності готової продук-
ції на підприємстві.

Теоретичні аспекти організації
продажу на підприємстві

Цілком очевидною є необхідність прийняття вітчизня-
ними товаровиробниками маркетингового підходу до управління
процесом виробництва та збуту. Це у свою чергу вимагає втілен-
ня в життя комплексу дій, направлених на зміну існуючого під-
ходу до управління зазначеним процесом.

Перш за все, для прийняття рішення про виробництво певного
товару чи послуги необхідно мати чітке уявлення про їх спожи-
вачів. Якщо товари чи послуги орієнтовані на виробниче спожи-
вання, необхідно знати виробничий профіль підприємств-
споживачів, їх спеціалізацію, технічний рівень, використовувану
технологію, існуючі комерційні зв’язки, характер продукції, яку
вони виробляють, плани її оновлення, кваліфікацію кадрів, вико-
ристовувану ними сировину та матеріали, перспективи розвитку.

Стосовно товарів і послуг, призначених для задоволення інди-
відуальних потреб споживчого характеру, повинна бути вивчена
соціальна мотивація поведінки потенційних споживачів на ринку,
існуюча система переваг, зумовлена загальним рівнем благопо-
луччя, рівнем доходів, динамікою цін, обсягом існуючої пропо-
зиції тощо. Володіння такою інформацією дозволить виробити
правильну стратегію і тактику поведінки виробника на потен-
ційному ринку стосовно планування асортименту товарів і по-
слуг, спеціалізації виробництва, якості, витрат, цін, системи об-
слуговування споживачів та ін.

У свою чергу переорієнтування підприємства на роботу в рин-
кових умовах, найімовірніше, вимагатиме зміни організаційної
структури підприємства-виробника, зокрема, обов’язкового ство-
рення служби маркетингу, підсилення ролі служб, які займаються
збутовою діяльністю і питаннями фінансування діяльності, заку-
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півлі з тим, щоб зазначені служби відігравали вагомішу роль у
процесі прийняття господарських рішень.

Значну увагу потрібно приділяти організації ефективної рек-
лами, питанням просування продукції, вибору каналів її реаліза-
ції, створенню системи торгівельних послуг.

Особливо важливим є також здійснення своєчасної та об’єк-
тивної оцінки економічних результатів діяльності підприємства
як у сфері виробництва, так і у сфері обертання його продукції.

Необхідно детально аналізувати витрати на всіх стадіях їх ви-
никнення в зіставленні з досягнутими результатами, ефектив-
ність інвестицій, соціальних, екологічних та інших наслідків ро-
боти підприємства. Лише такий підхід дозволить отримати
оптимальні результати від використання маркетингової концепції
управління виробництвом та збутом.

За сучасних умов питання вибору оптимального співвідно-
шення між «внутрішнім» і «зовнішнім» продажем тісно пов’язані
зі стратегією відносин фірми зі своїми клієнтами в цілому, а та-
кож з її технологічними можливостями.

Однак у результаті створення двох або кількох спеціалізова-
них груп торговельних працівників — як, наприклад, у випадку
«внутрішнього» й «зовнішнього» торговельного персоналу —
перед менеджерами з продажу можуть виникнути додаткові проб-
леми. Оскільки кожна така спеціалізована група зосереджується
на різних видах збутової діяльності, найчастіше для них необхід-
но передбачити окремі політику й заходи.

У межах практичного маркетингу роль збутового підрозділу
підприємства сьогодні зазнала істотних змін. Зник плановий роз-
поділ продукції за замовленнями-нарядами і відтепер треба не
просто шукати нових споживачів, але в жодному випадку не від-
штовхнути існуючих. А це деколи непросто зробити в умовах не-
ритмічного виробництва.

Приступаючи до розробки стратегії збуту, необхідно з’ясувати
задачі, що стоять перед службою продажу в межах загальної
концепції маркетингу підприємства, і пов’язати її з програмою зі
стимулювання збуту, зрозуміти роль яку відіграє торговельний
персонал у процесі продажу (рис. 3.1).

Насамперед розглядають задачі, що стоять безпосередньо пе-
ред персоналом служби продажу, виходячи з того, що головним
критерієм оцінки ефективності її роботи є показник ступеня за-
доволення замовлень споживачів, що розраховується як відно-
шення кількості замовлень, що надійшли, до кількості відпуще-
них або виконаних.
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Етап 1
Стратегія
продажу

Етап 2
Стратегія
виходу на
ринок

Етап 3
Схема
роботи
торго-

вельного
персоналу

Процес продажу
Визначаються дії, пов’язані

з пропозиціями за кожним сегментом

Пропозиції
клієнтам

Виокремлюються
пропозиції товарів
і послуг для кожного
сегмента клієнтів

Сегментація
клієнтів

Визначаються
сегменти клієнтів
зі складними

процесами продажів

Структура
торговельного
персоналу

 Ступінь і характер спе-
ціалізації.
 Роль і компетентність.
 Стимули та мотивація.
 Механізм контролю й
координації

Чисельність
торговельного
персоналу

 Скільки торговельних
агентів того чи іншого
типу необхідно?
 Яким чином діяльність
торговельного агента
визначеного типу по-
ширюватиметься на
товари і клієнтів?

Розподіл обов’язків
 Хто обслуговуватиме клієнтів та в який спосіб?
 Як торговельний персонал буде розподілений
територіально?
 Яка необхідність в аутсорсингу?

Канали продажу і маркетингу
Визначаються канали продажу й маркетингу,

у тому числі торговельний персонал
для кожного із сегментів

Рис. 3.1. Процес організації роботи торговельного персоналу

Значення цього показника безпосередньо пов’язане як з орга-
нізацією робіт у службі збуту, так і зі структурою взаємодії, що
склалася, між структурними підрозділами підприємства. З метою
вдосконалення цих відносин і підвищення оперативності в прий-
нятті рішень щодо збуту інколи необхідною є організація опера-
тивного обліку причин відмови споживачів від укладення дого-
ворів.
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Для цього кожен співробітник, що проводить переговори зі
споживачами, які безпосередньо звернулися до служби збуту, по-
винен вести облік (бажано комп’ютерний) усього обігу потенцій-
них споживачів.

Мета організації такого обліку полягає не стільки в тому, щоб
створити базу даних потенційних споживачів, скільки у виявлен-
ні конкретних причин, чому переговори не завершилися підпи-
санням договору.

Щомісячно ці дані, згруповані за основними причинами від-
мови від укладення договору (наприклад, не влаштувала ціна,
форма і порядок оплати, відсутність знижок, умови поставки та
ін.), узагальнюють і передають керівникам підприємства і струк-
турних підрозділів, від яких безпосередньо залежить прийняття
рішень. При цьому щодо кожного чинника ігнорування цих проб-
лем споживача, що призвів до неукладення договору поставки,
фіксується упущена вигода.

Досвід упровадження таких щомісячних звітів на підприємст-
вах дозволив їм підвищити оперативність вирішення багатьох
питань в організації збуту. Показник упущеної вигоди за неукла-
деними договорами суто психологічно діє ефективніше, ніж про-
позиції служби маркетингу, переконує управлінців з інших струк-
турних підрозділів у необхідності прийняття рішень.

Далі ми розглядатимемо збут як комплекс заходів, що почина-
ється з моменту виходу продукції за ворота складального цеху до
передачі її споживачу або посереднику. Отже, успішність управ-
ління збутом сьогодні багато в чому визначається використанням
комп’ютерних засобів обліку, контролю й руху виробленої про-
дукції та коштів, які надходять після її оплати.

Прозорість інформації з обліку й руху продукції вже сама по
собі стає головним і вирішальним чинником в організації всієї ді-
яльності підприємства та служби збуту зокрема. Вона дає можли-
вість не тільки здійснювати оперативний контроль за дотриман-
ням умов укладення договорів на поставку, але й робить також
прозорою історію споживача. Остання насамперед необхідна тим
виконавцям на підприємстві, які безпосередньо укладають дого-
вори на поставку з конкретними споживачами. Якщо ж до
обов’язків виконавця входить оперативне віддзеркалення в базі
термінів очікуваного надходження грошових коштів від спожи-
вачів за укладеними ними договорами, то вона стає необхідною і
тим, хто займається плануванням фінансових потоків.

На крупних підприємствах до вирішення цієї проблеми підхо-
дять комплексно, створюючи централізовані системи обробки
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даних. Проте необхідно розуміти, що сама по собі автоматизація
збутової діяльності може виявитися й даремною, якщо не здійс-
нюються відповідні зміни в плануванні та організаційній діяль-
ності на підприємстві.

Організація збутової діяльності ряду підприємств демонструє,
що сьогодні, з одного боку, роль керівника служби збуту стала
значимішою, оскільки саме на нього покладається вся відповідаль-
ність за реалізацію виготовленої продукції та надходження кош-
тів. З другого боку, на багатьох вітчизняних підприємствах він,
як і раніше, майже позбавлений важелів впливу на виробничий
процес. Навіть планування, яке здійснюється на замовлення, мо-
же бути скоректоване виробниками.

Окремого обговорення заслуговує й сама організація відносин
з обслуговування споживачів під час відпуску продукції. І тут на
перший план, крім доброзичливого ставлення до кожного спожи-
вача, виходить і сама організація процесу відпуску продукції.
І досі часто трапляються випадки, коли служби, пов’язані з офор-
мленням і відпуском продукції, мають перерви на обід, які не збі-
гаються в часі, а на споживача при цьому покладається обов’язок
самостійного збору підписів на документах з відпуску продукції.

Не завжди приділяють увагу попередньому узгодженню часу
відвантаження продукції споживачам, що неминуче створює чер-
гу в приміщенні служби збуту й на стоянці вантажного автотран-
спорту перед підприємством. На час вимушеного очікування
споживачі, як правило, віддані самі собі. Адже цей час, який не-
обхідно обов’язково зводити до мінімуму, можна використовува-
ти з користю для підприємства. Наприклад, запросити спожива-
чів відвідати демонстраційний зал, надати їм для ознайомлення
нові рекламні та інші матеріали. Водночас можна проводити ан-
кетування й інтерв’ювання споживачів. Ігнорування зазначених
питань на підприємстві може негативно відбитися на іміджі під-
приємства, що загрожує втратою споживачів.

Одним з варіантів підвищення ефективності збутової діяльно-
сті вітчизняних підприємств у період переходу до ринку стали
торгові доми (ТД), які, з одного боку, були ексклюзивними про-
давцями всієї продукції, що випускається підприємством, і одно-
часно його генеральним замовником, а з другого, могли здійсню-
вати і власну комерційну діяльність як самостійна юридична
особа. ТД не мав при цьому власних складів, а його штат на пер-
ших порах складався з менеджерів, які тільки укладали договори
зі споживачами. Служби маркетингу там, де вони вже були ство-
рені, переводили в ТД. Таке розділення виробництва й збуту було
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виправдане з урахуванням загальноекономічної ситуації в країні
та надавало керівництву неабиякі можливості для маневру як на
ринку, так і у сфері фінансового планування.

Виробничо-комерційна фірма (ВКФ) є фактично повним ана-
логом ТД, і різниця між нею і ТД часом полягає тільки в тому,
що ВКФ традиційно не має статусу юридичної особи, а створю-
ється як центр фінансової відповідальності (ЦФВ). Який з варіан-
тів підходить для керівництва підприємства, багато в чому зале-
жить від цілей і задач, які воно переслідує.

Якщо брати до уваги досвід високорозвинутих країн, то в де-
яких високотехнологічних галузях, таких як комп’ютерні техно-
логії і телекомунікації, клієнти купують системи, виготовлені з
компонентів, зроблених двома або декількома різними постачаль-
никами. У деяких випадках постачальники користуються по-
слугами незалежних посередників, таких як реселери з доданою
вартістю (value-added resellers — VAR), поєднуючи свої компонен-
ти з компонентами інших постачальників і створюючи в такий
спосіб систему, що відповідала б потребам конкретного кінцево-
го користувача. Дедалі частіше окремі постачальники утворюють
маркетингові альянси (co-marketing alliances), розробляючи про-
грами спільного маркетингу й збуту для продажу об’єднаних си-
стем безпосередньо їхньому кінцевому споживачеві.

У деяких випадках маркетингові альянси створюють навіть
конкуренти з метою максимізації своїх ресурсів. Коли фармацев-
тичний підрозділ «Parke-Davis» компанії «Warner-Lambert»
(www.parke-davis.com) створило лікарський препарат «Lipitor»,
що регулює втримування ліпідів, цей продукт відразу продемон-
стрував суттєві переваги, порівняно з аналогічними продуктами,
уже наявними на ринку. Однак фірмі невистачало торговельного
персоналу, необхідного для ефективного маркетингу цього пре-
парату. Керівництво компанії «Parke-Davis» вирішило вступити в
партнерські відносини з компанією «Pfizer» (www.pfizer.com), яка
має численний торговельний персонал. Їхньою спільною діяль-
ністю керувала група фахівців, що представляла обидві фірми.
Торговельні представники обох компаній тісно співпрацювали з
метою максимізації продажу препарату «Lipitor» на певній тери-
торії. Цікаво зауважити, що через кілька років керівники цих
компаній ухвалили рішення щодо повного злиття своїх організа-
цій.

Логістичні альянси й комп’ютеризоване розміщення замов-
лень. Ще однією технологічною зміною останнього часу, що про-
стежується нині в багатьох галузях, стало утворення логістичних
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альянсів (logistical alliances), які передбачають розробку комп’ю-
теризованих інформаційних систем і систем розміщення замов-
лень. Такі системи дозволяють клієнтам розміщувати замовлення
безпосередньо — і найчастіше автоматично — за допомогою ви-
діленої телефонної лінії або супутникового каналу зв’язку в
комп’ютерній системі постачальника. Такі фірми, як «Procter &
Gamble» і «ЗМ» утворили альянси з найбільшими мережами су-
пермаркетів і компаніями, що торгують товарами широкого вжит-
ку FMCG, зокрема «Publix» (www. publix. com) і «Wal-Mart», з
метою розробки систем автоматичного поповнення запасів. Ін-
формація про продажі, що надходить зі сканерів, якими оснащені
робочі місця касирів у магазинах, пересилається безпосередньо в
комп’ютери постачальників, які автоматично визначають, коли
варто поповнювати запаси певного товару, і розробляють графік
відповідних поставок безпосередньо в магазини кожної із зазна-
чених компаній роздрібної торгівлі. Такий безпаперовий інфор-
маційний обмін сприяє скороченню кількості помилок і випадків
повернення документів через неправильне їх оформлення, а та-
кож мінімізує рівні товарно-матеріальних запасів, знижує ймові-
рність повного їхнього вичерпання та збільшує виторг.

Хоча сьогодні подібні системи виробники найчастіше викори-
стовують стосовно до стандартизованих споживчих товарів, ба-
гато виробників продукції для промислового ринку також впро-
ваджують у себе комп’ютеризовані системи повторного розмі-
щення замовлень. Це особливо стосується фірм, що адаптують
свої товари відповідно до індивідуального замовлення клієнта.
Прийнявши замовлення безпосередньо у свій комп’ютер, поста-
чальник одержує можливість швидко скласти виробничі графіки,
прискорити процес виробництва та мінімізувати рівень запасів
готової продукції.

З погляду клієнта, комп’ютеризоване розміщення замовлень
зручніше, гнучкіше й вимагає менше часу, ніж розміщення замов-
лень за допомогою торговельного представника компанії. З по-
гляду постачальника, підключення найважливіших клієнтів до
спеціалізованої системи повторного розміщення замовлень до-
помагає «прив’язати» їх до відповідної фірми й збільшити частку
закупівель, здійснюваних ними з одного джерела. Компанія
«Cisco Systems» (www.cisco.com), що є виробником устаткування
для роботи в Інтернеті, створила веб-сайт, на якому клієнти ма-
ють можливість із більшою ефективністю відслідковувати вико-
нання своїх замовлень, а також розміщувати повторні замовлення
на товари, які необхідно заміняти в процесі експлуатації. Резуль-
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тати такого нововведення перевершили всі очікування: у перший
же рік обсяг продажу за допомогою веб-сайту досяг 75 млн дол.
США, що перевищило прогнозований рівень.

Залишається одне питання, відповідь на яке ще має бути одер-
жана: як комп’ютеризовані системи розміщення замовлень мо-
жуть змінити роль торговельного персоналу компанії? Чи не очі-
кує цих фахівців безробіття, або йдеться лише про їхнє рятування
від виконання рутинних операцій з прийому замовлень і переорі-
єнтації діяльності, пов’язаної з особистим продажем, на складні-
ші контакти зі споживачами, рішення проблем і завдань з обслу-
говування клієнтів? Коли компанія «Cisco Systems» створила свій
веб-сайт, торговельний персонал компанії почав виявляти занепо-
коєння з приводу того, що впровадження такої системи негатив-
но позначиться на взаємодії торговельних представників і клієн-
тів. На практиці все виявилося набагато кращим. Торговельні
представники «Cisco Systems» тепер більше часу можуть приділя-
ти фактичному продажу товарів своєї компанії, а не оформленню
повторних замовлень або відстеженню виконання вже розміще-
них.

Одна з форм спеціалізації за функціями збуту, що завоювала
широку популярність в останні роки, — це спільне використання
власних працівників, які працюють в офісі, так би мовити на те-
лефоні, і сторонніх торговельних представників, які працюють
«на місцях». Ці дві групи фахівців переслідують різні цілі збуту.
Очевидно, що не всі функції збуту можна виконати по телефону,
але телемаркетинг (telemarketing) приносить чималу користь під
час виконання певних видів діяльності.

 Пошук і кваліфікація потенційних нових клієнтів, яких по-
тім можна «передати» торговельним представникам компанії, що
працює «на місцях», для встановлення особистого контакту. Ви-
конання цієї функції полегшує вказівка безкоштовного телефон-
ного номера в усіх рекламних матеріалах фірми. Скориставшись
цим телефонним номером, зацікавлені потенційні клієнти можуть
звернутися у фірму за одержанням докладнішої інформації про
рекламовані товари або послуги.

 Швидке обслуговування існуючих клієнтів у випадках, коли
в них виникають несподівані проблеми (однією з форм такого
обслуговування може бути використання «гарячих ліній», де клі-
єнтам надають технічну допомогу).

 Забезпечення повторних покупок існуючими клієнтами ком-
панії, що не завжди можна досягти шляхом особистих контактів
(наприклад, коли йдеться про дрібних клієнтів або клієнтів, що
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приносять компанії лише минімальний прибуток, а також клі-
єнтів, які перебувають у досить віддалених місцях).

 Швидке інформування клієнтів про важливі новинки (на-
приклад, про початок випуску нового товару, поліпшеного варіан-
та вже існуючого товару або про спеціальні програми продажу).

Зростання популярності телемаркетингу як додаткового спо-
собу діяльності польового торговельного персоналу зумовлене
двома причинами: по-перше, він подобається багатьом клієнтам,
а, по-друге, дає можливість підвищити эфективність роботи про-
давців. З погляду клієнтів, підвищення ступеня централізації за-
купівель, поряд зі збільшенням можливих варіантів пропонова-
них товарів і потенційних постачальників, привело в багатьох
галузях до підвищення цінності часу агентів із закупівлі та інших
співробітників закупівельних центрів. Тому цілком природно, що
з питань покупок вони бажають звертатися по телефону — особ-
ливо коли йдеться про рутинні заходи, такі як розміщення повтор-
них замовлень або одержання інформації про спеціальні про-
грами продажу, використання знижок як спосіб стимулювання
збуту. Адже, на відміну від персональних комерційних візитів,
телефонні контакти віднімають значно менше часу.

З погляду компанії-продавця, поєднання власних і сторонніх
торговельних представників, поряд з добре продуманим ком-
плексом інших заходів, таких як цілеспрямована реклама, пряма
поштова реклама, безкоштовні телефонні номери й «домашня
сторінка» компанії в Інтернеті, дозволяють підвищити ефектив-
ність роботи торговельного персоналу в цілому. Залучення час-
тини торговельного персоналу до телемаркетингу та його вико-
ристання в поєднанні з іншими заходами щодо просування
дозволяють фірмі істотно знизити витрати на складні види збу-
тової діяльності. Водночас це дає можливість сконцентрувати
зусилля дорожчого зовнішнього торговельного персоналу на ді-
яльності, здатній забезпечити найвищу віддачу в довгостроковій
перспективі (наприклад, на пошуку нових і обслуговуванні вже
існуючих найбільших клієнтів). Ефективність телемаркетингу
робить його особливо корисним, коли йдеться про практичну
реалізацію політики управління клієнтами, що припускає знач-
ний розподіл зусиль відповідно до розподілу клієнтів на різні
категорії залежно від їхньої величини й купівельного потенціа-
лу. У минулому деякі фірми взагалі забороняли своїм торговель-
ним представникам мати справи з дуже дрібними клієнтами (у
крайньому випадку вони рекомендували зрідка відвідувати їх),
оскільки купівельний потенціал таких клієнтів був недостатнім,
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щоб не тільки покрити витрати на комерційний візит, але й при-
нести певний прибуток. Але внутрішній торговельний персонал
може звертатися до таких клієнтів регулярно за набагато мен-
ших витрат. Компанії «IBM» вдалося вийти на нових клієнтів
(дрібні фірми) частково за рахунок розширення свого внутріш-
нього торговельного персоналу, який здатний встановлювати
контакти з фірмами, з якими в протилежному випадку було б
взагалі недоцільно мати справу.

Наприклад, деякі фахівці стверджують, що ефективна програ-
ма телемаркетингу вимагає розробки стандартизованих «сцена-
ріїв», які повинні використовувати торговельні працівники, хоча
їхнім колегам «на місцях» може бути надана набагато більша
свобода дій щодо адаптації їхніх презентацій до потреб конкрет-
них клієнтів. Подібні розбіжності в політиці й заходах щодо про-
дажів можуть зумовлювати використання різноманітних типів
торговельних представників для зазначених двох спеціалізованих
груп торговельного персоналу, а також розробки для кожної з
них різних програм навчання й оплати праці.

Багаторівневий продаж (multilevel selling) — це різновид ко-
мандного методу збуту. За його використання до складу збутової
команди входять представники різних управлінських рівнів, які
контактують зі своїми візаві в організації-покупцеві. Таким чи-
ном, менеджер, що веде клієнта, може звернутися в його закупі-
вельний відділ, тоді як віце-президент з фінансів компанії-
продавця звертається до віце-президента з фінансів компанії-
покупця. Іноді використання такого підходу припускає створення
постійної групи для координації дій із клієнтом. Часто, однак,
використання такого підходу має разовий характер відповідно до
конкретної ситуації. У цьому випадку працівники на різних рів-
нях відповідають за підтримку відносин з VIP-клієнтом компанії,
але кожний з них не є членом єдиної групи й діє самостійно.

Такий підхід відображає належний організаційний етикет —
кожний член збутової команди контактує з працівником компа-
нії-покупця, що має відповідний статус і владні повноваження.
Крім того, керівникам вищих рівнів буває корисно взяти участь у
налагодженні перших контактів з важливим новим клієнтом,
оскільки вони наділені владними повноваженнями, що дозволя-
ють їм у процесі переговорів іти на певні поступки й використо-
вувати методи, які дають їм можливість перетворити потенційно-
го клієнта на реального. Коли контакти здійснюються на
найвищих управлінських рівнях обох фірм — цей процес назива-
ється «продажем на рівні вищого керівництва» (top-to-top selling).
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Процес і техніка організації продажу

Формалізована технологія продажу направлена на під-
вищення продуктивності й ефективності праці співробітників
відділу продажу, підвищення якості контактів з клієнтами. Ґрун-
товна технологія продажів є запорукою виконання планів.

Технологія продажу ґрунтується на формалізованих бізнес-
процесах роботи компанії та ключових показниках діяльності
співробітників відділів продажу. Найважливішим елементом тех-
нології продажу є алгоритми і сценарії контактів продавців з клі-
єнтами (табл. 3.1).

Кваліфікованість продавця визначають:
 його поінформованість про товар: від технології виробницт-

ва до упакування;
 знання про психологічні, соціально-економічні характерис-

тики цільових сегментів фірми;
 знання про характеристики етапів продажу.

Таблиця 3.1
ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ЕФЕКТИВНОГО ПРОДАЖУ

Етапи продажу Характеристика

Зустріч
потенційного покупця

З перших хвилин варто створити сприятливу
атмосферу, показати, що клієнтові раді

Встановлення
з ним контакту

Почати розмову, охоче розповідати
про товари, що цікавлять клієнта

Виявлення
потреб споживача

З окремих фраз клієнта та за допомогою
додаткових питань визначити, який товар,

з якими характеристиками потрібен клієнтові

Демонстрація товару
Тут варто чергувати вагомі аргументи

з менш важливими, наголошувати на вигодах,
які одержує клієнт від покупки цього товару

Ознайомлення
з товаром покупця

Стимулювання
до покупки товару

Можна використати: метод порівняння
з товаром-конкурентом; розроблені на фірмі

елементи стимулювання збуту

Безпосередній
продаж товару

й оформлення покупки

Швидко та якісно оформити покупку; можливе
використання елементів стимулювання збуту

(наприклад, сувеніри); запросити клієнта
ще раз відвідати фірму

Òåìà 2
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Процес здійснення операції купівлі-продажу, безумовно, є важ-
ливою складовою торговельно-посередницької діяльності, але її
зміст значно ширший. Адже торговельне посередництво перед-
бачає виконання на користь виробника (продавця) значного обся-
гу робіт щодо пошуку контрагентів з купівлі-продажу товару,
підготовки та здійснення угоди, кредитування сторін, надання
гарантій реалізації товару й отримання відповідних коштів про-
давцем, страхування товарів та ризиків під час транспортування,
проведення рекламних заходів із просування товарів на ринки,
надання організаційно-комерційних, консалтингових та інших
послуг. Виходячи з цього, можна визначити сутність торговель-
но-посередницької діяльності.
Торговельно-посередницька діяльність — це ініціативна, са-

мостійна діяльність юридичних і фізичних осіб щодо виконання
комерційних операцій, пов’язаних з купівлею-продажем товарів і
встановленням комерційних зв’язків від імені, або за дорученням
третьої сторони.

Залежно від того, чому і для чого пропонуєте Ви свій то-
вар/послугу, виділяють групи клієнтів, що:

a) купують продукцію для подальшого перепродажу;
б) купують товар (послугу) для включення у власний бізнес-

процес з обов’язковими елементами переробки й надання товару
нових споживчих властивостей (наприклад, закупівля тканин для
подальшого пошиття комплектів постільної білизни або віконно-
го профілю для виготовлення готових вікон і офісних перегоро-
док);

в) купують товар для особистого користування (наприклад,
закупівля холодильного устаткування для власного невеликого
магазину або кафе).

Для забезпечення клієнтів саме тими товарами й послугами,
яких вони потребують, повинні виконуватися визначені дії та
здійснюватися певна робота. Для кожного сегмента ринку за-
значені дії можуть бути організовані в конкретний процес про-
дажу. Ретельно розроблений процес продажу життєво важливий
для встановлення ефективного зв’язку з клієнтами і, крім усьо-
го іншого, є важливим способом представлення додаткової цін-
ності.

Ваші акценти в переговорному процесі з потенційними корпо-
ративними клієнтами будуть різними.

Цю концепцію спрощено можна представити у вигляді
табл. 3.2.
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 Таблиця 3.2
АКЦЕНТИ В ПЕРЕГОВОРНОМУ

ПРОЦЕСІ З ПОТЕНЦІЙНИМИ КЛІЄНТАМИ

Групи клієнтів (сегменти) Основні параметри співпраці

 Клієнти, які купують то-
вар для особистого корис-
тування

Доставка, установка, можливість повернення,
лізинг

 Клієнти, які купують то-
вар для включення його у
власний бізнес-процес

Надання широкого асортименту, знижки, ви-
робництво на замовлення, сервіс, швидкість
обслуговування

 Клієнти, які купують то-
вар для подальшого пере-
продажу

Максимально широкий асортимент, можли-
вість відстрочення платежу, знижки, достав-
ка, рекламна підтримка

З моменту, коли клієнт дізнається про товар, і до закінчення
угоди й доставки товару між клієнтом та організацією-продавцем
існує постійний взаємозв’язок. Процес продажу — це організова-
ний ланцюг дій, який необхідно послідовно виконувати для того,
щоб робота з клієнтом просувалась успішно. Кожний контакт
клієнта з компанією та її товарами дає шанс продемонструвати
всі пропозиції компанії.

Процес продажу може розглядатися як спосіб зацікавлення та
утримання клієнтів (у разі їх потенційної економічної привабли-
вості) завдяки підвищенню якості відносин, диференціації пропо-
зиції та в результаті створення додаткової цінності що, звісно,
вимагає додаткових витрат. У табл. 3.3 подано основні етапи
процесу продажу кінцевому споживачу.

 Таблиця 3.3
ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ПРОДАЖУ ТОВАРУ КІНЦЕВОМУ СПОЖИВАЧУ

1. Створення зацікавленості

2. Попередня робота перед купівлею (передпродажна діяльність)

3. Здійснення покупки (реалізація)

4. Негайне післяпродажне обслуговування

5. Поточне післяпродажне обслуговування

Розглянемо етапи процесу продажу кінцевому споживачу де-
тальніше.
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Створення зацікавленості

Для того, щоб здійснити продаж, продавці насамперед повинні
зацікавлювати потенційних клієнтів своїми товарами та послуга-
ми. Фаза зацікавленості може включати такі види діяльності, як
обізнаність про товар чи послугу, дослідження й визначення потен-
ційних клієнтів, налагодження відносин з потенційним клієнтом,
створення торгових або інформаційних контактів, надання потен-
ційним клієнтам інформації про товари та послуги компанії, ви-
значення зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на купів-
лю клієнта. Зацікавленості часто досягають за допомогою виста-
вок, прямої поштової відправки та реклами, але для пошуку потен-
ційних клієнтів можуть використовуватися й торгові агенти.

Приклад: Торгові агенти розвивають відносини з потенційни-
ми споживачами, яких у результаті маркетингових досліджень ви-
значено відділом маркетингу компанії. Така практика часто вима-
гає використання «холодних дзвінків» потенціальним клієнтам.

Попередня робота перед купівлею
(передпродажна діяльність)

У фазі попередньої роботи існуючі й потенційні клієнти серйоз-
но обмірковують здійснення покупки. Досить часто вони оцінюють
пропозиції різноманітних конкуруючих фірм. Під час цієї фази про-
давці займаються такими видами діяльності: кваліфікація потенцій-
них клієнтів, роз’яснення характеристик та переваг товару, оціню-
вання потреб клієнтів, співпраця з клієнтом, направлена на вирі-
шення його проблем, демонстрація можливостей компанії й товару,
порівняння пропозиції компанії з пропозиціями конкурентів чи з
альтернативними пропозиціями та вивчення побажань клієнтів.

Приклад: Торгові агенти проводять офіційні презентації та
неформальні обговорення товарів з потенційними клієнтами. Во-
ни розповідають клієнтам, за якою ціною, як можна купити товар
або послугу, які додаткові опції, гарантії та супровід мають і в
якому місці можливе післягарантійне обслуговування. Агенти
також надають клієнтам статистичні дані, що стосуються шкід-
ливого впливу, ергономічних особливостей, позитивної віддачі
від подальшого використання тощо.

Здійснення покупки (реалізація)

Купівля являє собою кульмінацію всієї попередньої діяльності
і є фактичним завершенням угоди. Саме в цю мить через власний
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торговий персонал компанія намагається продемонструвати клієн-
там усі переваги від майбутньої співпраці. Діяльність, пов’язана з
купівлею, включає пропозиції ціни, документальне оформлення
замовлень та угод, про ведення переговорів, завершуючи визна-
чення умов та заключення угоди.

Негайне післяпродажне обслуговування

Процес продажу не закінчується на здійсненні покупки клієн-
том. Товар необхідно доставити й установити. Клієнта потрібно
навчити їм користуватися й відповісти на всі його запитання. Не-
обхідно вислати рахунки й отримати оплату. Супроводження на
останньому етапі покупки охоплює такі види діяльності: пред’яв-
лення кредиту та фінансування, перевірку статусу замовлення,
доставку товару, розділення замовлення на окремі частини за
централізованої закупівлі, установлення купленого товару, оброб-
ка поверненого товару, навчання користувачів, оформлення до-
кументів на право власності та збір необхідних платежів.

Приклад: Торгові агенти пропонують допомогу клієнтам, які
не мають можливості самостійно доставити та підключити товар
(наприклад, пральна машина або холодильник).

Поточне післяпродажне обслуговування

Процес продажу — явище безупинне. Після завершення діяль-
ності, пов’язаної з негайним післяпродажним обслуговуван-
ням, увага продавця переходить із зацікавлення на утримання
клієнтів. Його робота направлена на те, щоб стимулювати продов-
ження відносин. Супроводження після покупки чи поточне піс-
ляпродажне обслуговування включає такі види діяльності, як
представлення нових товарів і технологій, аналіз ринку, розробка
спільних маркетингових програм, відслідковування товарних за-
пасів клієнта, представлення клієнту різних послуг, урегулюван-
ня скарг, підтримання контактів з клієнтом, оформлення повтор-
них замовлень, отримання поточних платежів за купівлю в
кредит і забезпечення поточного обслуговування.

Отже, технологія продажу визначає процеси продажу, необ-
хідні для того, щоб кожний клієнт отримав саме той товар, який
йому необхідний.

Щоб створити додаткову цінність для клієнтів, потрібно роз-
глянути всі можливості товару. Клієнт одержує товар для того,
щоб його використовувати, інтегрувати у своє власне пропону-
вання або перепродати. У кожному випадку розуміння вигод, які
клієнт шукає в товарі, допоможе постачальнику створити додат-



147

кову цінність для клієнта, нові можливості, а також з’ясувати за-
гальну вартість товару для клієнта. Наприклад, окрім власної вар-
тості товару, визначити, які витрати на замовлення, інвентариза-
цію та обслуговування? Якщо працювати над зниженням цих до-
даткових витрат, фірма може створити для клієнта значну цін-
ність і досягти значних конкурентних переваг.

Процес продажу може бути самостійним джерелом цінності
для клієнта. Якщо торгові агенти просто цитують на пам’ять ви-
вчену інформацію з брошур про товар, навряд чи клієнт захоче
тривалий час платити завищену ціну за товар, щоб покрити ви-
трати на високовартісний торговий персонал. У такому випадку
торговий персонал буде замінено ефективнішим за витратами в
каналах збуту, наприклад, такими як Інтернет або каталоги пря-
мої поштової розсилки. Для того, щоб власний торговий персо-
нал виправдовував витрати, торговий агент та процеси продажу
повинні бути джерелом цінності для клієнта.

Наприклад, торговий агент, який займається передовим това-
ром у галузі комунікацій, демонструє клієнтам, як використання
нової технології покращить їхній бізнес. Торговий агент компанії
— постачальника канцтоварів допомагає клієнтам спростити
процес закупівлі, знизити загальні витрати на придбання, управ-
ляти запасами й розподіляти витрати між відділами. Успішно
працюючий торговий персонал демонструє клієнтам додаткову
цінність, джерелом якої є особисті взаємовідносини, і така цін-
ність є настільки унікальною, що за можливого використання
інших, менш витратних каналів збуту, замінити її просто немож-
ливо.

Продаж: можливі підходи.
Техніка організації продажу

Багато питань, які доводиться вирішувати менеджерам з про-
дажу, зокрема розроблення політики управління клієнтами, крите-
ріїв відбору під час прийому на роботу нових торгових представ-
ників і розробка ефективних програм навчання, вимагають знання
альтернативних методів продажу, а також глибокого розуміння їх
переваг і обмежень. Можна сказати: скільки продавців, стільки й
способів проведення презентацій потенційним клієнтам. Проте біль-
шість методів продажу можна зарахувати до одного з чотирьох
загальних підходів роботи з клієнтами: 1) «стимул — реакція»;
2) «стадії зміни ставлення до можливої покупки»; 3) «задоволення
потреби»; 4) «вирішення проблеми» [13].
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Підхід «стимул — реакція»

Підхід до продажу під назвою «стимул — реакція» (stimulus —
response approach) виходить з того, що кожна дія на органи чуття
породжує певну реакцію. Таким чином, торгові представники, які
є поки що новачками у своїй справі, повинні, перш за все, з’ясувати,
що слід сказати (тобто певним чином впливати на органи чуття
споживача), щоб досягти тієї або іншої найвірогіднішої та прогно-
зованої (у більшості ситуацій) реакції цього споживача. У техниці
продажу «стимул — реакція» необхідно заздалегідь спланувати
більшість несприятливих реакцій покупця (прогнозовану серію
поведінок) на пропозиції продавця. Це дає можливість компанії
навчити своїх торгових представників реагувати належним чином
на певні ситуації, що виникають у процесі продажу. Наприклад,
якщо потенційний клієнт відповідає: «Зараз я не можу дозволити
собі купити цей товар», у пам’яті торгового представника повинна
бути заготовлена не одна, а кілька можливих відповідей на це
заперечення клієнта. Одна з них може звучати приблизно так:
«Чудово! Нашою компанією передбачена чудова програма фінан-
сування, якою ви можете дозволити собі скористатися. Якщо не
заперечуєте, я зараз поясню вам суть цієї програми». Таким чином,
акцент у програмі навчання торгових представників необхідно
зробити на стандартизованій презентації товару потенційним клієн-
там, на їхніх найвірогідніших реакціях (тобто вони відомі наперед)
і можливих у відповідь реакціях торгового представника, здатних
спростувати заперечення клієнтів.

Деякі переваги подібного підходу цілком очевидні. Добре
продумана (у буквальному розумінні «записана на плівку») пре-
зентація товару потенційним клієнтам гарантує, що торговий
представник компанії висловить потенційному клієнту в гранич-
но чіткій, повній і логічно завершеній формі всі важливі момен-
ти, пов’язані з продажем відповідного товару або послуги. Крім
того, підхід «дія — реакція» дозволяє фірмі приймати на роботу
недосвідчених торгових представників, витрачаючи на їх навчан-
ня й підготовку до практичної діяльності мінімум часу.

Проте підходу «стимул — реакція» властивий ряд серйозних
недоліків, що обмежують його застосування в багатьох типах
особистого продажу. Зокрема, цей підхід ігнорує відмінності в
потребах і інтересах різних клієнтів. Адже майже неможливо зу-
стріти двох абсолютно схожих клієнтів — кожний з них, найімо-
вірніше, по-своєму реагуватиме на стандартне звернення торго-
вого представника компанії. Крім того, коли торгові представ-
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ники всі сили направляють лише на те, щоб запам’ятати пропо-
нований їм стандартний варіант презентації, їм буває дуже важко
перелаштовуватися в процесі її проведення, опираючись на реак-
ції клієнтів. У таких випадках найвірогідніший сценарій розвитку
подій виглядає так: торговий представник компанії, прагнути
провести презентацію до кінця саме так, як він її вивчив, не зва-
жає на те, що клієнт вже давно вирішив купити пропонований
йому товар і ледве не прямим текстом заявляє про це своєму
співбесіднику.

Торговим представникам компаній може надаватися певна
свобода дій з корегування запропонованого йому стандартного
варіанта презентації відповідно до конкретних вимог даного про-
цесу купівлі-продажу. У цьому випадку торгового представника
можна забезпечити стандартним варіантом презентації (у вигляді
певного набору плакатів або слайдів). NCH (www.nch.com), ком-
панія, що поставляє інструменти й оснащення для техобслугову-
вання в спеціальні відділи на заводах і в галузеві підрозділи тех-
обслуговування, використовує прості стандартні демонстрації,
що ілюструють ефективність її продукції.

Підхід «стимул — реакція» дуже рідко використовують для
продажу технічно складних промислових товарів, коли потреби
покупців і конкретні варіанти застосування товарів значно різнять-
ся. Сьогодні цей підхід переважно застосовують, коли який-небудь
відносно простий, стандартний товар продають значній кількості
потенційних клієнтів, реакція яких на таке «стандартне звернен-
ня», найімовірніше, буде позитивною (як, наприклад, під час про-
дажу споживацьких товарів удома в покупця або по телефону).

Презентації товарів потенційним клієнтам виявляються наба-
гато ефективніші тоді, коли керівники забезпечують торгових
представників компанії докладними інструкціями й рекомендаці-
ями, допомагаючи їм правильно організувати свою презентацію.
Один з ефективних способів організації та структуризації презен-
тацій виражено в підході «стадії зміни ставлення до можливої
покупки».

Підхід «стадії зміни ставлення до можливої покупки»

Підхід до продажу під назвою «стадії зміни ставлення до мож-
ливої покупки» (mental-states approach) ґрунтується на припу-
щенні, що перш ніж покупець ухвалить рішення про покупку, йо-
го внутрішнє ставлення до можливої покупки проходить кілька
послідовних стадій. Цей підхід — похідний від моделі переко-
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нання AIDA, яка робить наголос на тому, що для успішного завер-
шення продажу «стимулюючі послання» повинні привернути
увагу (attention) потенційного клієнта, викликати його інтерес
(interest), породити в нього бажання (desire) і спонукати до дії
(action).

Фірми, що використовують підхід «стадії зміни ставлення до
можливої покупки», під час розробки презентації роблять наголос на
використанні певної «формули продажу», яка організовує докази
продажу (selling points) так, щоб вони збігання з проходженням
покупцем описаних вище стадій уваги, інтересу, бажання та дії.
Важлива перевага цього підходу, порівняно зі стандартним варі-
антом презентації, полягає в тому, що торговий представник мо-
же корегувати свої дії відповідно до реакцій кожного окремого
потенційного клієнта. Більшість компаній, використовуючи у
своїй практиці розглядуваний підхід, дійшли висновку, що тор-
гових представників можна навчити контролювати хід і напрям
своєї бесіди з потенційним клієнтом, уважно спостерігаючи за
його реакцією. Потім торговий представник модифікує свою пре-
зентацію так, щоб зробити наголос на тих моментах, які найакту-
альніші для поточного ставлення потенційного клієнта до мож-
ливої покупки зараз.

Як і у випадку використання підходу «стимул — реакція», важ-
ливий недолік «формули продажу» (мета якої полягає в тому,
щоб забезпечити проходження покупцем описаних вище послі-
довних стадій зміни ставлення до можливої покупки) полягає в
тому, що цей метод орієнтований швидше на продавця, ніж на
клієнта. Намагаючись просувати потенційного клієнта від однієї
стадії зміни ставлення до можливої покупки до іншої, продавець
у процесі презентації забезпечує собі домінуючу позицію, тоді як
позиція називається досить пасивною. Мало уваги приділяється
відмінностям у конкретних обставинах різних клієнтів. Компанії,
які застосовують цей підхід, як правило, роблять акцент на самій
презентації за рахунок процесу продажу, які передують презен-
тації та слідують за нею. Найсерйозніша складність пов’язана з
використанням підходу та зміною ставлення до можливої покуп-
ки, мабуть, полягає в тому, що між психологами немає єдиної
думки з приводу перерахованих вище стадій ставлення потенцій-
ного клієнта до можливої покупки, а також з приводу того, що всі
покупці проходять одні й ті самі стадії в однаковій послідовності.
Проте навіть якщо такі стадії дійсно існують, не так легко навчи-
ти продавців на практиці відрізняти одну стадію від іншої та ви-
значати, на якій саме стадії зміни ставлення до можливої покупки
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перебуває клієнт у певний момент. Нелегко також зрозуміти, ко-
ли слід завершувати використання доказів продажу, пов’язаних з
однією стадією зміни ставлення до можливої покупки, і перехо-
дити до інших.

Підхід «задоволення потреби»

Підхід до продажу під назвою «задоволення потреби» (need-
satisfaction approach) найповніше відповідає сучасній філософії
маркетингу, згідно з якою повинно йтися не стільки про продаж
товарів, скільки про обслуговування клієнтів. Відправною точ-
кою під час використання цього підходу слугує з’ясування клієн-
тських потреб. Завдання торгового представника компанії поля-
гає у виявленні потреб потенційного клієнта, повідомленні цьому
клієнту про наявність у нього таких потреб і переконанні його в
тому, що товар або послуга, запропоновані цим торговим пред-
ставником, задовольнять зазначені потреби краще, ніж будь-яка
інша альтернатива.

Фірми, що використовують цей підхід, визнають особливу ва-
жливість початкових стадій процесу продажу, таких як встанов-
лення відносин з потенційним клієнтом і його кваліфікація.
Продавець повинен ознайомитися з бізнесом потенційного клієн-
та, особливостями його галузі і навіть з його клієнтами й контак-
тами, щоб адаптувати презентацію до унікальних потреб клієнта
та проблем, які його хвилюють.

Важлива перевага підходу «задоволення потреби» полягає в
тому, що цей підхід досить гнучкий і орієнтований насамперед на
клієнта, а не на продавця. Прихильники цього підходу ствер-
джують, що він створює основу для формування дружніх відно-
син між покупцем і продавцем з можливістю двостороннього
спілкування. Оскільки головне завдання продавця полягає у ви-
явленні потреб кожного потенційного клієнта та розробці пропо-
зицій, які могли б продемонструвати, як пропонований його фір-
мою товар здатний задовольнити ці потреби, такий підхід
дозволяє мінімізувати опір продажу. З часом торгові представни-
ки компанії можуть бути надійним джерелом інформації, і клієнт
почне прислухатися до їхніх порад та рекомендацій.

Переваги підходу «задоволення потреби» переважають над
його недоліками в більшості ситуацій, пов’язаних з продажем.
Проте цей підхід усе ж таки має низку практичних обмежень.
Так, він вимагає наявності у фірми висококваліфікованого торго-
вого персоналу, широко обізнаного з особливостями своїх потен-
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ційних клієнтів. Це повинні бути добре підготовлені й досвідчені
торгові представники, які вміють пристосувати свої методи про-
дажу до потреб і проблем кожного окремого клієнта [33]. Крім
того, використання цього підходу пов’язане зі значними витрата-
ми часу (зокрема, для того, щоб продавець міг ознайомитися з
потребами й проблемами кожного зі своїх клієнтів). Отже, цей
метод досить дорогий і його слід використовувати лише в тих
випадках, коли цінність потенційного продажу виправдовує ви-
трати на його застосування.

Підхід «рішення проблеми»

Підхід до продажу під назвою «рішення проблеми» (problem-
solution approach) — це логічне продовження підходу «задово-
лення потреби». Обидва підходи орієнтовані на клієнта, коли тор-
говий представник компанії зосереджує увагу на індивідуальних
потребах конкретного клієнта. Проте під час використання під-
ходу «рішення проблеми» продавець іде ще далі, допомагаючи
потенційному клієнту відшукати кілька альтернативних рішень,
проаналізувати їхні переваги й недоліки та обрати оптимальний
варіант.

Торговий представник уникає акценту на пропозиції товару.
Натомість він зосереджує увагу на наданні потенційному клієнту
кваліфікованої консультації та допомоги. Підхід «рішення проб-
леми» може навіть привести, наприклад, до того, що торговий
представник компанії запропонує своєму потенційному клієнту
купити продукт фірми, що є конкурентом його компанії. Головна
мета в такому випадку — встановити з клієнтом довгострокові
відносини, у результаті яких клієнт розглядав би цього торгового
представника як джерело довіри щодо надання технічної інфор-
мації та консультацій. Підхід «рішення проблеми» іноді назива-
ють також консультативним продажем (consultative selling).

Як і «задоволення потреби», підхід «рішення проблеми» вима-
гає використання надзвичайно компетентних, добре підготовле-
них і досвідчених торгових представників. Через консультативну
природу цього підходу торгові представники компанії повинні
бездоганно знати свою компанію та продукцію, що випускається
нею, особливості компанії-клієнта і витрачати значну частину
свого часу на кожного клієнта. Отже, це досить дорогий метод
продажу. Проте він може слугувати фундаментом для розвитку
довгострокових відносин, які стануть найміцнішою запорукою
задоволеності клієнта та його лояльності до фірми-продавця.
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SPІN-продаж як основа консультативного підходу

Психолог-дослідник Нейл Рекхем, разом зі своїми колегами,
поставив перед собою благородну мету: знайти найефективніший
спосіб продажу. Намагаючись вирішити це завдання, вони вико-
нали 12-річний дослідницький проект, у ході реалізації якого бу-
ло зібрано й проаналізовано дані понад 35 000 комерційних звер-
нень. Результатом цього грандіозного проекту стала розробка
підходу до продажу, який одержав назву SPIN: Situation (ситуа-
ція), Problem (проблема), Implication (істинне значення) і Need-
payoff (віддача). Кожна із цих категорій вимагає від продавця по-
становки питань, направлених до конкретного клієнта. Нижче
наведено два приклади застосування SPІN-ланцюгів для двох гі-
потетичних ситуацій продажу.

Питання, що належать до категорії «Ситуація», мають за мету
визначити загальну ситуацію покупця у зв’язку з товаром, про-
понованим йому продавцем. Ці питання, як правило, подібні до
глобальних кваліфікаційних питань і можуть концентруватися на
демографічних проблемах, що стосуються потреб бізнесу покуп-
ця. «Скільки виробничих ліній діє у Вашій компанії на даний
час?» і «Яка площа Вашого офісу?» — це приклади питань, що
належать до категорії «Ситуація».

Питання з категорії «Проблема» будуються на тому, що про-
давець з’ясувавши, загальну ситуацію покупця, намагається ви-
значити конкретну потребу або проблему. «Чи були у Вас коли-
небудь проблеми з простоями на виробничих лініях, викликані
дуже повільним їх переналагодженням?» і «Чи скаржаться Ваші
офісні працівники на те, що їм доводиться дуже далеко ходити
або вистоювати довгі черги до копіювального апарата, коли не-
обхідно зняти копію якого-небудь документа?» — це приклади
питань, що належать до категорії «Проблема».

Питання з категорії «Істинне значення», допомагають покуп-
цеві з’ясувати дійсні наслідки, результати потреби або проблеми,
яка в нього виникла. Таким чином, такі питання, як «Чи приво-
дять ці виробничі затримки до затримок з виконанням замовлень
і, зрештою, до анулювання замовлень?» і «Чи можна сказати, що
результативність праці та задоволення своєю роботою Ваших офіс-
них працівників підвищилися б, якби їм не доводилося ходити
так далеко і вистоювати в довгих чергах, щоб зняти копію певно-
го документа?» направлені підвести покупця до бажання зробити
відповідну дію.
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Нарешті, настає черга питань, що належать до категорії «Відда-
ча». На цій стадії продавець повинен прямо запитати в покупця, чи
є в нього потреба, яку цей продавець міг би задовольнити. «Не ба-
жаєте, щоб я продемонстрував Вам систему, що прискорює процес
переналагодження виробничої лінії, яка дозволить усунути затрим-
ки у виконанні замовлень?» або «Чи не бажаєте ознайомитися з
принципом дії системи управління копіюванням документів, яка
не тільки заощадить Вам немало часу і грошей, але й підвищить
ступінь задоволеності роботою Ваших офісних працівників?»

Як неважко помітити з наведених прикладів, SPIN-метод дійс-
но є послідовним підходом до вирішення проблем. Його ідея по-
лягає в продажу рішень, а не в простому «усуненні поломок». Він
включає чотири етапи консультативного комерційного звернен-
ня. По-перше, знання правильних питань, які треба задавати до і
під час комерційного візиту, дозволяє сформулювати потенційні
рішення. По-друге, уважно вислухавши клієнта з приводу його
проблем і потреб, продавець може привести свої рішення у від-
повідність з реальними потребами цього клієнта. По-третє, взає-
модія з активним співробітником фірми-клієнта гарантує знахо-
дження, разом з покупцем, найприйнятнішого варіанта реалізації
запропонованих Вами рішень. І по-четверте, повторний візит до
клієнта після здійснення продажу — це абсолютно необхідний
крок, що гарантує те, що запропоновані Вами рішення дійсно бу-
дуть реалізовані на практиці1.

Адаптивний збут: навчіться продавати

Хороше знання товарів, клієнтів, конкурентів, прийнятих у
компанії процедур, а також багато іншого — необхідна, але все-
таки недостатня умова для успішного збуту. У зв’язку з цим мож-
на провести аналогію з малодосвіченим «квотербеком» (провід-
ним гравцем в американському футболі), який пам’ятає всі види
подачі, але не знає, яку саме подачу слід застосувати в певній си-
туації, або з гравцем, який починає, у шахи, котрий знає, як хо-
дять ті або інші фігури, але не розуміє, яку стратегію гри слід за-
стосовувати в певній ситуації. Досвідчений «квотербек» або
майстер шахової гри вміють правильно оцінювати ситуації та бу-
дувати свою гру залежно від конкретного стану справ, тобто вони
вміють адаптуватися, пристосовуватися. Навчити продавців адап-
                                                          

1 Cummings Betsy. Listen, Don’t Talk: Selling а Solution, Not а Simple Fix, through
Consultative Sales // Sales & Marketing Management. — 2001 (March). — P. 65; Rackham Neil/
The SPIN Selling Fieldbook. — New York: McGraw-Hill Professional Publishing, 1996.
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туватися до конкретних ситуацій — саме в цьому, власне кажучи,
полягає мета їх навчання.

Мета програми навчання торгового персоналу полягає в тому,
щоб за відносно короткий термін навчити торгових представників
компанії методам, навикам і прийомам продажу, якими досконало
володіють досвідченіші й ефективніші співробітники торгового
персоналу. Адаптивний збут (adaptive selling) — один з таких при-
йомів, що різко підвищує шанси на успіх торгових представників.
Важливо розуміти потенційну роль, яку відіграють знання продав-
ця, особливо в тому, що торкається їх застосування до конкретних
ситуацій продажу й адекватних реакцій торгових представників
компаній на ці ситуації, а також здібності торгового представника
обробляти інформацію про клієнтів як найважливіші визначальні
чинники ефективності збуту. Досвідчені й ефективні продавці во-
лодіють чудово організованими знаннями, які дозволяють їм точно
визначати тип кожної ситуації продажу на основі її подібності до
інших ситуацій, що «зберігаються в пам’яті» продавця, а потім за-
стосовувати в кожному конкретному випадку дії та поведінку, пе-
редбачені методом продажу, який найбільше підходить до цієї си-
туації. Ці знання, які іноді називають декларативними, дозволяють
досвідченому продавцю «розпізнавати» або класифікувати певну
ситуацію продажу як один з варіантів якої-небудь загальної кате-
горії продажів. У результаті взаємодії з клієнтом продавець може,
наприклад, дійти висновку про те, що цей покупець орієнтований,
найімовірніше, на вирішення певного завдання, ніж на встанов-
лення відносин, а отже, застосувати метод продажу, орієнтований
на вирішення завдань. Потенційну дію концепції адаптивного збу-
ту на програми навчання продажам важко переоцінити. За допомо-
гою таких програм торгових представників-початківців можна на-
вчити, як правильно класифікувати потенційних клієнтів визна-
чати, який з підходів до продажу виявиться найефективнішим у
кожному конкретному випадку, і як застосовувати вибраний під-
хід. Торгові представники-початківці повинні також з’ясувати, що
в міру зміни відносин між продавцем і покупцем відповідним чи-
ном, тобто залежно від конкретної ситуації, повинен змінюватися
й стиль продажу. Адаптивний збут — це підхід, який враховує
відмінності не тільки між клієнтами, але й між продавцями.

Чи володіють досвідчені й ефективні торгові представники
відповідними знаннями і чи можна ці знання виявити та викорис-
тати як основу для програм навчання торгових представників?
Результати досліджень засвідчують, що на обидва ці питання
можна відповісти ствердно.



156

Знання досвідчених і ефективних торгових представників мож-
на виявити й використати під час навчання торгових представ-
ників-початківців компанії. Успішне моделювання поведінки
припускає необхідність тісної взаємодії між торговими представ-
никами компанії, які набувають досвіду, і досвідченими, що
дасть можливість продавцю, який ще «вчиться», спостерігати й
застосовувати на практиці методи, які використовують його до-
свідченіші колеги. З часом у кожного продавця-початківця вироб-
ляється власний особливий підхід до продажів, який відображає
індивідуальні риси його вдачі та особливості їх використання в
кожній конкретній ситуації. Ефективні продавці вирізняються
перш за все вмінням правильно класифікувати потенційних клієн-
тів, тобто зараховувати їх до категорії, яка найбільше відповідає
їхній специфіці. Крім того, ефективні продавці вміють не тільки
правильно виявляти індивідуальні особливості кожного потен-
ційного клієнта, але й призначати відповідні «вагові коефіцієн-
ти», або «коефіцієнти вартості», кожній із цих особливостей.

Напрями підвищення ефективності
роботи відділу продажу. Цілі, задачі,

функції підприємства в процесі
управління продажем

Сучасна концепція управління продажем звертає першо-
чергову увагу на маркетингову діяльність тих підрозділів, які пе-
ребувають у безпосередньому контакті зі споживачами (покупця-
ми, клієнтами). Ідеться про відділи збуту (продажу), які в сучасних
умовах, на наш погляд, повинні стати головними носіями та ін-
струментами реалізації маркетингових ідей компаній на ринку.

В одному з визначень маркетингу йдеться про те, що він являє
собою діяльність, яка покликана зробити зусилля зі збуту продук-
ції мінімальними. І це дійсно так, оскільки маркетинг створює
головні передумови успішної ринкової діяльності компанії (оби-
рає цільові ринки, визначає особливості поведінки споживачів,
розраховує асортимент і споживчі характеристики товарів під іс-
нуючі потреби, встановлює доступний рівень цін, планує опти-
мальні канали розподілу, супроводжує товарні пропозиції ком-
плексом маркетингових комунікацій тощо). Але чи достатні на
сьогодні маркетингові зусилля, які мають місце на ринку? Чи

Òåìà 3
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справляються з виконанням своїх завдань існуючі маркетингові
структури? Тим паче, коли акцент робиться на управлінні взає-
мовідносинами зі споживачами, розробці систем партнерських
відносин щодо сумісного створення цінностей, підвищенні міри
лояльності та пожиттєвої цінності споживачів.

Так, американський економіст Р. Батлер визначав маркетинг
як діяльність управління щодо здійснення збутових операцій. А.
Шоу інтерпретував його як систему управління виробництвом,
розподілом та реалізацією, тобто вперше сформулював підходи
до виокремлення та опису функцій маркетингу. Деякі американ-
ські дослідники, зокрема Е. Грітер, виходячи з робіт очільника
еокласичної школи А. Маршалла, характеризували маркетинг як
міжрегіональну торгівлю. Як наголошує Ф. Котлер, «збут — це
верхівка маркетингового айсберга. Лише одна з багатьох функцій
маркетингу, причому нерідко найсуттєвіша» [46; 47]. Д. Ланкас-
тер і Д. Джоббер наголошують, що «збут починають розглядати
як одну з функцій маркетингу» [57, с. 36]. Г. Дж. Болт зазначає,
що «взаємозв’язок цілей і завдань маркетингу і збуту неминуче
приводить до перетинання їх функцій» [11, с. 91].

Організація як функція управління полягає у формуванні ор-
ганізаційної структури об’єкта управління і встановленні взаємо-
зв’язку між окремими його структурними одиницями (підрозді-
лами). Організаційна структура служби збуту підприємства
включає інфраструктуру та організаційну структуру управління
збутовою діяльністю.

Інфраструктура служби збуту — це сукупність збутових під-
розділів, які виконують весь спектр збутових функцій технологіч-
ного характеру. Загалом включає такі підрозділи: складське гос-
подарство, транспортне господарство, торгові підрозділи, транс-
портні мережі, комунікативні канали та зв’язки.

Структура служби збуту на підприємствах повинна відповідати
стратегії маркетингу. Вона залежить від рівня концентрації (масш-
табів) і спеціалізації виробництва, територіального розміщення під-
приємства та ступеня господарської самостійності його підрозділів,
від особливостей продукції, яку воно випускає, зокрема виробничо-
го призначення, індивідуального (коротко- або довгострокового)
споживання, від характеру та умов роботи підприємства.

Структура служби збуту включає як управлінські, так і вироб-
ничі підрозділи.

 До управлінських підрозділів зараховують відділ збуту.
Останній може включати такі бюро (групи, сектори): замовлень,
вивчення попиту, планове, товарне, договірно-претензійне, екс-
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портне, рекламне, монтажу, налагодження й технічного обслуго-
вування поставок продукції та ін.

 До виробничих підрозділів належать склади готової продук-
ції, цехи (ділянки) комплектації, консервації та пакування готової
продукції, виготовлення упаковочної тари, експедиції та відван-
таження.

Розрізняють централізовану й децентралізовану службу збуту.
За централізованої форми складське господарство адміністратив-
но підпорядковується безпосередньо керівнику відділу збуту. За
децентралізованої форми відділ збуту відокремлений від складів
готової продукції (рис. 3.2).

Заступник директора
з маркетингу

Відділ збуту

Склад готової
продукції

Транспортний цех

Адміністративне
підпорядкування
Функціональне
підпорядкування

а)

б) в)

Заступник директора
з маркетингу

Заступник директора
з маркетингу

Відділ збуту Цех № 1
склад готової
продукції

Цех № 2
склад готової
продукції

Цех № 3
склад готової
продукції

Відділ збуту Цех
пакування та
відвантаження

Рис. 3.2. Приклади централізованої
та децентралізованої служби збуту на підприємстві
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Зміст функцій збутової діяльності готової продукції на під-
приємстві включає три напрями: планування (прогнозування),
організацію, контроль і координацію. Кожен з них складається з
ряду функцій, відповідних специфікацій певного напряму.

Планування збуту включає: вивчення зовнішніх і внутріш-
ніх умов; визначення цілей; розробку прогнозів кон’юнктури й
попиту; підготовку прогнозів реалізації товарів; складання планів
постачання готової продукції; планування оптимальних госпо-
дарських зв’язків; вибір каналів розподілу товару; планування
додаткових послуг, зовнішньоторговельних операцій, рекламної
діяльності; складання кошторису витрат на управління збутом і
розподілом.

Організація збуту включає: організацію збору інформації
про попит; вибір форм і методів реалізації продукції, способів
доставки її споживачу; підготовку продукції до відправлення
споживачеві; технологію товароруху; організацію інформаційно-
диспетчерської служби, звітності; організацію торгової комуні-
кації, правової та претензійної роботи; організацію стимулюван-
ня попиту та рекламної діяльності.

Контроль та координація роботи персоналу служби збуту
включає: оцінку відповідності реалізації збутових функцій; ана-
ліз дії збутової служби, а також розроблених заходів щодо коор-
динації збутової діяльності та підвищення її ефективтивності; кон-
троль і оцінку ефективності стимулювання збуту й рекламних за-
ходів; корегування виробничої програми відповідно до замов-
лень, що надійшли.

Основним засобом та інструментом координації діяльності
служби збуту є організаційна форма, структура служби збуту, яка
відображає розмір фірми, тип і асортимент товарів, кількість і міс-
це розташування покупців, канали розподілу, методи торгівлі,
права й відповідальність від вищого до нижчого рівня. Залежно
від поєднання цих чинників фірми можуть використовувати такі
форми організації служби збуту: функціональну, регіональну, то-
варну, галузеву, комбіновану (табл. 3.4).

Функціональну організацію служби збуту використовують
малі та середні фірми, що мають однорідну номенклатуру това-
рів. Комерційний директор координує торговельні операції на
національному та зовнішньому ринках, рекламу та стимулювання
збуту. Керуючий зі збуту на національному ринку організовує
роботу збуту за допомогою кількох керуючих зі збуту, здійснює
контроль за складуванням, транспортуванням та доставкою това-
ру через завідуючого відділом розподілення.
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Регіональну організацію збуту застосовують компанії, які
випускають обмежену кількість однорідних товарів і використо-
вують розгалужену розподільну мережу зі значною кількістю тор-
гових точок. Кожен підрозділ у такій організаційній структурі
очолює регіональний комерційний директор, підлеглий марке-
тинг-директору фірми. Така організація дозволяє агентам зі збуту
тісно співпрацювати зі споживачами в межах обслуговуваної те-
риторії та працювати з мінімальними витратами часу й коштів на
роз’їзди, оскільки вони проживають на території цього регіону.

Товарна організація збуту формується, коли планується реа-
лізація товарів широкого асортименту й різної номенклатури.
Уся відповідальність за планування й розробку стратегій для реа-
лізації певного продукту або групи продуктів покладається на ке-
руючого продуктом (групою продуктів). Керуючий збутом орга-
нізовує розробку стратегії збуту, прогнозу та кошторису збуту,
політики цін і упаковки, заходів з реклами та стимулювання збу-
ту. Торгові уповноважені керують фахівцями зі збуту конкретно-
го товару або групи товарів і несуть відповідальність за форму-
вання замовлень та реалізацію товару А (Б, В і т. д.). Фахівці зі
збуту конкретного товару є висококваліфікованими працівника-
ми, компетентними у сфері характеристик, призначення та вико-
ристання товару А, що мають досвід роботи з покупцями.

Галузеву організацію збуту застосовують для постачання
однорідної продукції фірмам-споживачам різного профілю (ма-
шинобудування, енергетика, хімія, текстильна промисловість та
ін.). Така організація служби збуту найприйнятніша для реаліза-
ції товарів виробничо-технічного призначення та сировинних
продуктів.

Комбіновану організацію збуту найчастіше використовують
організації, які екстенсивно розширюють підприємницьку й тор-
говельну діяльність. Комбінована структура збуту, як правило,
гнучкіша й має високу готовність до нових вимог розширення
номенклатури виробленої продукції, появи нових ринків, нових
вимог покупців.

На практиці застосовують різні комбінації структур організа-
ції збуту, наприклад, функціонально-продуктову, продуктово-
ринкову, регіонально-функціональну тощо. Успішне виконання
службами збуту покладених на них завдань і функцій можливе
тільки якщо організаційна побудова правильна й враховуватиме
всі конкретні умови збутової діяльності.

Очевидним стає той факт, що для реалізації ряду маркетинго-
вих функцій необхідна безпосередня участь відділів продажу
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(збуту). Зусилля зі збуту продукції певною мірою завжди мати-
муть місце, оскільки завжди існує необхідність пошуку спожива-
чів, встановлення безпосередніх контактів з ними, спонукання їх
до купівлі продукції, здійснення відповідних трансакцій. До того
ж у міру насичення ринку, посилення конкурентних впливів такі
зусилля повинні бути щораз більшими. Фактично продаж продук-
ції в достатніх кількостях за ціною, що влаштовує товаровироб-
ника та споживача, є головним підтвердженням успішності мар-
кетингових дій, джерелом інформації про шляхи та резерви їх
подальшого вдосконалення. Виходячи з цього, організація та
планування системи продажів продукції компанії, орієнтація на
успішні продажі, їх супроводження повинні бути в центрі уваги
системи маркетингового управління. Але з погляду його сучасної
системи збутова діяльність компанії має бути не тільки виконав-
чим органом у загальній системі управління, але й виконавцем
деяких маркетингових функцій. Ідеться про вихід маркетингу за
межі його спеціалізованих структур, перенесення виконання час-
тини його функцій у сферу обігу.

Так, на думку проф. А. В. Войчака, у колі питань маркетинго-
вих підрозділів повинні залишатися такі важливі питання, як мар-
кетингові дослідження, маркетингова товарна, цінова, розподіль-
ча і комунікаційна політики, маркетингове стратегічне та опера-
тивне планування, оцінка ефективності маркетингових зусиль
тощо.

До того ж відділи продажу (збуту), крім організації останніх,
підписання відповідних контрактів, логістики, контролю збуту та
рекламаційної діяльності, повинні зосередити увагу на виконанні
таких маркетингових завдань, як управління цінами, стимулю-
вання збуту, рекламна діяльність, обслуговування споживачів,
управління торговими представництвами і, особливо, стосунками
з клієнтами, партнерами з бізнесу, збір необхідної маркетингової
інформації тощо.

Одне з головних завдань маркетингу — формування ринків, а
не пасивне слідування за побажаннями клієнтів. Без участі відді-
лів продажу (збуту) це завдання повною мірою виконане бути не
може.

Такий підхід потребує корекції деяких звичних на сьогодні
положень. Так, американська модель маркетингу, яка нині прева-
лює в бізнесовій активності, перебуває розподіл маркетингових
інструментів на чотири групи (широковідома концепція «4 Р»). У
структурі маркетингових функцій збуту (продажу) окреме місце,
на жаль, не відводиться. Отже, комплекс маркетингу має певну
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незакінчену, відірвану від конкретної ринкової діяльності форму.
Така ситуація є однією з причин недовіри до маркетингових
структур, нерозуміння їх значимості, виникнення конфліктів у
компанії стосовно визначення ролі кожного підрозділу в досяг-
ненні кінцевих результатів [5].

В Україні здебільшого практикують розподіл збутових і мар-
кетингових функцій між різними підрозділами підприємства.

В умовах ринку збут продукції досить швидко й несподівано
для багатьох підприємств перетворився на найгострішу пробле-
му. Проблему збуту неможливо вирішити без інтеграції всіх фун-
кцій управління на основі маркетингу — об’єднуючої та коорди-
нуючої функції управління в умовах ринку.

Маркетинг аналізує розбіжності в смаках споживачів і розроб-
ляє пропозиції, спрямовані на їх задоволення. Він орієнтований
на довгострокову перспективу, а його цілі відбивають загальні
завдання підприємства. Продаж товарів гарантує покриття всіх
витрат, пов’язаних з виробництвом, доставкою, задоволенням
потреб споживачів. Саме у сфері збуту визначається результатив-
ність усіх дій фірми.

Отже, виникає потреба в деяких організаційних змінах. Так,
для великих компаній функції маркетингу й продажів можуть бу-
ти сконцентровані у відповідних окремих відділах. Але при цьо-
му обов’язковою повинна бути їх підпорядкованість єдиному ке-
рівництву на рівні вищого менеджменту.

Для малих і середніх компаній доцільною, на наш погляд, бу-
ла б організаційна модель, де маркетинг і збут функціонували б у
єдиному комплексі (маркетингово-збутові організаційні структу-
ри), розподіляючи між собою чітко визначені задачі (рис. 3.3).

Перш за все, виходячи зі специфіки діяльності компанії, необ-
хідно визначити й чітко розподілити задачі, які виконуватимуть
маркетинг і збут. Після чого визначити ті маркетингові задачі, які
перейдуть до виконання у відділи (бюро, сектори тощо) прода-
жів. Кожна задача повинна бути конкретизована відповідними
видами робіт та виконавцями.

Обов’язковим є також встановлення ієрархії. На наш погляд,
маркетинговий підрозділ як штаб повинен бути головним, тоді як
збутовий — підлеглим.

Відповідно до цього повинна бути побудована схема організа-
ційної структури маркетингово-збутової служби. У цій схемі не-
обхідно врахувати, по-перше, те, що фактично дві вертикальні
структури об’єднуються в одну, а по-друге, те, що багато марке-
тингових задач виконуватимуться спільно під патронатом марке-
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тингової служби, що може призвести до їх дублювання. Виходя-
чи з цього, у створюваній структурі повинні бути чітко визначені
права й обов’язки кожного з виконавців, їх підлеглість, вертикаль-
ні й горизонтальні функціональні та інформаційні взаємозв’язки,
рух звітності тощо.

КЕРУЮЧИЙ З МАРКЕТИНГУ І ЗБУТУ

Збут
Стратегічні рішення (розробка ефек-
тивної програми продажу):
аналіз продажу для прийняття управлін-
ських рішень;
прогнозування та планування продажу.
Тактичні рішення (практична реаліза-
ція програми продажу):
пошук клієнтів;
залучення до купівлі;
підписання контрактів;
правове супроводження договорів;
організація продажу;
організація роботи торгового персоналу;
стимулювання збуту посереднків, влас-
ного персоналу та споживачів;
управління ланцюгом поставок;
рекламаційна діяльність;
обслуговування споживачів;
контроль збуту

Маркетинг
Стратегічні рішення:
аналіз ринкових можливостей
компанії;
маркетингові дослідження;
сегментація ринку;
відбір найпривабливіших сег-
ментів;
програми щодо утримання клі-
єнтів;
інтегровані маркетингові кому-
нікації;
маркетингова товарна політика;
маркетингова цінова політика;
маркетингова політика розподілу
та збуту;
маркетингове планування;
маркетингові програми;
контроль ефективності;
маркетингових заходів

Рис. 3.3. Розподіл завдань між службами маркетингу і збуту [5]

Інтеграція маркетингової і збутової служб потребує також ви-
значення алгоритмів проведення відповідних робіт, термінів їх
виконання, уведення відповідних форм документації, розробки й
використання дієвих систем стимулювання праці. При цьому го-
ловним критерієм оцінки ефективності роботи створеної марке-
тингово-збутової структури є міра забезпечення своєчасного й у
повному обсязі виконання замовлень, досягнення відповідних
обсягів товарообігу.

Запропонований підхід до управління маркетинговою та збу-
товою діяльністю компанії має на меті становлення її торговель-
ної діяльності як процесу в межах єдиних маркетингових, комер-
ційних, ринкових та корпоративних цілей і стратегій. Це у свою
чергу вимагає відповідних трансформацій якісних і кількісних
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характеристик торгового персоналу. Адже саме останній є одним
з головних елементів здійснення програм продажу компанії,
оскільки є об’єднуючою ланкою підприємства зі споживачами,
засобом донесення до них створених маркетингових цінностей,
обличчям підприємства, постачальником інформації, шукачем
нових ринків і споживачів.

Сучасна концепція управління продажем вимагає від торгово-
го персоналу підприємства виконання таких завдань:

 пошук потенційних споживачів, перспективних напрямків
продажу продукції;

 вибір перспективних споживачів, визначення їх пріоритет-
ності;

 ідентифікація потреб і запитів споживачів;
 взаємодія з наявними й потенційними споживачами, розроб-

ка й надання комерційних пропозицій; проведення переговорів,
підписання угод;

 здійснення трансакцій;
 представлення компанії та її продукції на ринку, поширення

комерційно важливої інформації серед споживачів, презентації
товарів;

 обслуговування споживачів: консультування, надання техніч-
ної допомоги, відвантаження чи відпуск товарів, їх доставка;

 збирання інформації про стан ринку, динаміку попиту, пове-
дінку споживачів, процеси купівлі товарів тощо;

 створення й розвиток системи тривалих партнерських відно-
син зі споживачами, підвищення міри їх лояльності;

 участь у реалізації системи маркетингового менеджменту
компанії (процеси планування, реалізації заходів, контролю та
аналізу).

Основними принципами роботи торговельного персоналу
компанії повинні бути такі:

 орієнтованість на ринок, потреби та запити споживачів, ви-
рішення їхніх проблем;

 урахування інтересів компанії, актуальних завдань, які сто-
ять перед нею, орієнтація на її стратегію та політику;

 активний і планомірний пошук споживачів, вигідних ринко-
вих шансів для власної компанії;

 оперативне реагування на зміни в навколишньому бізнес-
середовищі;

 оптимальне делегування прав торговельним працівникам,
чітке визначення їхньої відповідальності;

 стабільність торговельної структури в поєднанні з її гнучкістю;
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 розумні межі контролю за роботою торговельних працівників;
 збалансованість торговельної організації, узгодженість з ді-

яльністю інших підрозділів компанії;
 економічність [5].
Роль і місце торговельного персоналу в системі продажу ком-

панії представлено на рис. 3.4.

Результативність
діяльності торговельного персоналу:
 обсяги продажу і прибуток;
 клієнтський портфель;
 частки ринку і споживачів;
 ефективність торговельних витрат

Результативність
діяльності компанії:

 рентабельність;
 чистий прибуток;
 матеріальні та нематеріальні
активи

Програма
продажу

Змінні
чинники діяльності

торговельного персоналу:
 кількість і якість звер-
тань до споживачів;
 зміст і результати спіл-
кування зі споживачами;
 асортимент товарів;
 обслуговувані території;
 інформаційні зв’язки

Вихідні
фактори діяльності

торговельного персоналу:
 цілі і стратегії системи
продажу;
 кількість і структура тор-
говельного маркетингу;
 система відбору, навчання,
мотивації та оцінки роботи
торговельного персоналу;
 розподіл ресурсів

Рис. 3.4. Торговельний персонал у системі продажу підприємства [5]

Маркетинг, як і будь-яка наука, розвивається, змінюються
підходи до управління ним, виникають нові тенденції. Відповід-
но і збутові системи змінюються згідно з вимогами часу. У су-
часних ринкових умовах мають місце такі тенденції в управлінні
продажем:

1. Посилення уваги до розробки збутової стратегії. Дедалі біль-
ше компаній усвідомлюють, що стратегія — важлива сфера, у
якій можна досягти довгострокової першості. Фірмам щораз важ-
че зберегти конкурентні переваги лише завдяки стратегіям това-
ру, ціноутворення й просування, тому вони розглядають страте-
гію збуту як реальну альтернативу їм. Інакше кажучи, збутова
стратегія стала важливою стратегічною зброєю в конкурентній
боротьбі.

2. Зростання кількості партнерств і стратегічних альянсів. У
контексті управління збутовими каналами партнерство й стратегіч-
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ний альянс — це встановлення тісних ділових відносин між ви-
робником і ключовими учасниками каналу розподілу в загальних
інтересах і для підвищення ефекту від спільної діяльності. На від-
міну від традиційних каналів розподілу, партнерства й альянси
пов’язують виробника і учасників каналу формальніше й ближче,
при цьому чітко визнаючи взаємні очікування сторін. Інакше ка-
жучи, канал функціонує як одна команда, а не як набір незалежних
підприємців. У результаті розвитку цієї тенденції для створення й
підтримки в робочій формі партнерств і альянсів тепер вимагаєть-
ся зміщення акценту в бік управління збутовими каналами. Таким
чином, для ефективного управління каналами збуту стає традицій-
ним використання управління мережею поставок, яке включає ре-
тельну розробку відносин протягом усього каналу.

3. Зміщення акценту на управління, направлене на зниження
витрат збуту. Останніми роками на підприємствах створюють
більш плоскі організаційні структури для скорочення кількості
рівнів управління. Така тенденція простежується і в управлінні
каналами розподілу, де дедалі більше уваги приділяють знижен-
ню збутових витрат шляхом удосконалення процесів управління.

4. Широке використання технологій. З тенденцією зниження
збутових витрат пов’язане також широке використання техноло-
гій, оскільки завдяки цьому зростає інтенсивність збуту та його
ефективність. Телекомунікації і комп’ютерні технології (особли-
во зростаюча роль Інтернету), звичайно ж, є основою цього буму
технологій. З погляду управління каналами збуту, ця зростаюча
роль технологій означає, що менеджери, які управляють канала-
ми, повинні мати ґрунтовніші знання у галузі технологій і, що
найважливіше, розуміння того, як вигідно можна їх використати
для підвищення ефективності й продуктивності каналів збуту.

5. Зростання ролі поведінкового підходу. До останньої чверті
ХХ ст. канали розподілу розглядали як економічні системи, а со-
ціальним процесам і процесам взаємодії всередині них не приді-
ляли належної уваги. Протягом двох останніх десятиліть на пер-
ший план вийшов поведінковий підхід, який розглядає канали
збуту ширше, представляючи їх не тільки як економічні, але й як
соціальні системи. Таким чином, такі основоположні питання, як
використання влади й управління конфліктами в межах збутових
каналів, розглядають з погляду поведінкового підходу. При цьо-
му виникає можливість використовувати наукові методи, що ви-
вчають поведінку споживачів. Такий підхід надає в розпоря-
дження менеджменту каналів продажу додатковий набір інстру-
ментів.
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До поведінкових чинників належать зростання споживчих
очікувань, глобалізація ринків і дедалі більша фрагментація міс-
цевих ринків; до технологічних — автоматизація праці торгового
персоналу, віртуальні збутові офіси і канали електронного про-
дажу; до управлінських — поступовий перехід до певних варіан-
тів прямого маркетингу, передача функцій збуту стороннім фір-
мам (аутсорсинг) і об’єднання функцій збуту й маркетингу.

Ці зміни впливають буквально на кожен аспект управління
продажем, починаючи зі структури побудови відділу збуту й за-
кінчуючи відбором, підготовкою, мотивацією та матеріальним
заохоченням окремих продавців. Компанії вносять зміни в діяль-
ність збутових підрозділів, намагаючись краще задовольняти по-
требам ринку та вирішити такі важливі завдання.

1. Формування довгострокових відносин з клієнтами, вклю-
чаючи визначення їх цінності й ранжирування.

2. Створення структури компанії, що забезпечує неабияку
гнучкість і вміння пристосовуватися до потреб різних груп покуп-
ців.

3. Усунення функціональних бар’єрів усередині організації і
ширший обмін досвідом між співробітниками для підвищення
результативності та ступеня задоволеності роботою.

4. Зміна стилю управління продажем з командного на настав-
ницький.

5. Використання досягнень науково-технічного прогресу для
підвищення ефективності продажу.

6. Використання більш комплексної оцінки результативності
роботи торгового персоналу, яка враховувала б весь спектр його
діяльності та результати роботи.

Організація взаємовідносин
з комерційними агентами

У сукупності ринкових процесів сучасного товарного
ринку швидкими темпами розвивається торговельно-посеред-
ницька діяльність. Вона є невід’ємною складовою господарсько-
торговельної діяльності суб’єктів інфраструктури товарного рин-
ку. Під господарсько-торговельною діяльністю розуміють діяль-
ність, яку здійснюють суб’єкти господарювання у сфері товарно-
го обігу, спрямовану на реалізацію продукції виробничо-техніч-
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ного призначення і виробів народного споживання, а також до-
поміжну діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання
відповідних послуг.

У багатьох джерелах сутність торговельно-посередницької ді-
яльності ототожнюють з поняттям торгівлі й наголошують, що це
ініціативна, самостійна діяльність щодо здійснення купівлі та
продажу товарів з метою отримання прибутку. Проте в цьому ви-
значенні не висвітлено багатогранності цієї діяльності, оскільки її
необґрунтовано зводять до процесів «купівлі та продажу това-
рів».

Процес купівлі-продажу, безумовно, є важливою складовою
торговельно-посередницької діяльності, але її зміст значно шир-
ший. Адже торговельне посередництво передбачає виконання на
користь виробника (продавця) значного обсягу робіт щодо пошу-
ку контрагентів з купівлі-продажу товару, підготовки та здійс-
нення угоди, кредитування сторін, надання гарантій реалізації
товару й отримання відповідних коштів продавцем, страхування
товарів і ризиків під час транспортування, проведення рекламних
заходів із просування товарів на ринки, надання організаційно-
комерційних, консалтингових та інших послуг. Виходячи з цього,
можна визначити сутність торговельно-посередницької діяльності.

Торговельно-посередницька діяльність — це ініціативна, са-
мостійна діяльність юридичних і фізичних осіб щодо виконання
комерційних операцій, пов’язаних з купівлею-продажем товарів
та встановленням комерційних зв’язків від імені або за доручен-
ням третьої сторони.

Господарсько-торговельна діяльність, яку здійснюють суб’єк-
ти господарювання у сфері товарного обігу, має різні форми. Од-
нією з них є комерційне посередництво у здійсненні торговельної
діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 295 Господарського кодексу України
(ГК), комерційним посередництвом (агентською діяльністю) є
підприємницька діяльність, що полягає в наданні комерційним
агентом послуг суб’єктам господарювання під час здійснення
ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в
інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представ-
ляє.

Характерні ознаки агентських відносин:
— різновид підприємницької діяльності;
— спеціальний суб’єктний склад:
1) комерційний агент — суб’єкт господарювання (громадянин

або юридична особа), який відповідно до визначених агентським
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договором повноважень здійснює комерційне посередництво в
інтересах та від імені другої сторони за договором (принципала),
вступаючи при цьому у відносини з третіми особами; відповідно
не є комерційними агентами (а) підприємці, які хоч і діють в ін-
тересах іншої сторони агентського договору (принципала), але
від власного імені та (б) підприємці, які укладають угоди від іме-
ні принципала стосовно себе особисто; залежно від сфер госпо-
дарювання, у яких діють комерційні агенти, та пов’язаною з цим
специфікою правового становища, можна класифікувати комер-
ційних агентів за сферами їх діяльності: агент у сфері страхуван-
ня; агент у сфері банківської діяльності; агент у сфері транспор-
ту; агент з туризму; агент у сфері приватизації; митний агент;
агент з проведення грошової лотереї; агент з виставок; агент з
розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;

2) принципал (у ГК України — суб’єкт господарювання, від
імені, в інтересах, під контролем і за рахунок якого діє комерцій-
ний агент) — особа (фізична або юридична), якій комерційний
агент надає посередницькі послуги щодо укладення угод або ви-
конання фактичних дій у сфері господарювання відповідно до
агентського договору; згідно з ГК (ч. 1 ст. 295), принципалом
може бути лише суб’єкт господарювання, проте в спеціальних
нормативно-правових актах щодо специфіки агентських відносин
у певних сферах господарювання може бути передбачене й інше;
так, наприклад, агенти з туризму, агенти з розміщення лотерей,
страхові агенти вправі діяти (і зазвичай діють) в інтересах негос-
подарюючих суб’єктів — громадян;

3) треті особи — це учасники відносин у сфері господарюван-
ня, з якими (щодо яких) комерційний агент укладає договори
(виконує фактичні дії) від імені, в інтересах, під контролем і за
рахунок принципала; Господарський кодекс не встановлює вимог
до таких осіб, а отже, ними можуть бути будь-які учасники гос-
подарських відносин (якщо інше не передбачено спеціальним за-
конодавством) незалежно від наявності у них статусу суб’єкта
господарювання;

— підстави виникнення агентських відносин (ст. 296 ГК
України) — агентський договір (у разі надання принципалом на
підставі договору повноважень комерційному агентові на вчи-
нення відповідних дій) або схвалені принципалом фактичні дії
комерційного агента (у разі схвалення принципалом угоди, укла-
деної в його інтересах комерційним агентом без повноваження на
її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження,
чи після закінчення терміну дії агентського договору);
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— змістом агентських відносин є представницькі дії агента,
які він здійснює від імені, під контролем і за рахунок принципала;

— мета встановлення агентських відносин — задоволення за-
конних приватних інтересів учасників зазначених відносин —
агента (щодо отримання прибутку від надання ним послуг з ко-
мерційного посередництва), принципала (щодо укладення комер-
ційним агентом угод чи здійснення фактичних дій з третіми осо-
бами від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок принци-
пала), третіх осіб (щодо отримання певних благ на підставі укла-
дених з комерційним агентом угод чи в результаті здійснення
ним фактичних дій від імені принципала, на авторитет якого по-
кладаються треті особи);

— встановлення обмежень щодо здійснення агентської діяль-
ності з метою захисту інтересів принципала та інших учасників
агентських відносин, а саме: а) закріплена в ч. 4 ст. 295 ГК України
заборона агентові укладати угоди від імені того, кого він представ-
ляє, та стосовно себе особисто; б) можливість встановлення на
рівні закону заборони здійснення агентської діяльності (комерцій-
ного посередництва) в окремих галузях господарювання.

Залежно від можливостей сторін агентського договору вибору
варіантів своєї поведінки (принципала — щодо довірення вико-
нання дій з комерційного посередництва не лише комерційному
агентові, але й іншій особі, а комерційного агента — щодо здійс-
нення комерційного посередництва не лише щодо принципала,
але й інших осіб) розрізняють немонопольні та монопольні агент-
ські відносини (ст. 299 ГК України):

— немонопольні агентські відносини виникають, коли суб’єкт,
якого представляє комерційний агент, має право довірити комер-
ційне посередництво також іншим суб’єктам, повідомивши про
це агента, а останній має право здійснювати комерційне посеред-
ництво також для інших суб’єктів господарювання, якщо інтере-
си суб’єктів, яких представляє комерційний агент, не є супереч-
ливими в питаннях, для вирішення яких запрошено цього агента;

— монопольні агентські відносини виникають, якщо комер-
ційний агент, що представляє суб’єкта господарювання (принци-
пала), немає права здійснювати комерційне посередництво для
інших суб’єктів у межах, передбачених агентським договором.

Отже, комерційне посередництво — це різновид господарсь-
ких правовідносин, що складаються на договірних засадах між
агентом (суб’єктом агентської діяльності у сфері господарюван-
ня), принципалом і третіми особами щодо представницьких дій
агента, які здійснюються від імені, під контролем і за рахунок
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принципала з метою задоволення законних приватних інтересів
учасників зазначених відносин (агента, принципала, третіх осіб)
та з урахуванням публічних інтересів (дотриманням публічного
господарського порядку).

Суб’єкт господарювання (підприємець або юридична особа),
який за повноваженнями, основаними на агентському договорі,
здійснює комерційне посередництво, називається комерційним
агентом. Агентські фірми виступають від імені й за рахунок су-
б’єкта господарювання, якого вони представляють. Свою діяль-
ність агентська фірма організовує відповідно до умов агентського
договору.

Агентський договір укладають у письмовій формі і він має
двосторонній характер, тобто наділяє правами й обов’язками
обидві (усі) сторони договору. В агентському договорі визнача-
ють сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом
посередницьких послуг, права та обов’язки сторін, умови й роз-
мір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санк-
ції в разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні
умови, визначені сторонами. Важливою умовою договору є узго-
дження території, у межах якої комерційний агент здійснює свою
діяльність. Чинним законодавством передбачено, якщо територію
дії агента в договорі не визначено, то вважається, що агент діє в
межах території України.

Агентська фірма отримує від товаровиробника або іншого
суб’єкта господарювання, якого він представляє, колекції зразків
товару, каталоги, прейскуранти, на підставі яких вона шукає по-
купців. Досить часто агентські фірми створюють у себе демон-
страційні зали чи майданчики для показу обладнання, організу-
ють рекламу, здійснюють іншу роботу з просування товару на
ринок.

Усі витрати комерційного агента зі здійснення діяльності, ви-
значеної угодою сторін, відшкодовуються суб’єктом господарю-
вання, якого він представляє.

Агентська фірма несе відповідальність у повному обсязі за
шкоду, заподіяну суб’єкту, якого вона представляє, унаслідок не-
виконання або неналежного виконання своїх обов’язків. Водно-
час вона має право на одержання винагороди в розмірах, перед-
бачених агентським договором, а також на відшкодування
збитків, яких зазнає внаслідок порушення умов агентського дого-
вору другою стороною.

Предметом діяльності комерційних агентів, крім організації
обігу продукції виробничо-технічного призначення та виробів



173

широкого вжитку, є також сприяння товаровиробникам в ефектив-
ному використанні виробничих потужностей, розширенні й удо-
сконаленні виробничої кооперації.

Комерційні посередники, як правило, мають тривалі й довірчі
відносини з виробниками та володіють інформацією про наяв-
ність в останніх унікального обладнання та рівень його заванта-
женості. За дорученням власника такого майна вони здійснюють
пошук виробників, які мають потребу у виконанні певних робіт
на такому обладнанні, та створюють умови для укладання угоди
про кооперацію або виконання певного обсягу робіт в узгодже-
ний строк за відповідну плату.

Посередник надає замовникові вичерпну інформацію про тех-
нічний стан і характеристику виробничого обладнання, умови
його використання, порядок та умови розрахунків за виконану
роботу, бере участь у проведенні переговорів, укладанні та здійс-
ненні угоди.

Побудова довгострокових
взаємовигідних відносин

між бізнес-партнерами. Методика
встановлення ділових контактів

Ділові зв’язки дуже важливі для менеджерів, які прагнуть
до успіху, а невміння їх налагодити може коштувати їм кар’єри.
Перед сучасними менеджерами розкриваються унікальні перспек-
тиви, і дедалі вони використовують їх нераціонально. Особливо це
стосується налагодження ділових зв’язків, але усвідомлення втра-
ченої можливості зазвичай приходить із запізненням.

Уміння налагоджувати ділові контакти — обов’язкова умова
успішного функціонування сучасного керівника в конкурентному
середовищі. За однакових вихідних даних виокремити людину з
натовпу можуть ті відносини, які він побудував і які дозволять
йому розширити знання та використати їх на практиці.

Існує три види міжособистісних контактів, які важливі в
бізнесі: робочі (ділові), особисті й стратегічні (перспективні). Ба-
гато менеджерів постійно працюють над створенням та ефектив-
ним використанням робочих контактів, але водночас вони часто
випускають з уваги ті можливості, які надають особисті та стра-
тегічні зв’язки.

Òåìà 5
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Ділова мережа контактів стосується побудови відносин з людь-
ми, від яких залежить виконання роботи. Під цим може матися
на увазі тісна співпраця з керівником відділу кадрів, щоб переко-
натися, що вакантні місця посідають потрібні люди, або встанов-
лення зв’язків в інших департаментах з метою завоювати підтри-
мку ініціатив. Контакти необхідні для того, щоб ефективно
виконувати щоденну роботу.

Більшість молодих фахівців активно розвивають своє вміння
налагоджувати зв’язки, інакше їм просто не досягти успіху в біз-
несі. Але в деяких менеджерів не виходить встановити довго-
строкові контакти або вони не встигли вловити зміни в загальних
пріоритетах компанії, тому що загрузли в щоденній рутинній ро-
боті. Надто зайняті фахівці пізно усвідомлюють, що приділяли
недостатньо уваги побудові контактів. Коли Ви працюєте по 60—
80 годин на тиждень, найлегший спосіб вирватися зі щільного
графіка — це відвідати зустріч випускників, щорічні благодійні
збори в гольф-клубі або курси підводного плавання. На цих захо-
дах Ви можете познайомитися з багатьма людьми й знайти одно-
думців. Також у Вас з’явиться унікальна можливість розвинути
свої навички спілкування, необхідні кожному професіоналу. Мож-
ливо, подібні зустрічі стануть для Вас тим місцем, куди Ви підете
найперше, якщо захочете змінити місце роботи.

Є ділові контакти, які на даний момент ніяк не впливають на
Вашу безпосередню роботу, і з цієї причини Ви можете знехтува-
ти або навіть відмовитися від них без будь-яких наслідків для
Вашої кар’єри. Але може статися й так, що ці зв’язки згодом бу-
дуть Вам необхідні для просування по службі, для того, щоб ви-
різнятися на тлі інших претендентів і залишитися на передових
позиціях у Вашій професійній сфері. До цих контактів люди звер-
таються тоді, коли хочуть піднятися кар’єрними сходами».

Стратегічні зв’язки — це найжорсткіший і водночас найваж-
ливіший вид міжособистісних контактів, необхідний менеджерам
для того, щоб стати керівниками. Багато менеджерів скаржаться
на те, що в них не вистачає часу для знайомств, або вони вважа-
ють цей спосіб сумнівним. Для того, щоб досягти успіху, потріб-
но витрачати час з розумом. Менеджери повинні охочіше делегу-
вати свої повноваження й зробити налагодження ділових зв’язків
своєю щотижневою звичкою.

Варто зауважити, що важлива не кількість, а якість бізнес-
контактів, а також те, як Ви їх використовуєте. Менеджери повин-
ні пам’ятати, що налагодження ділових зв’язків — це двосторон-
ній процес, у якому вони не лише отримують допомогу, але й
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пропонують її іншим. У Вас може бути найбільший список кон-
тактів у Вашій професійній сфері, але якщо Ви звертаєтеся до
нього тільки у випадку, якщо самі зацікавлені в комусь, то далеко
Ви не підете.

У деяких країнах ви можете встановлювати контакти безпосе-
редньо, в інших Вам буде потрібен посередник. Певні види груп
чи організацій можуть краще підходити для налагодження діло-
вих контактів, ніж інші, залежно від країни. Зустріч у караоке-
барі — прекрасний спосіб подружитися в Азії, але навряд чи це
спрацює в Європі або США.

Жінки у встановленні бізнес-зв’язків нічим не відрізняються
від чоловіків, але жінкам складніше отримати керівну позицію,
ніж чоловікам.

Чи виконує торговий персонал компанії яку-небудь роль у рин-
кових обмінах? Так, але ця роль може бути різноманітна й на-
віть неприйнятна для традиційного торгового персоналу. Н. Рек-
хем у своїй книзі «Rethinking the Sales Force: Redefining Selling to
Create and Capture Customer Value» описує чотири різні ролі для
торгового персоналу, обслуговуючого такого роду операції.

 Створити нову цінність. Знайти спосіб створення по-
справжньому ціннісної пропозиції — або шляхом розробки ново-
го товару, або шляхом дійсно оригінального обслуговування, яке
являє реальну цінність, що піддається вимірюванню, для клієнтів.

 Адаптуватися (пристосуватися). Перебудувати свій підхід до
продажу так, щоб досягти успіху в продажу на основі операцій
(здійснення угод); бажано позбавитися всього зайвого та мінімі-
зувати витрати, пов’язані з продажем.

 «Створити ринок». Знайти способи створення прибутку із
самої операції купівлі-продажу або деякі вигоди на додаток до
прибутку, який Ви одержуєте від товарів (послуг), які продаєте.

 Піти. Якщо Ви не в змозі знайти спосіб, за допомогою якого
можна було б досягти успіху в цьому типі продажів, тоді вам слід
серйозно замислитися: про вихід із сегмента ринку, заснованого
на операціях (здійснення угод); про відмову від обслуговування
клієнтів.

Ділові відносини (functional relationships) є довгостроковими
відносинами між покупцем і продавцем, засновані на тісній осо-
бистій дружбі, які створюють клімат співпраці, що передбачає
відкриту й чесну взаємодію між ними.

У випадках, якщо доцільне встановлення ділових відносин,
відносини між покупцем і продавцем стають вельми важливим
чинником. Як відповідні приклади можна навести фінансове пла-
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нування (коли брокер стає довіреною особою свого клієнта) і ви-
конання субпідрядних робіт (у цьому випадку торгові представ-
ники фірми встановлюють тісні відносини з товаровиробником).
Ділові відносини доцільно використовувати у випадках, коли не-
обхідний високий рівень особистої довіри або продавець володіє
унікальними знаннями та кваліфікацією, що забезпечують певну
конкурентну перевагу, але можуть встановлюватися і з інших
причин, які не мають стратегічного характеру.

Одна з небезпек, пов’язаних з діловими відносинами, для ор-
ганізації-продавця виникає в тих випадках, коли хто-небудь з
учасників виходить з них в одностороньому порядку. Якщо, на-
приклад, фірма-покупець з певних причин змінює свій профіль,
то доводиться встановлювати нові ділові відносини. Аналогічно,
якщо з фірми-продавця звільняється торговий представник (осо-
бливо, якщо він переходить на роботу до конкуруючої фірми), то
під загрозою опиняються контакти з відповідною фірмою-покуп-
цем. У деяких галузях, що характеризуються обширними ділови-
ми відносинами, звичною вважається ситуація, коли продавець,
звільняючись, забирає всіх своїх клієнтів.

Стратегічне партнерство (strategic partnerships) є довго-
строковими відносинами, за яких партнери роблять значні інвес-
тиції в підвищення рентабельності обох компаній і спільними зу-
силлями досягають стратегічних цілей. В умовах стратегічного
партнерства взаємовідносини встановлюються між двома органі-
заціями та відображають широкий спектр особистих відносин
між співробітниками. Таким чином, ці відносини вже не орієнто-
вані виключно на контакти продавця.

Проте продавець і в цьому випадку продовжує відіграти важли-
ву роль. Партнерські відносини передбачають безпосереднє спіл-
кування зі співробітниками виробничих підрозділів, розробниками
товарів та іншими працівниками, проте саме торговий представник
несе відповідальність за підтримку тісних відносин. Торгові пред-
ставники відповідають за забезпечення взаємної рентабельності,
що є результатом встановлення партнерських відносин.

Наприклад, компанії «Procter & Gamble» і «Walmart» встано-
вили між собою відносини стратегічного партнерства. «Walmart»
навчає компанію «Procter & Gamble» ефективним методам
управління ланцюгом поставок, застосування яких забезпечує ви-
соку рентабельність під час ведення бізнесу зі всіма своїми клієн-
тами. «Walmart» у свою чергу зі значною вигодою для себе ко-
ристується знанням ринків і маркетинговою технологією «Procter
& Gamble». Завдяки цьому «Walmart» має можливість спільно з
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«Procter & Gamble» розвивати нові ринки та брати участь у роз-
робці нових товарів. Такі відносини стратегічного партнерства
дозволяють обом компаніям раціональніше використовувати рин-
кові перспективи, що відкриваються.

Методика встановлення ділових контактів

У сучасному динамічному житті часто виникають нестандарт-
ні ситуації, які вимагають швидкого, чіткого й адекватного реа-
гування в процесі спілкування. Існує безліч технологій встанов-
лення міжособистісного контакту. Для практичного застосування
методики необхідно засвоїти основні принципи. Пропонована
методика передбачає послідовне проходження таких п’яти етапів:

 зняття психологічних бар’єрів;
 знаходження спільних інтересів;
 визначення принципів спілкування;
 виявлення якостей, небезпечних для спілкування;
 адаптація до партнера та встановлення контакту.

I етап. Зняття психологічних бар’єрів
Під час першої зустрічі двох людей (наприклад, партнерів з

бізнесу) обидва партнери чекають один від одного певних дій.
Саме це і впливає на їхні позиції в первинних відносинах. Чека-
ючи будь-якого впливу з боку іншого (а це, як правило, не є ба-
жаним під час першої зустрічі), людина споруджує — неусвідом-
лено і невиразно — низку психологічних бар’єрів між ним і
собою: підвищені обережність, контроль за висловлюваннями.

Таким чином, дві функції першого етапу — зняття психологіч-
них бар’єрів і зниження напруги — об’єднуються в одну основ-
ну функцію, яка полягає в підготовці шляхів для подальшої взає-
модії. Основні фактори першого етапу діляться на позитивні й
негативні.

Позитивні фактори — це ті умови, які викликають згоду або
ведуть до накопичення згод з різних питань. До таких факторів
належать: частота згод; їх взаємність та збіг; чергування згод з
обох сторін.

Негативним фактором є перш за все настороженість, яка спри-
яє виникненню бар’єрів. Важливим принципом роботи ініціатора
контакту на першому етапі спілкування повинен бути вибір ней-
тральної теми для розмови.

Таким чином, головне завдання — виключити моменти, які
можуть викликати напругу, тривожність або створити психологіч-
ний бар’єр між співрозмовниками. У центрі уваги завжди має
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перебувати те, що не пов’язано з прийняттям рішення й тому не
викликає труднощів. Ініціаторові контакту необхідно дотримува-
тися кардинального принципу — погоджуватися з усіма вислов-
люваннями партнера.

Результати I етапу:
— напруженість початкових відносин змінюється розслаблен-

ням (релаксацією);
— надконтроль, властивий початковій фазі відносин (як ре-

зультат очікування впливу з вашого боку), змінюється спостере-
женням за розвитком відносин;

— тривожність і напруженість зменшуються.
II етап. Пошук спільних інтересів

На II етапі спілкування починається пошук «точок зіткнення»,
початкових елементів для встановлення контакту з партнером. В
основі цього етапу лежить пошук збігів: теми, думки, інтереси,
оцінки, переживання. Збіги слугують платформою для зближен-
ня. Особливо значущий інтерес типу «хобі», оскільки він вільний
і незалежний від особистісних особливостей, розуміється й прий-
мається сторонами як обмін інформацією. Насправді він не
тільки дозволяє обмінятися думками, оцінками та судженнями,
але й відволікає від «справи», від того, що пов’язано з офіційною
стороною спілкування. Тут важливий збіг в оцінках.

Механізми II етапу: інтерес до якого-небудь предмета або те-
ми цілком поглинає свідомість співрозмовника; позитивне емо-
ційне забарвлення теми сприяє тому, що партнер прагнутиме
продовжувати розмову і поглиблювати її; свідомість партнера
«прикута» до теми «інтересу», і він намагається усунути з поля
зору все, що не відповідає й не сприяє її розвитку.

Результати II етапу: встановлення взаєморозуміння завжди
викликає бажання продовжувати спілкування і зближення, ство-
рює ряд первинних «опорних пунктів» для того, щоб надалі роз-
ширити сферу можливої взаємодії; тривале й безперервне спілку-
вання з приводу одного й того самого інтересу сприяє первісній
взаємодії (на кшталт співробітництва), яке може тривати. Утво-
рюються передумови й можливості для того, щоб цей стиль по-
ширювався й на інші теми розмови.

III етап. Визначення принципів спілкування
Основна функція III етапу — обмін інформацією та відбір

цінних і провідних якостей партнера. Усе, що співрозмовник за-
пропонує вам як принципи спілкування (чесність, прямота і т. п.),
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повинно бути вами прийнято. Це сформує в нього готовність до
відповідного, прийняття ваших принципів. Ваші взаємини з пар-
тнером на III етапі визначатимуться позитивними й негативними
факторами.

Позитивними факторами є:
 пропозиція найзагальніших принципів, прийнятних для всіх

(«я завжди готовий до обговорення», «я думаю, все одно все на-
лагодиться», «я вважаю, що краще не говорити різко: люди мо-
жуть образитися» і т. п.); прояв якостей, які збігаються з очікува-
ним від людини; міра їх впливу на іншого посилюється, якщо
передавальний повідомляє те, що приємно приймає;

 швидка й позитивна реакція на запропоноване, як правило,
викликає підвищений інтерес до повідомлення.

Негативними чинниками є:
 зображення тих якостей, виконання яких не може бути гаран-

товане; демонстрація авторитарних якостей; спроби аналізу про-
понованих якостей;

 висловлювання сумнівів стосовно принципів, викладених
партнером (сумнів щодо їх наявності, ступеня вираженості, щи-
рості тощо).

Основними ознаками початку III етапу є: перші згадки про
принципи, якими людина керується у відносинах з людьми й у
спілкуванні; підкреслення власних якостей і властивостей; поява
повторюваних штампів поведінки, сповіщення про типові звички
та вподобання.

Результати III етапу:
 створення певного загального уявлення про якості, які про-

понуються партнерами для спілкування. Водночас саме на цьому
етапі деякі реальні якості не проявляються (негативні, які є пе-
решкодою для спілкування, які, на думку їх носія, слід «гасити»
або не показувати). Вони ретельно приховуються;

 «гальмування» негативних якостей і їх приховування ведуть
до того, що вони «вимикаються» на цей період і не грають ролі у
спілкуванні; досягненням має стати перше «відчуття взаєморозу-
міння». Ваш співрозмовник вважає, що розуміє якщо не Ваші
якості, то хоча б Ваші бажання, і одночасно «відчуває», що і його
розуміють.

IV етап. Виявлення якостей, небезпечних для спілкування
Зазвичай, у кожної людини є деякі особливості, які він прихо-

вує від людей. Причини тут можуть бути різні, але їх потрібно
враховувати, щоб правильно орієнтуватися в побудові відносин
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під час спілкування. Деякі якості (нестриманість, нетактовність,
запальність, різкість, грубість тощо) намагаються приховати, то-
му що вони небезпечні для комунікації, інші (заздрісність, хит-
рість, улесливість, черствість та ін.) — тому що вони є соціально
неприйнятні. Проте серед приховуваних властивостей є й такі,
які людина розцінює як власні «слабкості» та не хоче «виставля-
ти на показ».

Основні функції (завдання) IV етапу: пошук тих якостей, які
ще не проявилися на попередніх етапах, але які притаманні лю-
дині. Оскільки вони не проявлялися раніше, тому що їх «гальму-
вали», уникали показувати повною мірою або приховували, не-
обхідно їх виявити; визначення сили небезпечних якостей
стосовно всіх інших, ступеня ймовірності їх прояву, а також кола
тих обставин, для яких ці якості призначені (у яких вони прояв-
ляються).

Результати IV етапу:
 у результаті пошуків, спрямованих на виявлення негативних

якостей партнера, Ви виявляєте ті його риси, які не проявлялися
раніше і не були Вам відомі. У процесі виявлення таких якостей
ви повинні враховувати також способи їх приховування й вияви-
ти мотиви маскування;

 з’ясування тих звичок, які також є перешкодами в спілку-
ванні (неуважність, недбале вислуховування співрозмовника, пе-
ребивання та ін.);

 позитивні якості вашого співрозмовника зафіксуються, не-
гативні будуть мати тенденцію до систематичного прояву, з чим
вам потрібно рахуватися.

V етап. Адаптація до партнера і встановлення контакту
Оскільки ви здебільшого вже виявили головні переваги та не-

доліки свого співрозмовника, створюються передумови для по-
будови довірчих відносин. Особливо важливим тут є підтримка
процесу взаємодії на оптимальному рівні. Це можливо тільки за
такого розподілу ролей, коли найраціональніше використовують-
ся ваші потенціали, коли виконання ролі кожного учасника спіл-
кування співвідноситься і збігається з очікуваннями другого. Ролі
розподіляються за принципом взаємного доповнення. Крім того,
виробляються спільні правила поведінки.

Основними на V етапі є механізми, що регулюють пристосу-
вання однієї особистості до іншої (тобто характеристики однієї
людини регулюються до тих пір, поки вони не будуть оптималь-
ними з погляду взаємодії з характеристиками іншої). Їх можна
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назвати адаптивними. Інші, які забезпечують процес пристосу-
вання, пов’язані з корекцією. Це механізми, що визначають оп-
тимальний режим взаємодії під час внесення до нього постійних
поправок.

Результати V етапу:
 розуміння не тільки якостей партнера, але й мотивів і при-

чин його дій; формування в партнера в ході спілкування різнома-
нітних психологічних станів, які полегшують контакт: перш за
все, комфортності, захищеності, які походять від внутрішньої
впевненості у Вашій допомозі під час вирішення проблем;

 поява у співрозмовника впевненості в правильності ухвале-
ного рішення, тому що воно було вироблено вами спільно. Ваше
схвалення його поведінки породжує в партнера впевненість у
правильності власних намірів і тим самим створює передумови
для їх реалізації.

Отже, до основних базових елементів цінності довгострокових
взаємовідносин зараховують: умови співпраці та пропозиції,
якість відносин і управління інформацією, витрати на відносини.

Оцінка цінності відносин залежить від суб’єкта оцінювання:
виробник надає перевагу певним елементам цінності відносин
над іншими, що відрізняється від оцінки клієнта в межах тих
самих відносин. Існує принципова відмінність в оцінці елемен-
тів цінності від особливостей підприємства, тобто форми влас-
ності, умов роботи ринків, на яких працює підприємство, фінан-
сового стану підприємства, досвіду роботи та перспектив
розвитку підприємства. Попри те, що формування відносин від-
бувається на основі елементів прямого впливу, Вони характе-
ризуються невисоким впливом на розвиток відносин. З реаліза-
цією відносин між підприємствами відбувається розвиток еле-
ментів прямого впливу в напрямі їх кращої реалізації та повні-
шого вираження.

Встановлення довгострокових ділових відносин є важливим
етапом формування іміджу та розвитку будь-якого підприємства.
Для того, щоб правильно встановити відносини, необхідно кори-
стуватися деякими порадами та звертати увагу на реакцію спів-
розмовника.

Чим триваліші відносини між бізнес-партнерами й більший
досвід спільної роботи, тим важливішого значення набувають
елементи непрямого впливу, тобто з часом відбувається розвиток
багатогранності відносин і відкриваються ширші можливості
для спільної діяльності на основі довіри та лояльності обох парт-
нерів.
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Резюме

Зусилля зі збуту продукції певною мірою завжди матимуть міс-
це, оскільки завжди існує необхідність пошуку споживачів, вста-
новлення безпосередніх контактів з ними, спонукання їх до купі-
влі продукції, здійснення відповідних трансакцій. До того ж у мі-
ру насичення ринку, посилення конкурентних впливів такі зу-
силля повинні бути дедалі більшими. Продаж продукції в достат-
ніх кількостях за ціною, що влаштовує товаровиробника та спо-
живача, є головним підтвердженням успішності маркетингових
дій, джерелом інформації про шляхи та резерви їх подальшого
вдосконалення. Виходячи з цього, організація та планування сис-
теми продажів продукції компанії, орієнтація на успішні продажі,
їх супроводження повинні бути центром уваги системи марке-
тингу.

Підприємства в умовах ринкової економіки значну увагу при-
діляють проблемам оптимізації процесу просування товарів від
виробника до споживача. Результати їх господарської діяльності
багато в чому залежать від того, наскільки правильно було обра-
но канали розподілу товарів, форми та методи їх збуту, від ши-
рини асортименту та якості послуг, пов’язаних з реалізацією
продукції, які надає підприємство.

В умовах переорієнтації підприємств на потреби ринку най-
важливішим питанням є формування політики збуту стосовно мін-
ливих вимог споживачів та високого рівня конкуренції. Еконо-
мічні показники збутової політики впливають на процес функці-
онування підприємства в цілому, а їх аналіз дозволяє виявити
проблеми, що виникають у його діяльності. Для усунення цих
проблем необхідним є використання стратегічно спрямованого
комплексу заходів щодо формування збутової політики, а також
потрібно застосовувати сучасні моделі й методи вдосконалення
етапів організації, планування та контролю за збутовою діяльніс-
тю підприємства. Отже, збутова політика підприємства також
спрямована на підвищення ефективності фірми, тому що у сфері
збуту остаточно виявляються всі зусилля маркетингу щодо під-
вищення прибутковості; пристосовуючи збутову мережу під
споживача підприємство має більше шансів вистояти в конкурен-
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тній боротьбі, саме в цій сфері підприємець перебуває якнайближ-
че до покупця.

Розвиток ринкових відносин, прогрес інформатизації підпри-
ємництва викликають необхідність і створюють можливість фор-
мування орієнтованих на зближення виробника й споживача
організаційних структур збуту. Взаємодія і взаємозалежність ви-
робника й споживача на конкретному ринку є головними чинни-
ками побудови адаптивних організаційних структур збуту. Це
викликано умовами конкурентної боротьби, які складаються на
ринку, а також необхідністю ефективно пристосовуватися до ви-
мог зовнішнього середовища, що постійно змінюється.

Збутові організаційні структури як органічний елемент систе-
ми організації управління підприємництвом у цілому й маркетин-
гом зокрема повинні бути орієнтовані на зростання кількості
комерційних угод і потенціалу наявних можливостей. Такі струк-
тури мають бути динамічні, оновлюючись на короткострокових,
епізодичних і поетапних засадах, мати незначну кількість ієрар-
хічних рівнів і мережевий характер.

З погляду сучасної системи маркетингового менеджменту,
збутова діяльність компанії має бути не тільки виконавчим орга-
ном у загальній системі управління, але й виконавцем деяких мар-
кетингових функцій. Ідеться про вихід маркетингу за межі його
спеціалізованих структур, перенесення виконання частини його
функцій до сфери обігу.

Так, у колі питань маркетингових підрозділів повинні залиша-
тися такі важливі питання, як маркетингові дослідження, марке-
тингова товарна, цінова, розподільча та комунікаційна політики,
маркетингове стратегічне й оперативне планування, оцінка ефек-
тивності маркетингових зусиль тощо.

Водночас, відділи продажу, крім організації останніх, підпи-
сання відповідних контрактів, логістики, контролю збуту, рекла-
маційної діяльності, повинні зосередити увагу на виконанні та-
ких маркетингових завдань, як управління цінами, стимулювання
збуту, рекламна діяльність, обслуговування споживачів, управ-
ління торговими представництвами і, особливо, стосунками з клі-
єнтами, партнерами з бізнесу, збір необхідної маркетингової ін-
формації тощо.

Одне з головних завдань маркетингу — формування ринків, а
не пасивне слідування за побажаннями клієнтів. Без участі відді-
лів продажів це завдання в повному обсязі виконане бути не мо-
же. Такий підхід потребує корекції деяких звичних на сьогодні
положень.
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Терміни і поняття

Агентський договір укладається в письмовій формі і має двосторонній
характер, тобто наділяє правами й обов’язками обидві (всі)
сторони договору.

Ділові відносини (functional relationships) — довгострокові відносини
між покупцем і продавцем, засновані на тісній особистій друж-
бі, які створюють клімат співпраці, що передбачає відкриту й
чесну взаємодію між ними.

Ділові контакти — це ті, які на даний момент жодним чином не впли-
вають на безпосередню роботу, і з цієї причини ними можна
знехтувати або навіть відмовитися від них без будь-яких на-
слідків для кар’єри.

Комерційне посередництво — це різновид господарських правовідно-
син, що складаються на договірних засадах між агентом
(суб’єктом агентської діяльності у сфері господарюван-
ня), принципалом і третіми особами щодо представницьких
дій агента, котрі здійснюються від імені, під контролем і за
рахунок принципала з метою задоволення законних приват-
них інтересів учасників зазначених відносин (агента, принци-
пала, третіх осіб) та з урахуванням публічних інтересів (до-
триманням публічного господарського порядку).

Комерційний агент — суб’єкт господарювання (громадянин або юри-
дична особа), який відповідно до визначених агентським до-
говором повноважень здійснює комерційне посередництво в
інтересах та від імені другої сторони.

Посередник — фізична або юридична особа, яка перебуває між вироб-
ником і споживачем товарів, послуг тощо, що сприяє встанов-
ленню зв’язків між ними.

Поставка — продаж продукції оптовим покупцям, торгівельним під-
приємствам — для наступного продажу; промисловим органі-
заціям та підприємствам — для переробки та виробничого
споживання.

Стратегічні зв’язки — найжорсткіший і водночас найважливіший вид
міжособистісних контактів, необхідний менеджерам для того,
щоб стати керівниками.

Стратегічне партнерство (strategic partnerships) — це довгострокові
відносини, коли партнери здійснюють значні інвестиції в під-
вищення рентабельності обох компаній і спільними зусиллями
досягають стратегічних цілей.
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Питання для перевірки знань

1. У чому полягає роль збуту продукції в маркетинговій ді-
яльності підприємств?
2. Суть збуту в широкому й вузькому аспектах.
3. Назвіть акценти в переговорному процесі з потенційни-
ми клієнтами.
4. У чому полягає процес організації роботи торговельного
персоналу?
5. Яка роль і місце торговельного персоналу в системі про-
дажу?
6. Назвіть техніки організації продажу.
7. Наведіть приклади централізованої та децентралізова-
ної служби збуту на підприємстві.
8. Назвіть види міжособистісних контактів, важливих у
бізнесі.
9. У чому полягає комерційне посередництво?
10. Які етапи включає методика встановлення ділових кон-
тактів?

Завдання для індивідуальної роботи

Вправа 1
Продавців часто називають торговими представниками. Дайте

визначення термінів торговий представник, комерційний агент.
Кого саме представляє продавець? Чому так важливо розрізняти
різні групи, які представляють продавці? Яким чином відмінність
у тому, кого саме представляють продавці, впливає на управління
продажем?

Вправа 2
На вашу думку, чи зможе Інтернет замінити торговий персо-

нал? Занотуйте, у яких ситуаціях Інтернет, найімовірніше, замі-
нить торговий персонал. Які характеристики певної ситуації,
найвірогідніше зроблять неможливим (або маловірогідним) ви-
користання Інтернету замість менеджера з продажу?
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МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ПРОДАЖУ

ТЕМА 1. Місце та роль маркетингу в підприємницькій діяльнос-
ті торговельно-посередницьких підприємств.
ТЕМА 2. Оптова торгівля як форма відносин між підприємства-
ми. Типологія підприємств оптової торгівлі.
ТЕМА 3. Сутність та значення роздрібної торгівлі. Типологія
підприємств роздрібної торгівлі.
ТЕМА 4. Зарубіжний досвід операторів роздрібної торгівлі. Мар-
кетингові рішення з ефективної роботи роздрібної торгівлі.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ:

 організацію стимулювання торговельних посеред-
ників, власного торгового персоналу та кінцевого
споживача;
 завдання, які компанії вирішують за допомогою ін-
струментарію торгового маркетингу;
 місце й роль маркетингу в підприємницькій діяль-
ності торговельних підприємств;
 як спонукати торговельного посередника долучити-
ся до ефективного просування своєї продукції ланками
товаророзподільчої мережі до кінцевого споживача;
 спільні риси елементів торгового маркетингу;
 доцільність застосування спільних комунікативних
прийомів;
 чинники, що сприяють розвитку торгового марке-
тингу в Україні;
 інноваційні підходи щодо управління продажем у
торговому маркетингу;

4
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 зарубіжний досвід операторів роздрібної торгівлі
та маркетингові рішення з ефективної роботи розд-
рібної торгівлі;
 ознаки класифікації підприємств роздрібної та оп-
тової торгівлі;
 напрями покращення діяльності операторів роздріб-
ного ринку на основі сегментації ринку, що дозволяє
максимально точно пристосувати свої товари та послу-
ги до визначених груп споживачів, забезпечує гармоні-
зацію з міжнародними класифікаціями, що їх викорис-
товують офіційна статистика й різноманітні галузеві
асоціації, роздрібних мереж, а також створює умови
для конвергенції України в міжнародну спільноту;
 наукові підходи щодо визначення категоріального
апарату у сфері роздрібної та оптової торгівлі, що дає
можливість уникати існуючих непорозумінь у термі-
нології та визначеннях;
 особливості роздрібної торгівлі Японії, США та
Німеччини в таких напрямах (параметрах), як струк-
тура галузі, характеристика форматів, поточні тенден-
ції розвитку тощо.

Місце та роль маркетингу
в підприємницькій діяльності торго-
вельно-посередницьких підприємств

Поширення маркетингових термінів відбувається під
впливом практичної діяльності транснаціональних компаній, пер-
сонал яких зазвичай англомовний. Серед маркетологів останнім
часом дуже поширені терміни англомовного походження (супер-
вайзер, мерчандайзер, кріейтор та ін.), які вживають навіть тоді,
коли зручніше застосувати українське слово. Можливо, популя-
ризатори засмічування рідної мови вважають, що «merchandi-
sing» — це не всім зрозуміло, а отже більш науково й сучасно.
Так, якщо в практиці бізнесу з цією метою застосовують такі тер-
міни, як «trade promotion» (стимулювання торгової ланки), «sales
promotion» (стимулювання збуту), «trade marketing» (трейд-
маркетинг, торговий маркетинг), «merchandising» (мерчандай-

Òåìà 1
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зинг), то в теорії маркетингу сьогодні ще не існує єдиного підхо-
ду й термінології для ідентифікації загальної сутності зазначених
маркетингових елементів. Практики часто не відокремлюють дія-
льність з продажу від діяльності з поширення інформації, крім
того, розробляючи згадані інструменти власними силами, під-
приємці найчастіше відокремлюють їх один від одного та плану-
ють як окремі заходи. Нині дискусійними є питання щодо належ-
ності перелічених заходів до певної групи в класифікації
маркетингових дій підприємства, а також щодо терміна, який би
ці дії об’єднував.

З огляду на вищевикладене існує потреба в узагальненні та
структуризації накопичених теоретичних досліджень і практич-
ного досвіду щодо елементів торгового маркетингу й розгляду їх
з позицій системного підходу.

Зростання конкуренції на вітчизняному ринку спонукає під-
приємців як до вдосконалення вже застосовуваних маркетинго-
вих елементів, так і до пошуків нових ефективних прийомів, що у
свою чергу веде до зміни структури маркетингу підприємств.

Стимулювати, як зазначена в словниках, означає «надати ру-
ху». Водночас стимулювання збуту вважається не настільки уні-
версальним засобом збільшення обсягів продажу, як реклама,
оскільки його застосування має епізодичний характер або являє
собою кінцеву складову все тієї ж реклами. Тому відповідні ви-
трати включають до рекламного бюджету [5; 8].

Стимулювання збуту, незважаючи на його практичну важли-
вість, не отримало такого інтересу з боку академічних кіл, як ре-
клама. Більшість дослідників погоджуються з ефективністю сти-
мулювання в підвищенні короткочасного продажу, але диску-
тують щодо його довготривалого ефекту. До того ж простежуєть-
ся, що ймовірність повторної покупки для торгової марки після
покупки, що просувалася, нижче, ніж після покупки, що не про-
сувалася. Виокремлюють такі причини:

1. Стимулювання збуту — «зовнішній» стимул, тому одного
разу усунутий споживачем, найімовірніше, уже не створить по-
вторних покупок.

2. Цінові очікування споживачів (або рекомендована ціна)
знижуватимуться, і причиною цього буде стимулююча ціна, що
засіла в пам’яті споживача, змушуючи його обурюватися, оскіль-
ки потрібно сплачувати «нормальні» ціни, встановлені після сти-
мулювання.

3. Стимулювання (заохочення) «використовувати» обмежені
можливості покупців, неспроможність яких зробити повторну



190

покупку після акції стимулювання зменшуватиме відсоткову нор-
му вже звичної повторної покупки.

4. Стимулююча ціна зменшить оцінку торгової марки, тому
що люди послуговуються ціною як замінником міри якості, оскіль-
ки нижча ціна може знизити цінність торгової марки в очах по-
купців.

5. Постійні покупці накопичують товар протягом акції зі сти-
мулювання й після купують менше [15].

Інші дослідники вважають, якщо покупці задоволені торговою
маркою, що просувалася, то в майбутньому вони, найімовірніше,
робитимуть повторні покупки. Існує також доказ того, що цінові
заохочення не є нижчими за сприйняття споживачами якості тор-
гових марок і що вони не змінюють тенденції довготривалого
продажу для сталих торгових марок. Ще одна дискусія стосува-
лася спонукальних властивостей заохочення споживачів: вони
швидко обертаються між торговими марками чи просто зміню-
ють їхні купівельні регулюючі рішення. Дослідження виявляють
одну з найкритикованіших схильностей програм стимулювання
збуту — їхню опору на продаж як ультимативний критерій ре-
зультативності стимулювання збуту.

Відсутність консенсенсу серед дослідників щодо ефекту сти-
мулювання — це не єдина проблема, що привертає увагу під час
вивчення існуючої літератури.

Проф. В. Є. Хруцький уважає, що разом з рекламою важливе
місце в просуванні продукту на ринку посідає стимулювання
збуту — розробка заходів, різного роду нововведень зі стимулю-
вання збуту, прискорення сприйняття продукту (особливо ново-
го) потенційними споживачами. Але тільки цим елементом сти-
мулювання збуту не обмежується. Необхідно вибрати сегмент, на
якому оперуватиме підприємство, виокремити цільовий ринок,
також визначити ті прийоми й заходи в роботі з торговими посе-
редниками й споживачами зі стимулювання їх зацікавленості в
збуті саме вашої продукції [9].

М. Леві та Б. А. Вейтц у книзі «Основи роздрібної торгівлі»
зазначають, що «для залучення уваги покупців та інтенсифікації
покупок роздрібні торговці використовують арсенал засобів,
пов’язаний із просуванням. Особливість просування в торговель-
ному маркетингу пов’язана з тим, що його використовують на-
самперед стосовно до торговельної послуги, а не якого-небудь
конкретного товару. Методи комунікації з покупцями поділяють-
ся на платні (реклама, візуальне подання пропонованого товару,
особисті продажі, стимулювання збуту — спеціальні розпрода-
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жі, презентації, премії, купони, ігри, конкурси, лотереї) і безкош-
товні (зв’язки з громадськістю, «реклама з вуст у вуста»)».

Проф. Т. О. Примак уважає стимулювання збуту не таким уні-
версальним способом збільшення обсягів продажу, як реклама,
оскільки його застосування має епізодичний характер або є кінце-
вою складовою реклами. На її думку, якщо реклама спонукає до
бажання придбати товар, то стимулювання збуту заохочує купівлю.

Проаналізуємо існуючі визначення категорії «стимулювання
збуту» (табл. 4.1).

Таблиця 4.1
ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ»

Автор (джерело) Зміст визначення

Т. О. Примак Стимулювання збуту — оплачувальна форма коротко-
часного інформаційного впливу на споживачів та парт-
нерів з метою спонукання перших до купівлі товару та
останніх до співпраці.
Стимулювання збуту — спонукальні засоби (здебільшо-
го короткострокові), покликані прискорити продаж
окремих товарів чи послуг споживачам або дилерам і
(або) збільшити його обсяг. Стимулювання збуту за-
охочує купівлю [8]

О. О. Майборода Стимулювання продажу — заходи, націлені на продаж
товарів, які стимулюють купівлю споживачів та ефек-
тивність дистриб’юторів.
Прямий засіб переконання, основою якого слугують зовнішні
стимули, а не притаманні продукту властивості. Вони ви-
кликають у людини негайне бажання купити товар [5, с. 53]

Н. В. Бутенко Стимулювання збуту — різні види маркетингової діяль-
ності, що на визначений час збільшують вихідну цін-
ність товару чи послуги та прямо стимулюють купівель-
ну активність споживачів, роботу дистриб’юторів і тор-
гового персоналу.
Стимулювання збуту — маркетингова діяльність, від-
мінна від реклами, пропаганди та особистого продажу,
що стимулює покупки споживачів і ефективність диле-
рів: виставки, демонстрації, різні неповторювані збу-
тові зусилля [1]

С. С. Гаркавенко Стимулювання збуту — форма просування товарів
шляхом короткострокового використання стимулів з
метою заохочення споживачів і посередників до здійс-
нення купівлі [2, с. 409]

Т. Л. Мостенська Стимулювання збуту — короткочасні примусові заходи
заохочення споживачів до купівлі товару (знижки, роз-
продажі, лотереї тощо) [7, с. 16]
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Міжнародна торгова палата (The International Chamber of
Commerce) визначила стимулювання збуту як маркетингові за-
соби й прийоми, що їх використовують з метою зробити товари і
послуги привабливішими, забезпечуючи, таким чином, певні до-
даткові вигоди в грошовому або натуральному вигляді або очіку-
вання такої вигоди. Міжнародний кодекс з практики стимулю-
вання збуту Міжнародної торгової палати (1986) охоплює такий
спектр питань, пов’язаних із просуванням: преміальні пропозиції
всіх видів; знижені ціни й безкоштовні пропозиції; розповсю-
дження торгових штампів, ваучерів і зразків; стимулювання,
пов’язане з благодійністю; призове стимулювання всіх типів,
включаючи стимулюючі програми [3].

На думку Н. В. Бутенко, стимулювання збуту містить у собі та-
кі заходи: 1) мерчандайзинг — оформлення місця продажу; 2) упа-
кування, етикетку, ярлик; 3) покупку з подарунком; 4) покупку зі
знижкою за купонами; 5) фірмові сувеніри; 6) змагання, ігри, рози-
граші, лотереї, конкурси, вікторини; 7) демонстрацію товару; 8) де-
густацію товару; 9) семплінг — пропозицію зразків товару та ін.

Виокремлюють такі завдання стимулювання продажу:
 заохочення купівлі значних партій товару;
 стимулювання торгівлі в міжсезоння, збільшення кількості

клієнтів і рівня позасезонного продажу;
 завоювання частки ринку на нетривалий період;
 залучення нових споживачів;
 переманювання споживачів від конкуруючих марок;
 надання споживачам можливості «завантажитися» відомим

товаром;
 утримання й заохочення лояльних споживачів.
Стимулювання продажу має багатоцільову спрямованість, ти-

пи цілей стимулювання продажу наведено на рис. 4.1. Вибір мети
залежить від об’єкта майбутньої дії.

Існує кілька типів цільових аудиторій:
1. Споживач, який, безумовно, має найбільшу значущістю, і

вся політика маркетингу зводиться до дії саме на споживача.
Широкий спектр прийомів стимулювання продажів було створе-
но з єдиною метою — найефективнішим чином привернути спо-
живача й задовольнити його запити. Споживачеві віддано пріо-
ритет, оскільки всі інші об’єкти є лише посередниками, і дія на
них виявляється для посилення дії на споживача.

Цілі стимулювання, зверненого до споживача, зводяться до:
 збільшення кількості покупців;
 збільшення кількості товару, купленого одним покупцем.
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2. Продавець. Здатність і вміння продавця продати товар не по-
винні бути залишені без уваги з боку виробника. На користь фірми
стимулювати, заохочувати й нарощувати ці якості. Головна мета
стимулювання, зверненого до продавця перетворити байдужого до
товару продавця, на високомотивованого ентузіаста.

3. Торговий посередник, будучи природною ланкою між ви-
робником і споживачем, є специфічним об’єктом стимулювання,
який виконує в даному випадку регулюючі функції. При цьому
цілі стимулювання можуть бути такими:

Стратегічні
— збільшити кількість спожи-
вачів
— збільшити кількість товару,
який купує кожен споживач
— пожвавити інтерес клієнту-
ри до товару
— збільшити оборот до пла-
нованих показників
— виконати показники плану
продажу
— пожвавити продаж товару,
збут якого переживає застій

Цілі

Специфічні
— прискорити продаж вигід-
ного товару
— підвищити оборотність то-
вару
— позбавитися зайвих запасів
(затоварювання)
— надати регулярність збуту
сезонного товару
— протидіяти конкурентам

Разові: отримати вигоду зі щорічних подій; скористатися якою-
небудь окремою сприятливою можливістю (річниця фірми, від-
криття нового магазину та ін.); підтримати рекламну кампанію

Рис. 4.1. Типи цілей стимулювання продажу

Переваги стимулювання продажу:
 швидший вплив на попит, порівняно з рекламою;
 забезпечення постійного пошуку нових ідей з урахуванням

еволюції ринку та змін менталітету покупців;
 ефективніше, порівняно з іншими формами комунікативної

діяльності, забезпечення гармонічного просування товару на ри-
нок;

 можливість особистого контакту з потенційними покупцями;
 широкий вибір засобів стимулювання збуту;
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 покупець може одержати щось коштовніше та більший об-
сяг інформації про фірму;

 можливість збільшити ймовірність імпульсивної покупки.
Недоліками стимулювання продажу є:
 покупці звикають до стимулювання;
 покупці чекають, коли потрібні їм товари стануть об`єктом

стимулювання.
Стимулювання споживача містить у собі безкоштовні зразки,

купони, знижки, конкурси, премії, пільгові упакування товарів,
можливість повернення сплачених за товар грошей та ін.

Проведення заходів щодо стимулювання збуту на сьогодні на-
буває дедалі більшого розвитку і є ефективним та порівняно не-
дорогим методом залучення потенційних покупців.

Заходи стимулювання продажу,
спрямовані на власний торговий персонал

Метою такого стимулювання є збільшення обсягу продажу в
торгових відділеннях самого підприємства, заохочення найактив-
ніших працівників, додаткова мотивація їхньої праці, сприяння
обміну досвідом.

1. Премії-винагороди за досягнуті результати, які становлять
здебільшого від одного до трьох місячних окладів. Цю премію не
варто подрібнювати, краще стимулює одна досить солідна виплата.

2. Премії за досягнення особливих показників, каталогізації
товару, перевиконання показників у період спаду ділової актив-
ності або мертві для цього товару сезони.

3. Присудження балів за кожний понаднормовий продаж. Ці
бали сумуються і працівник може сам обрати собі подарунок від-
повідно до зароблених балів.

4. Захоплюючі туристичні поїздки за рахунок фірми для тих,
хто домігся найбільших успіхів у роботі.

5. Надання кваліфікованим продавцям додаткової оплачуваної
відпустки.

6. Конкурси продавців з нагородженням переможців.
7. Збільшення участі найкращих продавців у прибутках під-

приємства.
8. Проведення конференцій продавців.
9. Моральне стимулювання. Надання звань: «Кращий за про-

фесією», «Кращий працівник», почесні вимпели, право на особ-
ливий робочий одяг, поздоровлення від керівників на традиційні
та особисті свята.
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Заходи стимулювання продажу,
спрямовані на посередників

Ці заходи вирішують такі завдання: стимулювання збільшення
обсягів роздрібного продажу, стимулювання реалізацій максималь-
них партій товару, зменшення часових коливань продажу, обмін
передовим досвідом з реалізації конкретних товарів.

1. Знижки за купівлі домовленої кількості товару, партії.
2. Пропонування домовленої кількості одиниць товару посе-

реднику безкоштовно за умови закупівлі ним певної кількості
цього товару.

3. Премії «штовхачі», які виплачують дилерам за продаж то-
варів понад домовлену кількість за певний проміжок часу.

4. Організація конкурсів дилерів.
5. Участь продавців у спільній з виробником рекламній кам-

панії з відповідною компенсацією витрат продавців на рекламу,
забезпечення торговців безкоштовними рекламними матеріала-
ми.

6. Організація нарад дилерів, на яких вони обмінюються до-
свідом роботи, а також оголошуються підсумки щорічних конкур-
сів, відбувається церемонія нагородження, що поєднується з при-
ємним відпочинком у мальовничих куточках.

7. Торговий залік, коли посередник отримує певну знижку за
включення товарів підприємства до своєї номенклатури, за раху-
нок чого компенсується частина його додаткових торгових ви-
трат.

8. Безкоштовне підвищення кваліфікації персоналу торгового
посередника, особливо коли йдеться про технічно складну про-
дукцію підприємства-виробника.

Заходи стимулювання продажу,
спрямовані на споживача

Найчастіше ці заходи мають на меті ознайомити споживача з
новинкою, спонукати його до купівлі, збільшити кількість товар-
них одиниць, які купує той самий покупець, заохотити прихиль-
ників конкретної торгової марки та постійних покупців, зменши-
ти коливання продажу товарів.

1. Знижки:
 знижки, які пропонують за умови придбання домовленої кіль-

кості товарів;
 бонусні знижки постійним покупцям (5 %);
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 знижки на сезонних розпродажах товарів (30 %);
 знижки з приводу ювілею підприємства, національного свя-

та, традиційного свята;
 знижки певним категоріям споживачів (діти, студенти, пен-

сіонери);
 знижки на застарілі моделі товару за переходу підприємства

на масове виробництво нових моделей;
 знижки за купівлі товарів за готівку — сконто;
 знижки за купівлі нового товару з поверненням старої моделі;
 знижки миттєвого розпродажу (1 година).
2. Поширення купонів, тобто своєрідних сертифікатів, які ви-

дають споживачеві з правом отримання знижки за купівлі конкрет-
ного товару. Купони вкладають в упаковку, друкують у газетах.

3. Різноманітні премії, які пропонують у речовій формі. Це
може бути фірмова майка, сумка, що їх вручають покупцю за
умови купівлі конкретної кількості товару.

4. Безкоштовні зразки, які застосовують для просування на
ринок нових товарів, передають потенційним покупцям у тимча-
сове користування.

5. Ігри, конкурси, лотереї, вікторини, які допомагають привер-
нути увагу потенційних споживачів до заходів, а тим самим і до
товару або його виробника.

6. Підкріплення товару наданням споживчого кредиту, без-
коштовних супутніх послуг (транспортування, монтаж, гарантії).

7. Певні види упаковки, які можна використовувати після
споживання.

У кількісному відношенні стимулювання продажу насамперед
спрямоване на споживача. Воно звернене до найширших мас і
має на меті забезпечити продаж товару, створити потік спожива-
чів безпосередньо в тому місці, де здійснюється продаж товару.
У цьому полягає відмінність стимулювання від прийомів прямого
маркетингу, що звернені безпосередньо до кожного потенційного
покупця для того, щоб спонукати його до замовлення товару поза
місцем торгівлі.

Отже, головне завдання стимулювання збуту — затверди-
ти цілі, зорієнтовані на продаж, шляхом заохочення покупців
скористатися продуктом уперше, прискорення процесу купів-
лі-продажу товарів та послуг або підтримувати використан-
ня його на основі, що вже склалася (фіделізація клієнтури).
Основною метою діяльності зі стимулювання є підштовхну-
ти покупців до дії, ініціювати серію поведінок, результатом
якої стане довготривала купівельна активність.
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Практику стимулюючих заходів з прискорення процесу купів-
лі-продажу товарів та послуг необхідно розглядати з погляду та-
ких характеристик (параметрів): обирати прийоми й засоби, які
зазвичай використовуються на тимчасовій основі; робити товари
й послуги привабливішими для посередників і кінцевих спожи-
вачів, забезпечуючи їм певні додаткові вигоди чи заохочення
(стимул) або ж очікування такої вигоди, у грошовому чи натураль-
ному вигляді і/або послуги, до того ж негайно або пізніше, без-
платно або обумовлено. Наведені визначення стимулювання збу-
ту містять ідею про те, що стимулювання збуту є тимчасовою й
відчутною модифікацією пропозиції, мета якої — безпосередньо
впливати на поведінку споживача (сформувати модель поведін-
ки), роздрібного торговця та інших посередників внутрішнього
ринку, а також власного торгового персоналу з метою спонукан-
ня перших до купівлі товару та останніх до співробітництва.

У відповіді на питання про те, що ж таке торговий марке-
тинг, дотепер немає єдності думок.

Наприклад, Ж.-Ж. Ламбен дотримується погляду, що торговий
маркетинг має місце на стадії взаємодії виробника продукції та
продавців (оптових і роздрібних). Тобто, підприємства роздрібної
торгівлі розглядаються не як конкуренти або партнери в каналі
збуту, а як єдині клієнти. Таким чином, сфера використання тор-
гового маркетингу обмежується контактом «виробник товару —
магазин» [7].

На думку Р. Морріса, торговий маркетинг — це частина загаль-
ної структури маркетингу виробничого підприємства і основна
його мета — забезпечити міцне положення бренда на ринку,
«проштовхнути» товар через торгову мережу до споживача. У
цьому випадку сфера використання торгового маркетингу конт-
ролює контакт «виробник товару — кінцевий споживач» [10].

Російська Інтернет-енциклопедія «Wikipedia» дає таке визна-
чення трейд-маркетингу (торговий маркетинг). Трейд-марке-
тинг — це комплекс знань про збільшення попиту на рівні опто-
вої та роздрібної торгівлі, тобто маркетингової комунікації та ін-
ших заходів у мережах дистрибуції, а не на рівні кінцевого спо-
живача [14].

Приблизно однієї думки щодо прийняття маркетингових рі-
шень у сфері діяльності торговельних підприємств дотримуються
російські вчені О. В. Бріжашева, В. В. Нікішкін та А. Б. Цвєткова,
які вважають, що суб’єктами торгового маркетингу є підприємс-
тва роздрібної торгівлі, які за допомогою маркетингового інстру-
ментарію впливають на формування попиту кінцевих споживачів,
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та пропонують таку градацію зон застосування маркетингу (рис.
4.2 [3, 11, 12].

Поста-
чальники Виробники Оптові

посередники
Роздрібні

посередники
Кінцевий
споживач

Промисловий
маркетинг

Торговий
маркетинг

Споживчий маркетинг

Рис. 4.2. Зони застосування різних видів маркетингу

На думку П. Е. Чернозубенко, торговий маркетинг (Trade Mar-
keting) — комплекс заходів, направлений на підвищення ефектив-
ності взаємодії з учасниками дистрибуційного ланцюжка [15].

Торговий маркетинг — це діяльність, направлена на вивчення
та задоволення потреб торговельної ланки, комплекс маркетин-
гових заходів, покликаних вирішувати задачі присутності проду-
кції в торговельних мережах на найкращих місцях і за рекомен-
дованою ціною.

Отже, частина фахівців, які займаються цим питанням, дотри-
муються «класичного визначення трейд-маркетингу» і вважають,
що сфера торгового маркетингу обмежується «товаророзподіль-
чим ланцюжком постачальник — кінцевий пункт споживання
(місце продажу)» та переконані, що діяльність не спрямована на
кінцевого споживача. Проте їхні опоненти (переважно вчені тео-
ретики) стверджують, що сфера застосування торгового маркетин-
гу спрямована на взаємодію та стимулювання ланцюжка «вироб-
ник товару — оптовик — роздріб — кінцевий споживач».

На думку проф. Л. А. Брагиної та проф. Т. П. Данько, торго-
вий маркетинг — це дієва позиція суб’єктів ринку, що здійсню-
ють «якісне» просування товарів і послуг до конкретного спожи-
вача [2]. Істотний недолік цього визначення полягає в неточній
характеристиці суб’єктів торгового маркетингу, що невиправдано
розширює сферу його застосування.

Заслуговує на увагу також підхід, розроблений Т. Амблером.
На його думку, торговий маркетинг можна розглядати як певний
інструментарій, який впливає на деякі фази (або етапи) процесу



199

споживання. Проводячи при цьому певні розмежування, Т. Амб-
лер пояснює, що в певних випадках роздрібні торгові послуги
можуть надавати оптовики або навіть самі виробники товарів [3].

Аналіз різних джерел у сфері маркетингу дозволив зробити
висновок про неоднозначність визначення торгового маркетингу
на сучасному етапі. Наведені питання мають дискусійний харак-
тер. Також, на нашу думку, можна констатувати відсутність до-
статньо аргументованого та ґрунтовного підходу щодо місця та
ролі маркетингу в підприємницькій діяльності торговельних під-
приємств та розуміння понятійного апарату.

Розвиток ринкових відносин в Україні стимулює процеси ди-
фузії між теорією та практикою маркетингу. Зокрема підвищений
інтерес, що виявляють останнім часом теоретики до переосмис-
лення термінів маркетингу, викликаний революційними змінами,
пов’язаними з його застосуванням на практиці.

На нашу думку, термін «торговий маркетинг» є найточні-
шим, а тому й доцільніший у розумінні комплексної діяльності
щодо формування й розвитку системи стимулюючих заходів під
час взаємодії суб’єктів господарювання у сфері товарно-
грошового обміну, які реалізовують свої комерційні інтереси,
шляхом найефективнішого задоволення запитів споживачів (або
платоспроможного попиту) та створення значущих для них цін-
ностей, враховуючи вимоги ринку. Розглядаючи таку діяльність
крізь призму як роздрібної, так і оптової торгівлі, не можна ігно-
рувати багатоцільову спрямованість цих процесів.

Уважаємо за необхідне включати до сфери впливу торгового
маркетингу й оптову торгівлю. Не можна не погодитися з
М. П. Балабан у тому, що економічна суть оптового продажу то-
варів народного споживання, на відміну від роздрібного, полягає
в тому, що товари продаються не для особистого споживання, а
для подальшого перепродажу у сфері обігу. Оптовий продаж то-
варів спрямований на виконання основної функції торгівлі — ор-
ганізацію постачання роздрібної торгівлі необхідними товарами.
Продаж товарів повинен бути організований так, щоб забезпечи-
ти своєчасне постачання роздрібним торговим підприємствам то-
варами, сприяти прискоренню товарообігу та зниженню витрат
обігу. Торгівля є ланкою, що поєднує виробництво й споживання.
Вона є необхідною умовою безперервності процесу відтворення
й обігу суспільного продукту [1].

Відмінне розуміння цілей і завдань торгового маркетингу мо-
же визначати його різну практичну реалізацію. Розглянемо основ-
ні погляди на сутність і складові торгового маркетингу й охарак-
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теризуємо варіанти найефективнішого застосування комплексу
маркетингу в сучасних умовах.

У термінологічному словнику маркетингу, складеному акаде-
міком, проф., д-м екон. наук Г. Л. Багієвим, торговий маркетинг
(Trade Marketing) визначається як «комплекс заходів, спрямований
на підвищення ефективності взаємодії з учасниками дистриб’ю-
ційного ланцюга. Торговий маркетинг розглядає ринок як можли-
вість реалізувати наявний товар, «проштовхнути його до спожива-
ча», зробити його більш доступним для покупця, донести інфор-
мацію про нього найбільш доступним для споживача чином» [3].

Російські вчені В. В. Нікішкін та А. Б. Цвєткова вважають, що
сфера торгового маркетингу охоплює діяльність на ринку торго-
вельно-посередницьких послуг, пов’язану з оптовими перепро-
дажами й роздрібною реалізацією товарів кінцевому споживачу.
Торговий маркетинг — це маркетинг торговельних послуг, що
включають закупівлю товарів і формування торговельного асор-
тименту відповідно до попиту покупців, організацію торговель-
них процесів і обслуговування населення, надання інформації
споживачам і внутрішньо-магазинну рекламу, надання додатко-
вих торговельних послуг тощо [12].

Н. Бориславська під торговим маркетингом розуміє «активний
вплив на різні ланки збутової мережі. Це мотивація до роботи з
брендом усіх, хто стоїть між товаром і споживачем. Від капітанів
оптової торгівлі до продавців привокзальних кіосків» [3]. На її
думку, торговий маркетинг передбачає довгострокове співробіт-
ництво виробника й представників роздрібної ланки шляхом
упровадження накопичувальних програм стимулювання прода-
жу, учасники яких можуть одержати різноманітні призи залежно
від обсягу закупівель. Організація промо-акцій для споживачів у
вигляді національних розіграшів найдоцільніша на етапі виве-
дення на ринок нового продукту, тому що забезпечує широке
охоплення цільової аудиторії й досягнення високої міри «впіз-
нання» торговельної марки. Перевагою проведення промо-акцій
безпосередньо в конкретних торговельних точках є гарантоване й
негайне одержання покупцями призів, що для них цікавіше, ніж
малоймовірний шанс коли-небудь виграти суперприз. При цьому
більшу частину призового фонду, як правило, складає сам рекла-
мований продукт. Характерна риса таких акцій — висока актив-
ність споживачів і наявність потенційної можливості «перемани-
ти» їх у виробників марок-конкурентів.

Стосовно застосування інструментарію маркетингу торговель-
них підприємств, то до традиційних складових маркетингового
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комплексу (товар, ціна, канали розподілу й просування), біль-
шість авторів уважають за необхідне додати ще три додаткових
фактори — місце розташування, контактний персонал і оформ-
лення магазину (або атмосфера), — що впливають на маркетин-
гову діяльність підприємств торгівлі [2, 3, 5, 8, 12, 15].

Чинники, що сприяють
розвитку торгового маркетингу в Україні

Сучасний етап розвитку роздрібного ринку України характе-
ризується зростанням кількості великих організацій роздрібної
торгівлі та розміром торгових площ. Великі роздрібні мережі
отримали можливість диктувати певні умови товаровиробникам,
власникам товарних марок. Зважаючи на це, можна говорити, що
тиск ринку, перенесений на постачальників, які найвіддаленіші
від споживача, але повинні найперші навчитися відчувати ринок.
У позиціонуванні акцій операторам роздрібного ринку дійсно
важливою є ініціатива постачальника / товаровиробника, який
перебуває в ситуації, коли необхідно застосувати засоби й при-
йоми, що дозволять збільшити збут. З цією метою вони зверта-
ються до певних маркетингових інструментів, серед яких торго-
вий маркетинг посідає особливе значення.

Успіх кожної прямо-акції залежить від точності її спрямуван-
ня: чим правильніше визначено сегмент покупців, якому буде
зроблена пропозиція, тим більшу віддачу одержить акція, тим ві-
рогідніша повторність покупок після завершення акції. Дані про
покупки клієнтів, які почали обирати новий продукт, дозволять
однозначно оцінити і точність позиціонування, і вплив на продаж
інших продуктів. Маючи партнерські домовленості з родрібною
мережею (рітейлом), постачальник / товаровиробник може без
опитування й додаткових досліджень дізнатися про реакцію спо-
живачів на свою рекламну кампанію — хто саме (соціально-
демографічний розріз), якою мірою, на якому етапі, у якому регі-
оні відгукнувся на стимулюючі заходи. За допомогою посеред-
ників товаровиробник максимально близько, не знімаючи з поли-
ці, наближає до споживача свої товари, напряму інформуючи
його про вигоди (переваги товару, особливі умови придбання,
бали) через sms, web, додатковий касовий чек, інфо-кіоски. Та-
ким чином, програма лояльності стає зв’язуючою ланкою не
тільки між покупцем і продавцем, але й між покупцем і товаро-
виробником.
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Можливо виокремити такі основні чинники, що сприяють
розвитку торгового маркетингу в Україні.

 Зниження ефективності традиційних форм комунікацій зі
споживачами. Перенасиченість інформаційного простору, напри-
клад, рекламою, призводить до того, що на неї просто не зверта-
ють уваги.

 Загострення конкуренції як між товаровиробниками, так і
між роздрібними торговельними мережами.

 Розвиток сучасних технологій, що сприяють упровадженню
локального та прямого маркетингу (Інтернет-маркетинг, телемар-
кетинг, телефон-маркетинг, sms-маркетинг).

 Індивідуалізація потреб споживачів. Сучасний покупець ви-
могливіший до товарів, інформованіший, ретельніше підходить
до здійснення покупки.

 Необхідність здійснення додаткового впливу на споживачів
та досягнення їх лояльності, забезпечення додаткових відвіду-
вань торгової точки.

 Опосередкований та слабкий зворотний зв’язок у традицій-
ному комплексі просування. Доповнення маркетингових комуні-
кацій системами миттєвого відгуку дозволяє усунути цей недо-
лік.

 Можливість отримання окремих переваг перед конкурентами.

Інноваційні підходи щодо управління
продажем у торговому маркетингу

Високодинамічне й надзвичайно конкурентне середовище ви-
магає відповідальнішого та гнучкішого підходу до управління
продажем у торговому маркетингу — готовність мислити та дія-
ти нестандартно, а також бути чутливим до змін.

Досвід використання BTL-технологій на зарубіжних ринках
доводить реальну необхідність впливу на споживача методами
непрямої реклами, у тому числі й безпосередньо в точках прода-
жу. При цьому найефективнішим є використання багаторівневої
моделі просування продукту (стратегія «Pull&Push» — «тягни-
штовхай») від виробника до кінцевого споживача. Відчутні пере-
ваги приносить також посилення просвітницької ролі промо-
акцій і використання інноваційних підходів щодо управління
продажем у торговому маркетингу.

Під час використання технології «секретний покупець»
(«Mystery Shoppers») представники компанії-виробника або рек-
ламного агентства можуть, наприклад, здійснювати контроль
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участі продавців у проведеній рекламній акції за допомогою
відвідування торговельних точок під виглядом звичайних покуп-
ців. Технологія «Mystery Shoppers» — це метод збору інформа-
ції під час проведення маркетингового дослідження, що здійс-
нюється за допомогою візиту або дзвінка (Mystery Call) таємно-
го покупця в точки продажів, де він вступає в контакт з
персоналом компанії під виглядом звичайного клієнта. Поведін-
ка таємного покупця обумовлена цілями дослідження й пропи-
сана в легенді. Цей метод дозволяє оцінити роботу компанії з
погляду клієнтів.

У 70-х минулого сторіччя в Європі та США технологія
«Mystery Shopping» одержала широке застосування, її почали ви-
користовувати в секторі побутової електронної техніки, де по-
стійна поява принципово нових товарів вимагала ретельного на-
вчання продавців у контексті як функціональних особливостей
товарів, так і техніки презентації товару покупцю. Програма була
направлена на визначення того, як продавці презентують нову лі-
нію кольорових телевізорів, оскільки в міру вдосконалення й
ускладнення споживацьких товарів виробникам дедалі складніше
забезпечувати ефективну презентацію товару та його конкурент-
них переваг на рівні роздрібної торгівлі. Виявлення й корегуван-
ня «білих плям» у знаннях продавців веде до збільшення обсягів
збуту та побудови лояльності марки для всіх виробників.

За останні роки ця методика стала популярною і в Україні. Це
пов’язано з тим, що у сфері торгівлі намітилися значні зміни:
розвинулися сучасні форми обслуговування, почали активно ви-
користовувати й застосовувати європейські стандарти й техноло-
гії, підвищилися вимоги до рівня сервісу обслуговування покуп-
ців. Для більшості компаній висока якість обслуговування стає
запорукою успішного розвитку, є головною конкурентною пере-
вагою.

У випадку наявності в торговельній точці необхідного асор-
тименту продукції, підкріпленого певною кількістю рекламно-
інформаційних матеріалів про неї, а також надання «секретному
покупцеві» рекомендації про покупку товару цієї торговельної
марки, продавець одержує приз. Завдяки використанню цієї тех-
нології можна без додаткових бюджетних витрат вирішувати пи-
тання: викладення товарів, забезпечення наявності додаткових
РОS-матеріалів, певного асортименту продукції та ін.

Ефективна презентація товару або його реклама всередині ма-
газину — це сукупність засобів і методів, використовуваних для
об’єктивної інформації споживачів про товари, що є в продажу,
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їхні споживчі властивості, якість продукції та форми обслугову-
вання. Реклама всередині магазину дозволяє покупцям знаходити
товар, який раніше рекламувався, або той, який у рекламі не брав
участь. Основними засобами внутрішньої реклами в магазинах є
POS-матеріали (від англ. Point of Sales (POS) — «Місце прода-
жу») — це засоби реклами в місцях продажу, які призначені
для популяризації товару, торгової марки, бренда. POS-
матеріали створюють з метою збільшення попиту на продук-
цію і відповідно підвищення рівня продажів.

На практиці налагодження комунікацій з покупцем усередині
магазину починається з формування та планування торгового се-
редовища, з розробки системи засобів демонстрації, символів та
інших прийомів позиціонування марки на конкретному торгово-
му підприємстві. На підприємствах роздрібної торгівлі важливу
роль у зв’язку з цим відіграє використання елементів фірмового
стилю самих магазинів: відповідним чином оформленого ін-
тер’єру, фірмового одягу продавців, упакування й обгорткового
паперу з елементами фірмового стилю тощо.

У теорії маркетингу сьогодні ще немає єдиного підходу й тер-
мінології для ідентифікації спільної сутності зазначених марке-
тингових елементів, які отримали свій розвиток із приходом аме-
риканських і західних мультинаціональних корпорацій. Практики
перейняли зарубіжну термінологію й застосовують англійський
термін «merchandising» від «merchandise» — торгувати, закін-
чення -ing додає динамічність поняттю, представляючи процес
торгівлі як важливий засіб комунікацій. Мерчандайзинг розгля-
дають як складову комбінованої стратегії просування — під-
готовка товарів до продажу в роздрібній торгівлі; комплекс
заходів, спрямованих на залучення уваги покупців, напри-
клад, розміщення товарів у торговому залі, оформлення тор-
гових прилавків, розміщення рекламних проспектів, плака-
тів тощо.

Вітчизняними вченими прийнято зараховувати до зазначених
маркетингових елементів основні прийоми та інструментарій ін-
тегрованих маркетингових комунікацій у місцях продажу
(ІМКМП), і поділяти їх на зовнішні та внутрішні засоби ІМКМП
[9].

Останнім часом теоретики виявляють підвищений інтерес до
таких нових видів маретингової активності, які за умови грамот-
ного проведення акції забезпечують досить тривалу промоцію
рекламованого товару, наприклад, маркетинг подій. Маркетинг
подій, або івент-маркетинг (від англ. event-marketing), досить
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ефективно впливає на знання торговельної марки споживачами і
як результат — на підвищення продажу. Крім того, за умови кре-
ативного рішення такі акції можуть викликати широкий резонанс
у засобах масової інформації, забезпечуючи товаровиробнику та
його продукції додаткову рекламну підтримку.

Під заходами маркетингу подій (event-marketing) розуміють
«пряму рекламну основу», тобто на перший план під час розроб-
ки, організації та інформування цільової аудиторії й представни-
ків ЗМІ про майбутню подію висувається безпосередньо компа-
нія і / або її продукт, послуга, новина тощо.

Приклад заходу — це спеціальні події (special events) (зану-
рення учасників події в атмосферу бренда), ігровий promotion,
провокаційний маркетинг, запуск інформації в пресі, акції лояль-
ності, презентації, промо-акції в «HoReCa» (абревіатура від англ.
«HoReCa» (HoReCa — Hotel, Restaurant, Cafe/Catering/Casino) —
готель, ресторан, кафе і т. д.) і їх форми, що намагаються ефекти-
вно змішувати.

Розуміння поняття абревіатури «HoReCa» в практиці реклам-
ного агентства — це категорія заходів (наприклад, промо-акцій),
орієнтованих на місця відпочинку потенційних покупців. Тобто
це специфічний ринок послуг зі своїми традиціями, індивідуаль-
ним стилем закладів, власним набором POS-матеріалів і особли-
востями проведення промоушн-акцій за допомогою персоналу
«Хостес». До «POS-матеріалів» у ресторанах, кафе, барах, клубах
зараховують різні види брендованих матеріалів (з фірмовим ло-
готипом), характерні для цього специфічного виду просування.
Брендуванню підлягає меню, посуд, серветниці тощо, закінчуючи
рекламоносіями в туалетній кімнаті і стендом з листівками біля
входу, що повинні відповідати інтер’єру та загальній стилісти-
ці закладу, ненав’язливо нагадують відвідувачам про наявність
бренда.

Російська Інтернет-енциклопедія «Wikipedia» дає таке визна-
чення «HoReCa» — термін, що позначає сферу індустрії гостин-
ності (громадського харчування й готельного господарства). На-
зва «HoReCa» (акронім) походить від перших трьох букв у
словах Hotel, Restaurant, Cafe/Catering/Casino (готель — ресторан
— кафе/кейтеринг) [14].

Отже, «HoReCa» — поняття, яким користуються операто-
ри й учасники ринку. Термін активно використовують рес-
торатори, отельери, шеф-кухарі, компанії-постачальники й
виробники устаткування, продуктів харчування і послуг для
індустрії гостинності й туризму, ресторанів, барів і кафе, а
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також інші учасники готельного та ресторанного бізнесу для
визначення їх належності до ринку індустрії гостинності й
туризму.

Подальший розвиток магазинів самообслуговування (особли-
во гіпермаркетів і дискаунтерів) та загострення конкуренції ви-
магатиме дедалі більшої уваги до торгового маркетингу як від
товаровиробників, так і від операторів роздрібного ринку.

Розвиток ринкових відносин в Україні стимулює процеси
дифузії між теорією та практикою маркетингу. Більшість фахів-
ців-практиків у сфері роздрібної торгівлі вважають, що основна
мета торгового маркетингу — полегшувати й стимулювати про-
дажі безпосередньо в магазині, які у свою чергу створюють
умови для максимального зростання товарообігу та прибутку.
Прийнято ототожнювати це із запозиченим зурубіжним термі-
ном мерчандайзинг (від англ. «merchandising»). Проте бажання
продати якомога більше товару без урахування подальшої реак-
ції споживача (оцінки ступеня задоволення від споживання)
може обернутися втратою клієнта. А оскільки кількість покуп-
ців не збільшується, тоді як виробників і продавців стає дедалі
більше, прагнення збільшити поточний прибуток без урахуван-
ня його впливу на перспективу може призвести до втрати кон-
курентоспроможності.

Фахівці з продажу за допомогою психометричних методів
прагнуть досягнути того, щоб примусити покупця звернути увагу
на конкретні товари й сприймати їх у вигідному світлі, підштов-
хуючи тим самим до здійснення певних дій, тобто мета мерчан-
дайзингу — нав’язати покупцю товар у будь-який спосіб. На на-
шу думку, навпаки, торговий маркетинг дозволяє встановити
такий баланс між природною системою людини (рефлексами,
увагою, сприйняттям) і комплексом зовнішніх подразників, коли
в результаті покупки споживач забезпечує найраціональніше за-
доволення власних потреб.

Дослідження елементів торгового маркетингу дозволило з’я-
сувати, що вони мають єдину природу — природу торгівлі, зав-
дяки якій встановлюється безпосередній контакт із клієнтом. Та-
ким чином, неврахування на практиці спільної природи елементів
торгового маркетингу може знижувати їх ефективність.

Аналіз джерел дозволяє сформулювати таке визначення тор-
гового маркетингу — це комплекс дій щодо формування й
розвитку системи стимулюючих заходів на ринку торговель-
но-посередницьких послуг, спрямований на вивчення й задо-
волення потреб торговельної ланки та реалізацію власних
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комерційних інтересів шляхом найефективнішого задоволен-
ня запитів кінцевих споживачів та створення значущих для
них цінностей.

Оптова торгівля як форма
відношень між підприємствами.

Типологія підприємств оптової торгівлі

Торговельна діяльність провадиться суб’єктами госпо-
дарювання у сфері роздрібної та оптової торгівлі, а також рес-
торанного господарства та регулюється Господарським (436-15)
і Цивільним (435-15) кодексами України, Законом України «Про
захист прав споживачів» (1023-12), іншими актами законодавст-
ва. Також регулюється «Порядком впровадження торговельної
діяльності та правил торговельного обслуговування населення»
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня
2006 р. № 833 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
1178 (1178-2007-п) від 26.09.2007) — цей Порядок та правила
визначають загальні умови впровадження торговельної діяльно-
сті, основні вимоги до торговельної мережі, мережі закладів ре-
сторанного господарства і торговельного обслуговування гро-
мадян, які придбавають товари для власних побутових потреб у
підприємств, установ, організацій незалежно від організаційно-
правової форми і форм власності, фізичних осіб — підприємців
та іноземних юридичних осіб, що провадять підприємницьку
діяльність на території України (далі — суб’єкти господарю-
вання).

Особливості продажу окремих груп продовольчих і непродо-
вольчих товарів, здійснення різних видів торгівлі, роботи закла-
дів ресторанного господарства регулюються правилами, які за-
тверджує Мінекономіки за погодженням з Мінфіном.

Мережа маркетингових посередників є змістом інфраструкту-
ри товарного ринку. Вони повинні організовувати роботу таким
чином, щоб високий рівень обслуговування та помірні ціни під-
штовхували потенційних клієнтів до співробітництва.

Маркетингові посередники, забезпечуючи товарні потоки, є
зв’язуючою ланкою між виробництвом і споживанням. При цьому
розрізняють оптових і роздрібних посередників. Споживачами оп-
тових посередників є проміжні покупці, а роздрібних — кінцеві.

Òåìà 2
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Оптовий посередник — це підприємство, що здійснює діяль-
ність із продажу товарів або послуг тим, хто здобуває їх з метою
перепродажу чи професійного використання [11].

Відповідно до національного стандарту України ДСТУ 4303-
2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення по-
нять» оптова торгівля — вид економічої діяльності у сфері то-
варообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами
поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому спожи-
вачеві через роздрібну торгівлю або для виробничого споживан-
ня та надання пов’язаних із цим послуг .

Оптова торгівля охоплює сукупність товарних ресурсів, що є
як засобами виробництва, так і предметами споживання. Як пра-
вило, за оптової торгівлі товар закуповують значними партіями.
Закупівлі оптом здійснюють посередницькі організації з метою
наступного перепродажу дрібним оптовим організаціям, підпри-
ємствам роздрібної торгівлі. У більшості випадків оптова торгів-
ля не пов’язана з реалізацією продукції конкретним кінцевим
споживачам, тобто вона дозволяє виробникам за допомогою по-
середників збувати товари з мінімальними безпосередніми кон-
тактами зі споживачами. На товарному ринку оптова торгівля яв-
ляє собою активну складову сфери обігу.

Згідно з визначенням, наведеним у наказі Державного коміте-
ту статистики України № 364 від 03.10.2008, оптовий товаро-
оборот (тільки для підприємств роздрібної торгівлі) — це продаж
товарів іншим підприємствам, організаціям, підприємцям для ви-
робничої діяльності або подальшого перепродажу як за безготів-
ковими розрахунками, так і за готівку. Оборот від інших видів ді-
яльності (тільки для підприємств роздрібної торгівлі та ресто-
ранного господарства) — це оборот від надання послуг, іншої не-
торгової діяльності.

Розвиток економіки України не міг позначитись на показни-
ках росту товарообороту підприємств оптової торгівлі країни.
Так, за даними Державного комітету статистики України
(ДКСУ), за період з 2005 по 2008 роки оптовий товарооборот
країни зростав в середньому на 17 млн грн щорічно (табл. 4.2).
Основну частину оптового товарообороту формують непродоволь-
чі товари. За 2004—2009 роки в Україні частка непродовольчих
товарів в оптовому товарообороті складала в середньому 84 %.
Слід також відзначити, що згідно табл. 2.1, частка продажу про-
довольчих та непродовольчих товарів вітчизняного виробництва
за досліджуваний період суттєво не змінилися і склали в серед-
ньому 75 % та 63 % відповідно.



20
9

Та
бл
иц
я 

4.
2

С
ТР

У
К
Т
У
РА

 О
П
Т
О
В
О
ГО

 Т
О
ВА

РО
О
БО

РО
Т
У

П
ІД
П
РИ

Є
М
С
Т
В

 О
П
Т
О
В
О
Ї Т

О
РГ

ІВ
Л
І У

К
РА

ЇН
И

за
 2

00
5—

20
09

 р
ок
и

20
04

 р
.

20
05

 р
.

20
06

 р
.

20
07

 р
.

20
08

 р
.

20
09

 р
.

О
пт
ов
ий

то
ва
ро
об
ор
от

, м
лн

 г
рн

54
7 

09
5,

4
51

1 
15

0
66

7 
22

8,
6

86
3 

88
1,

9
1 

05
0 

39
2,

9
53

1 
34

9

пр
од
ов
ол
ьч
і

то
ва
ри

, м
лн

 г
рн

75
 4

47
,3

79
 1

23
,2

10
3 

28
9

13
1 

48
3,

2
15

5 
10

0,
5

10
5 

20
7

не
пр
од
ов
ол
ьч
і

то
ва
ри

, м
лн

 г
рн

47
1 

64
8,

1
43

2 
02

6,
8

56
3 

93
9,

6
73

2 
39

8,
7

89
5 

29
2

42
6 

14
2

П
ит
ом

а 
ва
га

 в
 о
пт
ов
ом

у
то
ва
ро
об
ор
от
і, 

%
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0

пр
од
ов
ол
ьч
і т
ов
ар
и

13
,8

15
,5

15
,5

15
,2

14
,8

19
,8

не
пр
од
ов
ол
ьч
і т
ов
ар
и

86
,2

84
,5

84
,5

84
,8

85
,2

80
,2

П
ит
ом

а 
ва
га

 п
ро
да
ж
у

то
ва
рі
в 
ві
тч
из
ня
но
го

ви
ро
бн
иц
тв
а,

 %
69

,3
70

65
,3

62
,6

63
64

,4

пр
од
ов
ол
ьч
і т
ов
ар
и

76
,1

78
,6

75
,6

75
,1

74
,8

73
,4

не
пр
од
ов
ол
ьч
і т
ов
ар
и

69
,8

68
,4

63
,4

60
,4

61
62

,2

209



210

Окремо вирізняються статистичні дані по оптовому товаро-
обороту за 2009 рік. Внаслідок впливу кризи він скористався за-
галом по Україні майже вдвічі. Зокрема, оптовий товарооборот
непродовольчими товарами скоротився в 2,1 разу, продовольчи-
ми в 1,5 разу відповідно.

При співставленні темпів росту оптового товарообороту України
до темпів росту продовольчих товарів по Україні видно, що великих
розбіжностей на стадіях зростання та спаду ці показники не мають.

Аналізуючи темпи росту оптової торгівлі, нами було викорис-
тано також динаміку індексу споживчих цін по Україні. На
рис. 4.1 видно, що зміни індексу споживчих цін не мають вира-
женого впливу на зростання / спаду оптового товарообороту в
Україні. Так, за даними ДКСУ у 2004—2006 роках, на фоні коли-
вання індексу споживчих цін у межах 2 % спостерігалося стійке
зростання оптового продажу споживчих товарів, а починаючи з
2006 року темпи росту оптової торгівлі продовольчими товарами
сповільнилися на фоні зростання індексу цін.

Спостереження за 2009 рік характеризуються невеликим змен-
шенням індексу цін та суттєвим падінням темпів росту оптового
товарообороту як продовольчими, так і непродовольчими това-
рами по Україні.

2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.
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Темпи росту оптового товарообороту України
Темпи росту торгівлі продовольчими товарами в Україні
Індекс споживчих цін по Україні

Рис. 4.1. Співставлення загального темпу росту оптового
товарообороту України до темпів росту продовольчих

товарів по Україні за 2004—2009 рр.
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Динаміка розвитку ринку оптової торгівлі Івано-Франківської
області подібна до динаміки по Україні, проте має свої певні осо-
бливості. Згідно таблиці 2.4 частка споживчих продовольчих то-
варів у структурі оптового товарообороту області складає в серед-
ньому 24 відсотки, а отже основний приріст складає оптовий
оборот непродовольчих товарів та товарів виробничо-технічного
призначення.

Аналізуючи оптовий товарооборот України в розрізі областей
(табл. 4.3) слід відмітити, що Івано-Франківська область знахо-
диться на 17 місці за його обсягом. Це закономірно, оскільки, як
зазначалося вище, основна величина оптового товарообороту ре-
гіонів складає торгівля товарами виробничо-технічного призна-
чення, яка порівняно незначна в Івано-Франківській області. То-
му такі області, як Харківська, Донецька, Луганська, Дніпро-
петровська, Волинська, Запорізька, де переважно зосереджено
промислове виробництво України, є лідерами по оптовому това-
рообороту.

На думку вітчизняного вченого А. С. Савощенко, оптовий
товарооборот становить суму перепродажів товарів без жодних
змін (крім звичайних для торгівлі операцій) іншим підприємствам
та організаціям (крім населення) для використання або подаль-
шого їх продажу [12].

Крім того, оптова торгівля є важливим важелем маневрування
матеріальними ресурсами, сприяє скороченню зайвих запасів
продукції на всіх рівнях і усуненню товарного дефіциту, бере
участь у формуванні регіональних і галузевих товарних ринків.
Через оптову торгівлю посилюється вплив споживача на вироб-
ника, виникають реальні можливості домогтися відповідності
між попитом і пропозицією, забезпечити кожному споживачу
можливість купувати продукцію в межах своїх фінансових мож-
ливостей і відповідно до потреб.

Відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності
(КВЕД) (va375202-05) оптова торгівля — це перепродаж (про-
даж без перероблення) нових або вживаних товарів роздрібним
торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам,
що його здійснюють оптові торговці, оптові фірми зі збуту про-
мислових товарів, оптові бази, оптовики-заготівельники, власни-
ки складів, експортери, імпортери, кооперативні організації, які
займаються заготівлею та збутом сільськогосподарської продук-
ції тощо.
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Оптова торгівля — це форма відносин між підприємствами,
організаціями, у якій господарські зв’язки щодо постачання про-
дукції сторони формують самостійно. Вона впливає на систему
економічних зв’язків між регіонами, галузями, визначає шляхи
переміщення товарів у країні, завдяки чому вдосконалюється те-
риторіальний поділ праці, досягається пропорційність у розвитку
регіонів. Для раціонального розподілу торгової кон’юнктури оп-
това торгівля повинна володіти конкретними даними про дійсний
стан і перспективні зміни ситуацій на регіональних і галузевих
ринках.

Основними завданнями оптової торгівлі є:
 маркетингове вивчення ринку, попиту й пропозиції на про-

дукцію виробничо-технічного призначення та народного спожи-
вання;

 розміщення виробництва товарів у необхідних споживачу
асортименті, кількості та відповідної якості;

 своєчасне, повне й ритмічне забезпечення товарами в різно-
манітному асортименті посередницьких, роздрібних підприємств,
споживачів;

 організація збереження товарних запасів;
 організація планомірного й ритмічного завезення та вивозу

товарів;
 забезпечення пріоритету споживача, посилення його еконо-

мічного впливу на постачальника залежно від надійності госпо-
дарських зв’язків, якості продукції що поставляється;

 забезпечення стабільності партнерських відносин у госпо-
дарських зв’язках (довгострокових, середньострокових, оператив-
них);

 організація планомірного завезення товарів з регіонів вироб-
ництва в район споживання;

 широке застосування економічних методів регулювання всі-
єї системи взаємовідносин між постачальниками, посередниками,
споживачами;

 зниження сукупних витрат, пов’язаних із просуванням това-
рів від виробників до споживачів.

З поняттям оптової торгівлі тісно пов’язані учасники остан-
ньої, такі як: комівояжер, брокер, комісіонер, дистриб’ютор, тор-
говий агент.

Оптова торгівля охоплює будь-яку діяльність у справі про-
дажу товарів тим, хто купує їх для подальшого перепродажу або
професійного використання. Взаємний продаж серед організацій
оптової торгівлі також є важливою складовою їхньої діяльності.
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Оптова діяльність може здійснюватись у трьох основних ор-
ганізаційних формах:

 через оптові підрозділи фірм-виробників (за використання
прямих каналів збуту );

 через незалежних оптових посередників;
 через залежних оптових посередників.
Розглянемо характеристики кожної форми.
 Оптові підрозділи виробника
Це прямі канали збуту, через які виробник виконує всі функції

в розподілі товарів через свої збутові підрозділи. Основними
структурними одиницями є збутові філії та збутові контори під-
приємств.

 Збутові філії розміщують у містах, де зосереджені численні
споживачі даної продукції. Вони мають складські приміщення
для зберігання значних товарних запасів, а також систему сервіс-
ного обслуговування, якщо це зумовлено умовами ринку й типом
товару.

 Збутові контори не виконують фізичних операцій з товара-
ми. Вони встановлюють контакти зі споживачами, займаються
рекламною діяльністю, збиранням замовлень, організацією тран-
зитної поставки товарів зі складу підприємства чи його збутової
філії.

Реалізація продукції через збутові підрозділи характерніша
для товарів промислового призначення, але іноді її застосовують
і для споживчих товарів.

Перевагою такого прямого каналу є те, що збутовий персонал
підприємства займається реалізацією лише його виробів і чудово
їх знає. Фахівці можуть забезпечити консультацію й технічну до-
помогу.
 Незалежні оптові посередники купують товари у влас-

ність і згодом реалізують їх самостійно споживачу. Їхній прибу-
ток — це різниця між ціною покупки і ціною продажу мінус власні
витрати. Це — найпоширеніший спосіб посередницької діяльнос-
ті.

Вибір каналу розподілу з використанням незалежних посеред-
ників доцільний у таких випадках:

— ринок збуту розміщується в багатьох географічних зонах, а
обсяг збуту в кожній географічній зоні недостатній для виправ-
дання витрат прямим каналом розподілу;

— товар необхідно збувати споживачам багатьох галузей
промисловості;



216

— споживачі надають перевагу закупівлі товарів маленькими
партіями, що незручно для складського й транзитного перемі-
щення (затрати на логістику);

— різниця між собівартістю виготовлення й продажною ці-
ною занадто низька для утримання власної збутової організації,
що займається прямим збутом.

Незалежні оптові посередники діляться на дві групи:
 Оптовики з повним циклом обслуговування (дистриб’ю-

тори, торговці оптом);
 Оптовики з обмеженим циклом обслуговування.
Оптовики з повним циклом обслуговування надають широке

коло послуг, а саме:
 формують товарний асортимент;
 зберігають товарні запаси;
 надають торговий кредит;
 забезпечують доставку продукції;
 допомагають виробникам у проведенні маркетингових до-

сліджень, рекламній діяльності.
Торговці оптом різняться між собою широтою асортименту —

вузькоспеціалізовані торговці працюють з однією асортиментною
групою, оптовики змішаного асортименту — з кількома асор-
тиментними групами.
Дистриб’ютори торгують цілком від свого імені, укладають

угоди як з продавцями, так і з покупцями, мають склади, займа-
ються сервісом продукції та виконують багато інших посередни-
цьких функцій. Доволі часто виступають генеральними посеред-
никами певного виробника.

Оптовики з обмеженим циклом обслуговування виконують
значно менше функцій. Вони часто не мають складських примі-
щень, не займаються доставкою товарів, не надають кредит. Се-
ред них виокремлюють:

 оптовиків — комівояжерів, які займаються здебільшого об-
меженим асортиментом ходових товарів;

 оптовиків-організаторів, які працюють у сировинних галу-
зях або з безтарними товарами. Складських приміщень вони не
мають, а лише організують поставку замовленого товару від ви-
робника до споживача.
 Залежні оптові посередники не набувають права власності

на товар, працюють за комісійну винагороду. Відповідно вони не
приймають самостійних рішень щодо цін та інших умов продажу,
а діють у межах повноважень, наданих їм виробником згідно з
укладеними угодами.
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Цю численну групу складають агенти, брокери, збутові аген-
ти-комісіонери та аукціонери.

 Брокери знаходять споживачів і продавців продукції для
укладання угоди, вони добре поінформовані про стан ринку,
умови продажу, джерела кредиту, рівень цін, потенційних спо-
живачів і володіють мистецтвом вести переговори. Кредити во-
ни не надають, але можуть забезпечити збереження й доставку
продукції. Брокери також не набувають права власності на то-
вар і не можуть завершити угоду без офіційного схвалення про-
давця.

 Агенти працюють з (виробниками) продавцями на тривалі-
ших умовах, ніж брокери, бувають різних видів: агенти виробни-
ка, збутові агенти і агенти-комісіонери.

Агенти виробника працюють з (виробником) продавцем за
договором доручення й виконують збутові операції від імені та
за рахунок довірителя, отримуючи за це відповідну винагороду.
Вони можуть працювати на кількох продавців, мати виняткове
право на реалізацію товарів на певній території.

Збутові агенти мають справу з невеличкими промисловими
підприємствами й за умовами договору відповідають за марке-
тинг усієї їхньої продукції. Практично вони перетворюються на
маркетинговий підрозділ (виробника) продавця й повноважні ве-
сти переговори щодо ціни та інших умов реалізації. Контори збу-
тових агентів звичайно розташовані у великих збутових центрах
у безпосередній близькості від споживача. Складських примі-
щень вони не мають.

Комісіонери — це посередники, що мають склади для збері-
гання товарів, які вони продають за договором комісії від свого
імені за рахунок комітента (виробника) продавця. Комісіонери
отримують товари на принципах консигнації.
Консигнація — умова продажу товарів через консигнаційні

склади посередників, коли право власності на товар, що надійшов
на склад посередника, залишається за постачальником до момен-
ту сплати за товар споживачем.

Комісіонери одержують продукцію від (виробника) продавця
на принципах консигнації, що складається в дорученні однієї
сторони (консигнанта) інший стороні (консигнатору) продати
товари зі складу від свого імені, але на рахунок консигнанта,
тобто власника продукції. Комісіонери мають у своєму розпо-
рядженні контору, а також складські приміщення для прийман-
ня, зберігання, опрацювання та продажу товарів. Вони іноді
пропонують кредит, забезпечують зберігання й доставку продук-
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ції, утримують торговий персонал. Можуть вести переговори
про ціни, а також діяти в умовах аукціону. Мають право надава-
ти різноманітні додаткові послуги: ринкову інформацію, допо-
могу в укладанні договорів із транспортниками, контроль за
якістю товару та ін.

Комісіонери іноді пропонують кредит, а також працюють на
аукціонах.

Аукціони — один з видів діяльності збутових підприємств, здійс-
нюваний найчастіше на ринках обладнання, що було у вжитку.

Сутність та значення
роздрібної торгівлі. Типологія

підприємств роздрібної торгівлі

У процесі товароруху від (виробників) продавців до
споживачів кінцевою ланкою, що замикає ланцюг господарських
зв’язків, є роздрібна торгівля. За роздрібної торгівлі матеріальні
ресурси переходять зі сфери обігу у сферу колективного, індиві-
дуального та особистого споживання, тобто стають власністю
споживачів. Це відбувається шляхом купівлі-продажу, оскільки
споживачі одержують потрібні їм товари та послуги в обмін на
свої гроші.

Відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 4303-
2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення по-
нять» роздрібна торгівля — вид економічної діяльності у сфері
товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому
споживачеві та надання йому торговельних послуг.

Відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності
(КВЕД) (va375202-05), а також згідно з визначенням, наведеним
у наказі Держкомстату України «Про затвердження Iнструкції
щодо заповнення форм державних статистичних спостережень
стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарс-
тва» від 24.10.2005 р. № 327 (z1350-05) та ЦКУ (435-15), ст. 698,
роздрібна торгівля — це вид економічної діяльності, суб’єктів
господарювання з продажу (без перероблення) населенню нових і
вживаних товарів, призначених переважно для споживання гро-
мадянами (приватними особами) або домашніми господарствами,
у магазинах, універсальних магазинах, лавках і кіосках, посилко-
вих торгових фірмах, торговими посередниками тощо.

Òåìà 3
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На думку Баррі Бермана та Джоела Р. Еванса, роздрібна тор-
гівля (retailing) включає види економічної діяльності, пов’язані з
продажем товарів і послуг споживачам для використовування
ними особисто або їхніми сім’ями. При цьому йдеться про будь-
який факт продажу товарів і послуг кінцевому споживачу — від
автомобілів і готового одягу до їжі в ресторанах і квитків у кіно-
театр. Роздрібна торгівля — це останній етап процесу розподілу
[8].

Проф. М. А. Окландер визначає роздрібну торгівлю як будь-
яку діяльність з продажу товарів чи послуг безпосередньо кінце-
вим споживачам для особистого некомерційного використання
[11]. Роздрібна торгівля включає продаж товарів населенню для
особистого споживання, організаціям, підприємствам для колек-
тивного споживання або господарських потреб. Товари прода-
ються в основному через підприємства роздрібної торгівлі та
громадського харчування. Водночас продаж споживчих товарів
здійснюється зі складів підприємств-виробників, продавців, по-
середницьких організацій, фірмових магазинів, заготівельних
пунктів, майстерень, ательє тощо. Роздрібна торгівля здійснює
ряд функцій:

 досліджує кон’юнктуру, що склалася на товарному ринку,
визначає попит і пропозицію на конкретні види товарів;

 здійснює пошук товарів, необхідних для роздрібної торгівлі;
 проводить добір товарів, сортування для впорядкування не-

обхідного асортименту;
 здійснює оплату товарів, прийнятих від постачальників;
 проводить операції з приймання, зберігання, маркірування

товарів, встановлює на них ціни;
 надає постачальникам і споживачам транспортно-експе-

диційні, консультаційні, рекламні, інформаційні та інші послуги.
Отже, роздрібна торгівля — сфера діяльності, пов’язана з

продажем товарів та послуг кінцевим споживачам для особистого
використання.

Економічною основою роздрібної торгівлі є торгова націнка
(маржа). Торгова націнка — це різниця між закупівельною та
продажною ціною. Торгова націнка — основний дохід роздріб-
ного підприємства, як правило, у торгівлі продуктами вона не
перевищує 25—30 %, а, наприклад, у роздрібній торгівлі одягом
може доходити до 200 %. З одержаної торгової націнки торго-
вець оплачує поточні витрати, такі як: оренда приміщення, за-
робітна платня співробітників, охорона, телефон, прибирання
тощо; із засобів, що залишилися, формується прибуток торгово-
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го підприємства. Останній коливається від 1—3 % у великих
мережевих продуктових операторів до 20—30 % і навіть 50 %
— у непродуктовому сегменті. Але торгова націнка не єдине
джерело доходу для підприємств роздрібної торгівлі. Роздрібна
мережа заробляє також на розміщенні реклами, проведенні
промоушен-заходів, продажі торгових місць і поличного прос-
тору. Для того, щоб товар (це характерно для торгівлі продук-
тами харчування) продавався у якій-небудь із мереж України,
необхідно заплатити спеціальний «бонус за вхід у мережу». Та-
ким чином, оператори цього ринку підвищують прибутковість
свого бізнесу.

Світовий рітейл заробляє не на маржі, а на обороті грошей.
Наприклад, французька компанія «Carrefour», одержуючи в по-
стачальників товар з великим відстроченням оплати, швидко
обертає його в мережі. Вона одержує вільні гроші, які пропонує
своїм споживачам у вигляді кредитів на товар під низькі відсот-
ки. Таким чином, компанія за рахунок грошей своїх постачаль-
ників спонсорує власних покупців, прив’язуючи їх до свого мага-
зина й заробляючи на фінансовому сервісі.

Роздрібний товарооборот — це виручка від продажу безпо-
середньо населенню товарів для особистого споживання як за го-
тівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські пла-
тіжні картки через спеціально організовану торгову мережу
(магазини, аптеки, ятки, кіоски, автозаправні станції, розвізна й
розносна мережа тощо) [12].

Продаж товарів населенню за всіма каналами реалізації скла-
дається з обсягу обороту роздрібної торгівлі та обороту ресто-
ранного господарства.

До обороту роздрібної торгівлі включено роздрібний товаро-
оборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність
з роздрібної торгівлі, а також розрахункові обсяги продажу това-
рів на ринках та фізичними особами-підприємцями (на основі да-
них одноразового суцільного обстеження мережі роздрібної тор-
гівлі та ресторанного господарства, що належить фізичним осо-
бам-підприємцям).

До обороту ресторанного господарства включено роздрібний
товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяль-
ність з ресторанного господарства, а також розрахункові обся-
ги продажу фізичними особами-підприємцями (на основі даних
одноразового суцільного обстеження мережі роздрібної торгівлі
та ресторанного господарства, що належить фізичним особам-
підприємцям).
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Згідно з визначенням, наведеним у наказі Держкомстату
України «Про затвердження Iнструкції щодо заповнення форм
державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі
та мережі ресторанного господарства» від 24.10.2005 р. № 327
(z1350-05), роздрібний товарооборот підприємств (юридичних
осіб) визначається як обсяг продажу споживчих товарів населен-
ню через роздрібну торгову мережу, мережу ресторанного госпо-
дарства всіма діючими підприємствами, а також промисловими,
транспортними та іншими неторговими підприємствами безпосе-
редньо населенню через касу підприємства. Крім того, у роздріб-
ний товарооборот включається продаж через торгову мережу
установам, організаціям і підприємствам продовольчих товарів
для харчування обслуговуваних ними контингентів (у санаторіях,
дитячих закладах, лікарнях та ін.) [3].

Отже, роздрібний товарооборот — це виручка від продажу
безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і
за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки)
через організований споживчий ринок, тобто спеціально органі-
зовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, авто-
заправні станції, розвізна й розносна мережа) і мережу ресторан-
ного господарства (їдальні, кафе, ресторани тощо) усіма діючими
підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм
господарювання, включаючи торгових посередників, а також ви-
ручка, одержана через касу неторгових підприємств, організацій,
установ від продажу безпосередньо населенню споживчих това-
рів для особистого споживання за готівку або за наявності заяви
працівника на відпуск товару в рахунок оплати праці. Не включа-
ється продаж товарів суб’єктам господарювання для виробничої
діяльності або подальшого перепродажу незалежно від форми
оплати, а також продаж карток стартових пакетів, карток попов-
нення рахунку тощо для телефонного, у тому числі мобільного,
зв’язку [1; 2].

Роздрібний товарооборот визначається в цінах фактичної реа-
лізації за моментом відпуску товарів покупцеві незалежно від ча-
су сплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли під-
приємству (об’єкту) торгівлі в межах договорів комісії
(консигнації).

До роздрібного товарообороту торгових посередників (диле-
рів, дистриб’юторів), діяльність яких полягає в зближенні про-
давців (виробників) та покупців, без придбання товарів посеред-
ником, включається обсяг продажу товарів населенню та обсяг
наданих послуг (комісійні). Наприклад, у випадку продажу насе-



222

ленню торговими посередниками легкових автомобілів, які вироб-
лені підприємствами на території України, до їх роздрібного то-
варообороту незалежно від умов оплати включається загальна
вартість автомобілів, у тому числі комісійні за надані торговими
посередниками послуги [1].

До складу роздрібного товарообороту включається також від-
пуск за безготівковим розрахунком з роздрібної мережі та мережі
ресторанного господарства:

 харчових продуктів закладам охорони здоров’я, соціального
забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам
відпочинку, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та
інвалідів, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання ді-
тей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування
відповідних контингентів населення;

 продовольчих товарів суднам морського й річкового флоту,
риболовецьким промисловим суднам для харчування екіпажів
суден, туристів і пасажирів у суднових ресторанах, геологорозві-
дувальним партіям для харчування працівників експедицій, а та-
кож окремих непродовольчих товарів на поточні потреби для ре-
алізації членам екіпажів;

 товарів подарункового асортименту до свят і новорічних по-
дарунків для дітей.

За останні роки роздрібна мережа дуже змінилася — розши-
рився асортимент, збільшився розмір підприємств, насамперед
розмір торгових площ. З’явився ряд нових підприємств роздріб-
ної торгівлі, таких як споживчі ринки, торгові центри, супермар-
кети, торгові галереї. Інвестиції на одного зайнятого досягли рів-
ня промисловості.

Відповідно до «Порядку впровадження торговельної діяльнос-
ті та правил торговельного обслуговування населення» згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. №
833 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1178
(1178-2007-п) від 26.09.2007), суб’єкт господарювання для про-
вадження торговельної діяльності може мати роздрібну, дрібно-
роздрібну торговельну мережу та мережу закладів ресторанного
господарства (ресторани, кафе, кафетерії тощо).

Торговельними об’єктами є:
1) магазин, який може бути:
— за товарною спеціалізацією — продовольчим (food), непро-

довольчим (not food), змішаним;
— за товарним асортиментом — універсальним, спеціалізо-

ваним, вузькоспеціалізованим, комбінованим;
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— за методом продажу товарів — з індивідуальним обслуго-
вуванням, самообслуговуванням, торгівлею за зразками або через
торговельні автомати;

2) павільйон;
3) кіоск, ятка;
4) палатка, намет;
5) лоток, рундук;
6) склад товарний;
7) крамниця-склад, магазин-склад.
Форми організації роздрібної торгівлі можуть бути різнома-

нітні. До роздрібних посередників зараховують:
 дилерів;
 магазини роздрібної торгівлі;
 організації позамагазинної торгівлі.

Види (класифікація)
магазинів роздрібної торгівлі

Підприємства роздрібної торгівлі можна класифікувати за різ-
номанітними ознаками:

1. За ціновою політикою:
 магазини знижених цін (дискаунтер);
 єдиних цін (усі товари продаються за однією ціною);
 високий рівень цін;
 середній рівень цін;
 низький рівень цін — магазини — демонстраційні зали, що

торгують за каталогами, склади-магазини, сток.
2. За характером торгового приміщення — магазинна й не-

магазинна торгівля:
 торгівля поштою, за телефоном, каталогом, «direct mail»;
 торгові автомати;
 служба замовлень зі знижкою;
 електронна торгівля;
 розносна торгівля.
3. За рівнем обслуговування:
 самообслуговування — немає продавців-консультантів;
 вільний добір товарів — є продавець-консультант;
 обмежене обслуговування — кредит, доставка, обмін;
 повне обслуговування — усі можливі види послуг.
4. За формою власності:
 незалежний роздрібний торговець — має власний магазин;
 торговельна мережа — сітка магазинів (спільне володіння);
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 роздрібний франчайзинг (організації власників привілеїв);
 орендований відділ.
5. За широтою та насиченістю товарного асортименту — за

форматом:
 гіпермаркет — магазин самообслуговування площею до

10 тис. м2 з кількістю найменувань асортименту до 40 тис. оди-
ниць, орієнтований на продаж уроздріб за середньоринковими
цінами або трохи дорожче, як правило, з високим рівнем обслу-
говування;

 супермаркет — магазин самообслуговування площею від
600 м2 до 1800 м2 з кількістю найменувань асортименту від
10 тис. до 15 тис. одиниць, орієнтований на продаж уроздріб за
середньоринковими цінами або трохи дорожче, як правило, з ви-
соким рівнем сервісу;

 економ-супермаркет — магазин самообслуговування пло-
щею від 400 м2 до 1200 м2 з кількістю найменувань асортименту
до 3500 одиниць, орієнтований на продаж уроздріб за цінами ниж-
че середньоринкових;

 формат «Кеш енд Кері» (Cash & Carry) — магазин самооб-
слуговування площею до 10 тис. м2 з кількістю найменувань
асортименту до 40 тис. одиниць, орієнтований на дрібноопто-
вих споживачів, які купують продукцію за готівковий розраху-
нок;

 дискаунтер — магазин самообслуговування площею 450—
900 м2 з кількістю найменувань асортименту до 1500 одиниць,
орієнтований на продаж упакованих товарів за цінами нижче
середньоринкових. Як правило, в Україні формат дискаунтера
представлено під назвою універсам;

 магазин «біля дому» — магазин самообслуговування пло-
щею 150—300 м2 з кількістю найменувань асортименту від 1000
до 2500 одиниць, орієнтований на продаж товарів щоденного
споживання та товарів з високим ступенем готовності за цінами
на рівні або трохи вище середньоринкових;

 торговельно-розважальний центр (ТРЦ) — магазин самооб-
слуговування площею до 10 тис. м2 з кількістю найменувань асор-
тименту до 60 тис. одиниць, орієнтований на продаж уроздріб за
цінами вище середньоринкових, до складу якого входять супер-
маркети, фуд-корти, бутики, кав’ярні, перукарні, банківські філії,
приймальні пункти хімчисток, майстерні з ремонту побутової
техніки, кінотеатри, ковзанки, дитячі майданчики тощо (у Києві
— «Метроград», «Мегамаркет», «Глобус», «Мандарин-Плаза»,
«Городок», «Квадрат Лук’янівка» «Піраміда» та ін.);
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• торговельний центр (ТЦ) — магазин самообслуговування
площею від 800 до 2000 м2 з кількістю найменувань асортименту
від 15 тис. до 25 тис. одиниць, орієнтований на продаж уроздріб
за цінами вище середньоринкових умовно відрізняється від (ТРЦ)
тим, що переважно до його складу не входять розважальні зак-
лади;

• ринок (базар) — спеціально облаштоване місце, що має віль-
ний добір товарів щоденного споживання та товарів з високим
ступенем готовності за цінами нижче середньоринкових.

На сьогодні в Україні не існує єдиних норм «форматування»
роздрібних мереж, і магазини декларують свою належність до
певного формату радше як «іміджеву акцію». Загалом існує ряд
параметрів, які визначають тип магазину, наприклад, торгова
площа, кількість покупок на день, кількість артикулів в асорти-
менті і т. д. (табл. 4.4).

Таблиця 4.4
БАЗОВІ ПАРАМЕТРИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ [1]

Параметри Гіпермаркет Супермаркет Дискаунтер
(м’який)

Дискаунтер
(жорсткий)

Площа торго-
вого залу, м2 4000—10 000 500—2000 450—800 300—600

Кількість ка-
сових вузлів 25—40 5—16 5—10 2—6

Кількість по-
зицій в асор-
тименті, тис.

25150 4,5—15 1—2,5 0,8—1,2

Кількість по-
купок за день до 10 000 1200—2300 1000—2500 1200—2700

Обіг за місяць,
тис. дол. 7000 500—1200 250—400 120—270

Чисельність
персоналу 900 50—190 34 28

Згідно з типологією, приведеною вище, можна провести порів-
няльний аналіз найпоширеніших типів (видів) або форматів ма-
газинів, які подано в російських спеціалізованих виданнях [14,
с. 265] (табл. 4.5):
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Деякі вітчизняні автори, зокрема А. С. Савощенко, виокрем-
люють такі види магазинів роздрібної торгівлі [12]:

КІОСКИ. Розташовують у місцях найбільшого скупчення на-
роду, де купівля товару відбувається або випадково, або за необ-
хідності. Асортимент — газети, журнали, письмове приладдя, си-
гарети, касети, фрукти, шоколад.

МАГАЗИНИ ТОВАРІВ ПОВСЯКДЕННОГО ПОПИТУ В
СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ. Покупці — жителі навколишніх
районів, асортимент різноманітніший, ніж у супермаркетах, але
вибір не дуже багатий. В асортименті — продукти, готовий одяг і
трикотаж, взуття, інструмент, косметика.

БАКАЛІЙНІ МАГАЗИНИ — торгівля продовольчими това-
рами.

УНІВЕРСАМИ — магазини самообслуговування. Торгівля
товарами повсякденного попиту. Універсами, як правило, мають
спеціалізовані відділи (м’ясний, рибний, текстиль, тканини). Тор-
гова площа — понад 300 м2.

УНІВЕРМАГИ — магазини, в асортименті яких значна кіль-
кість товарних груп (не обов’язково пов’язаних між собою).

ТОРГОВИЙ ДІМ — крупні торгові підприємства, до асорти-
менту яких входять різноманітні товари — продовольчі, лікеро-
горілчані, тютюнові вироби, одяг, текстиль, меблі, різноманітна
апаратура, скло. Торговий дім може розміщуватися в багатьох
будинках. Прискорення товарообігу досягається зниженням цін.
Як правило, вони є результатом співробітництва кількох підпри-
ємців.

ТОРГОВІ ЦЕНТРИ складаються з багатьох самостійних
спеціалізованих магазинів, а також пошти, банку, поліцейського
відділення, пункту медичної допомоги, дитячого майданчика. Як
правило, є пішохідною зоною.

МАГАЗИНИ «ТОВАРИ-ПОШТОЮ» здійснюють торгівлю
накладною платнею, згідно з розповсюдженими каталогами. По-
стійний покупець, як правило, у таких магазинах відкриває свій
рахунок. Асортимент пропонованих товарів дуже різноманітний.

Немагазинні форми роздрібної торгівлі:
— торговельні автомати;
— прямий продаж удома;
— прямий збут поштою та телефоном.
Отже, існує поняття формату роздрібного магазину. Це набір

характеристик, властивих якому-небудь виду магазину. Такими
характеристиками є:

 площа торгового залу;
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 кількість товарних позицій, кількість артикулів в асорти-
менті;

 рівень обслуговування покупців;
 технологія розміщення товару;
 місцерозташування магазину;
 поверховість;
 цінові стратегії;
 інфраструктура;
 кількість покупок за день тощо.
У світовій практиці фахівці виокремлюють кілька класифіка-

цій підприємств роздрібної торгівлі, де всі формати відповідають
певним критеріям: розмір, цільовий ринок, конфігурація примі-
щень, склад орендарів та ін. Одним з критеріїв класифікації є зо-
на впливу роздрібного магазину. За цією ознакою вони поді-
ляються на чотири основні типи: мікрорайонні (Convenience
Centers), районні (Neighborhood Centers), окружні (Community
Centers) та регіональні (Regional Centers). Іноді виокремлюють
суперокружні та суперрегіональні.

Інша класифікація роздрібних магазинів заснована на визна-
ченні «якірних» орендарів. Згідно з цією класифікацією розріз-
няють: спеціалізований торговий центр (Specialty centers), фести-
вальний торговий центр (Festival Center), Пауер центр (Power
Center), Торговий центр моди (Fashion Center), Аутлет центр
(Outlet Center), Дискаунт-центр (Off-price Center), Торгово-
розважальний центр (Retail-entertainment Center), торгово-
суспільний центр.

Окрім вищеперелічених, існує класифікація залежно від краї-
ни походження: «Французький», «Англійський», «Німецький».

Також можна виокремити такі формати, як Центр товарів
першої необхідності (Strip Commercial (виражається у вигляді
Strip Center і Convenience Center)), багатоцільовий ТЦ (Lifestyle
Center), представлений широким колом розваг і підбіркою стиль-
них та модних магазинів, торгове містечко (Town Center).

В Україні відсутня власна класифікація торгових центрів,
тому консультанти користуються західними аналогами, напри-
клад, звертаються до загальноприйнятої класифікації Urban
Land Institute (США), але вона не зовсім сумісна з нашими
реаліями. Проте окремі визначення й характеристики дуже
цінні, тому їх адаптують до особливостей розвитку українсько-
го ринку.
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Зарубіжний досвід операторів
роздрібної торгівлі. Маркетингові

рішення з ефективної роботи
роздрібної торгівлі

Автори пропонують, з метою проведення порівняльно-
го аналізу, розглянути особливості роздрібної торгівлі Японії,
США та Німеччини в таких напрямах (параметрах), як структу-
ра галузі, характеристика форматів, поточні тенденції розвитку
тощо.

У цьому розділі пропонується огляд форматів роздрібної тор-
гівлі відповідно до класифікації, прийнятої в Японії та США, а
також резюмуються сучасні тенденції майбутнього розвитку та
можливості запозичення зарубіжного досвіду.

Сучасна роздрібна торгівля Японії — це понад 1,5 млн мага-
зинів найрізноманітніших форматів, не включаючи торгівлю за
каталогами, телемаркетинг та інтернет-торгівлю. У табл. 4.2 на-
ведено дані про структуру японської роздрібної торгівлі за типа-
ми стаціонарних магазинів.

Формальна класифікація магазинів, подана в табл. 4.2, хоч і
досить умовна, проте її використовує офіційна статистика та різ-
номанітні галузеві асоціації.

Торговий центр

Характеристика формату. Магазин площею не менше
1500 м2 (3000 м2 у мегаполісах Токіо, Осака, Нагоя) зі змішаним
асортиментом, у якому не менше 10 %, але не більше 70 %, то-
варів однієї групи, з не менше ніж 50 зайнятими на постійній
основі.

Таке визначення пропонує японське Міністерство економіки,
торгівлі і промисловості. У японській мові магазин такого фор-
мату називається «депато», від англійського department store, що
в буквальному перекладі означає просто універмаг. На практиці
ж членами Асоціації універмагів Японії є 113 компаній, що воло-
діють 395 магазинами, формат яких назвати універмагом насилу
видається можливим. Вони швидше «вписуються» у формат тор-
гового центру, що є комплексом функціонально й просторово
взаємозв’язаних роздрібних магазинів різних типів, а також
підприємств, які надають різноманітні послуги, включаючи гро-
мадське харчування.

Òåìà 4
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Насправді ж це будівля в 5—8 поверхів з торговою площею
близько 15 000—20 000 м2, розташована в центральній частині
міста або поблизу залізничного вокзалу в мегаполісах, де можна
купити майже будь-який товар. Унаслідок дорожнечі землі без-
коштовної парковки найчастіше немає. Численні торгові компанії
та виробники представлені в торговому центрі на умовах концесії
(франчайзингу). Послуги надаються на найвищому рівні. Хоча
більшість товарів перебувають у вільному доступі, обслугову-
вання переважно персональне. Акцент зроблено на відомих брен-
дах, що продаються за дуже високими цінами. Як правило, є
майданчик з ігровими автоматами та атракціонами для дітей, кім-
ната з нагляду за дітьми.
Маркетингові рішення. Торговий центр надає широкий набір

додаткових послуг, зокрема: ремонт взуття та годинників, підгон-
ка придбаного одягу, оренда національного одягу — кімоно і
юката з підбором відповідних аксесуарів, безкоштовні тести про-
понованої до продажу косметики з наданням безкоштовної кон-
сультації і тестуванням стану шкіри та багато іншого. Обов’язко-
во наявні ресторани, у тому числі не тільки фаст-фуди, але й ціл-
ком вишукані заклади. На верхніх поверхах іноді розміщують ви-
ставки витворів мистецтва з музейних колекцій, а також розта-
шовуються приміщення, де проводять зустрічі різноманітні
культурні клуби, проходять покази колекцій одягу.

Компанії — власники торгових центрів надали перевагу стра-
тегічному партнерству, напротивагу боротьбі з труднощами по-
одинці. Усі підприємства — члени Японської асоціації торгових
центрів нині діють у межах єдиної концепції «Інновації шляхом
співпраці». На наш погляд, це стало можливим завдяки тому, що
торгові центри не конкурують один з одним напряму. Уся країна
поділена на зони, у межах кожної за взаємною домовленістю до-
мінує певна компанія, тому всередині такого формату рівень
конкуренції порівняно низький.

Загальна для всіх торгових центрів концепція передбачає чо-
тири напрями діяльності, що забезпечують взаємний розвиток:

1. Діяльність з розвитку формату в межах єдиної економічної
політики Японії, що проводиться урядом.

2. Діяльність з координації питань, пов’язаних з діловими й
суспільними зобов’язаннями торгових центрів.

3. Діяльність з підтримки бізнес-реформ за допомогою спів-
праці.

4. Діяльність з формуванню позитивного іміджу торгових
центрів і взаємного обміну між членами асоціації.



232

Третій і четвертий пункти стосуються маркетингової діяльно-
сті торгових центрів. Пункт 3 передбачає заходи щодо реінжині-
рингу бізнес-процесів і впровадження практики партнерських біз-
нес-процесів, а також загальної стратегії CRM. Упровадження IC
кредитних карт (відносно нове покоління кредитних карт, виго-
товлених за технологією IC (integrated circuit), відрізняється ве-
ликим об’ємом даних, що зберігаються, і підвищеним захистом)
серед клієнтів компаній — членів асоціації. Пункт 4 передбачає
спільні PR-заходи.

Щоб витримати конкуренцію з гіпермаркетами та супермарке-
тами, багато торгових центрів перейняли їхні методи централізо-
ваних закупівель, упровадили системи POS. Система POS (Point
of Sale) — автоматизована система управління продажем, вклю-
чає спеціалізоване устаткування (касові термінали, принтери й
сканери штрих-кодів, принтери чеків, лідери кредитних карт то-
що), інтегроване в єдине IT-рішення. У японській роздрібній тор-
гівлі такі системи інтегровані в єдину інформаційну систему
компанії. Іншим прикладом спільної діяльності може слугувати
популяризація подарункових і бонусних купонів, що приймають-
ся в будь-якому з магазинів асоціації. Одна з останніх акцій,
пов’язаних з формуванням суспільного іміджу, проходить під
знаком екології. Клієнти, які відмовляються від пластикового па-
кета під час покупки, одержують додаткові пойнти (бонуси) на
свої членські картки. Ця акція закликає покупців до зменшення
пластикового сміття й заохочує відмовитися від дійсно іноді
надмірної упаковки.

Торгові центри в умовах кризи орієнтовані на реформи заради
розвитку бізнесу. Прагнення змінитися разом з усвідомленням
соціальної відповідальності в межах стратегічного партнерства
японських компаній — власників торгових центрів, безумовно,
заслуговує на увагу. Можливо, подібні дії тануть прикладом для
вітчизняних рітейлерів.

Гіпермаркет

Характеристика формату. Гіпермаркет є магазином зі змі-
шаним асортиментом, переважно таким самим, як і в торговому
центрі, але розташованим у нижчій ціновій ніші. Наявні як мароч-
ні дорогі товари, так і немарочні дешеві, розміщені найчастіше в
різних відділах і навіть на різних поверхах. Набір додаткових по-
слуг досить широкий, як правило, включає ресторани, ігрові май-
данчики та кінотеатри. Магазин розташований поряд із транспор-
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тною магістраллю, є велика безкоштовна парковка. Торгові пло-
щі від 4000 до 10 000 м2. Переважає самообслуговування. У ці-
лому висока якість послуг, хоча продовольчий відділ, як правило,
розташований на підземному поверсі, надає стандартні послуги
супермаркету.
Маркетингові рішення. Особливістю японських гіпермаркетів

є багатоповерховість, що зумовлено дорожнечею землі. Це в
свою чергу вимагає особливого підходу до управління логістич-
ними процесами та збільшує витрати. Хоча цей формат спочатку
був орієнтований на досягнення максимальної економії на витра-
тах, забезпеченої точністю логістичних операцій, системами POS,
а також можливістю отримання значних знижок в оптовиків, кіль-
кість закладів зменшується — світова криза негативно впливає
навіть на гігантів.

Прихід на японський ринок роздрібної торгівлі іноземних
роздрібних гігантів розпочався в грудні 2000 року, коли
«Carrefour» і «Costco» відкрили свої гіпермаркети в Японії. У
травні 2002 року «Walmart» придбав 6,1 % у четвертої за розмі-
рами японської роздрібної компанії «Seiyu», поступово підви-
щуючи свою частку в альянсі до 66,7 %, що забезпечило додат-
кове вливання 260 млрд йен в економіку країни. Наявність
такого гіганта тільки додала гостроти конкуренції в цьому фор-
маті. Крім того, «Walmart» приніс і перевірені на ефективність
іноваційні технології торгівлі, одразу впровадивши SCM, що за-
снований на інтернет-технологіях і дозволяє значно скоротити
операційні витрати. SCM (Supply Chain Management) — інтегра-
ція ключових бізнес-процесів, що забезпечує ефективне управ-
ління матеріальними, фінансовими та інформаційними потока-
ми й підтримує їх синхронізацію в розподілених організаційних
структурах. На думку професора Ногучи, фахівця з маркетингу
університету Васеда, інтегрувавшися з «Walmart», «Seiyu» одер-
жав шанс перетворитися зі значно пом’ятої машини без палива
на супер-авто [13].

Гіпермаркет «Aeon» — є на сьогодні одним із найуспішніших
японських роздрібних операторів, оскільки, не будучи обтяжений
боргами, поступово просувається до вершини рейтингу. Його
стратегія агресивна — поступово нарощує продаж, купуючи влас-
ність банкротів (наприклад «Mycal») для організації своєї торгів-
лі. Японські гіпермаркети активно збільшують частку «приват-
них брендів» (private brands, private labels) у своєму асортименті,
розміщуючи замовлення на виробництво приватних ярликів,
найчастіше, на китайських підприємствах, контрольованих япон-
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ськими корпораціями. Розташовані в Китаї підприємства викори-
стовують японські методи контролю якості, тому якісні й дешеві
private labels стають дедалі популярнішими в Японії, і доходи від
їх продажу зростають.

Private labels надають товарам, які виготовляють виробники
на замовлення роздрібної мережі. Створення власної торгової
марки дозволяє підприємству позіціонуватися на ринку, контро-
лювати якість товарів та цінову політику (товари під privаt labels
зазвичай дешевші від відомих брендів виробників, тому станов-
лять їм цінову конкуренцію), полегшує провадження рекламної
політики. На Заході виробництво товарів під privаt labels стало
настільки прибутковим, що деякі роздрібні мережі почали буду-
вати власні підприємства для виробництва власних privаt labels.
Лідерами за обсягами продажу privаt labels нині є Великобрита-
нія ($ 68 млрд на рік) та Німеччина ($ 67,2 млрд на рік). Більшу
частину товарів privаt labels (понад 80 %) в Європі та США вироб-
ляють спеціалізовані виробники власних марок, які об’єднані в
Асоціацію виробників власних марок (Private Labels Manufac-
turers Association) — за останні 20 років кількість членів PLMA
збільшилася більше, ніж у 10 разів. Нині до неї входять понад
3500 компаній.

Продовольчий і непродовольчий супермаркети,
супермаркет товарів домашнього вжитку

Характеристика формату. У цій категорії представлені
стандартні магазини самообслуговування з відповідним асор-
тиментом, що мають торгову площу від 500 до 1000 м2 з кількі-
стю найменувань асортименту від 2000 до 8000 тис. одиниць,
орієнтовані на продаж товарів щоденного споживання та това-
рів з високим ступенем готовності за цінами на рівні або трохи
нижче середньоринкових. Ціни близькі до гіпермаркету, залеж-
но від найменувань можуть коливатися в межах 3—7 %. Якість
послуг висока, але їх набір обмежений. Японська статистика
враховує в цій категорії і неспеціалізовані дискаунтери, які
пропонують обмежений асортимент за зниженими цінами. Зруч-
не розташування вздовж швидких доріг, безкоштовне парку-
вання.
Маркетингові рішення. Під час будівництва більшості магази-

нів такого формату, вибору місця приділяли найпильнішу увагу.
Тому їх розташовували в локальних центрах, що сприяє відносно
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стабільному потоку клієнтів, принаймні в короткостроковій пер-
спективі. Цільовими споживачами цього формату є мешканці нав-
колишніх районів, які чудово обізнані про всі кампанії, що про-
водяться локальним супермаркетом. А це можуть бути так звані
100-йенові дні, коли багато товарів продається за 100 йен, втра-
чаючи від 10 % до 40 % своєї ціни; кампанії з роздачі виграшних
купонів під час кожної покупки; збільшення пойнтів (бонусів) за
членськими картками за умови покупки певного товару; щовечір-
ній розпродаж за півціни продуктів, що швидко псуються за пів-
години до закриття магазину.

Особливістю цього формату є те, що він управляється переваж-
но локальними мережами й добровільними ланцюгами роздріб-
них операторів. Великі роздрібні оператори — власники гіпермар-
кетів, безумовно, також беруть участь у його розвитку і останнім
часом демонструють зацікавленість у тісній співпраці з локаль-
ними мережами. Взаємовигода таких альянсів очевидна — мож-
ливість економії на масштабі за сумісних закупівлях з подальшим
зниженням цін.

«Бентам», або «конбіні»

Характеристика формату. У Японії ці магазини з доступни-
ми товарами найчастіше працюють цілодобово, за що отримали
свою назву convenience store (з англ. — магазин товарів щоденно-
го попиту), або «конбіні», як говорять японці. Існує і практичне
визначення «конбіні», дане «Ніккей Рюцу Сінбун» (спеціалізова-
не видання, присвячене сфері роздрібної торгівлі). Згідно з цим
визначенням, «конбіні», або «бентам», — це магазин, який від-
повідає таким критеріям [19]:

 самообслуговування;
 працює понад 16 годин на день;
 торгова площа менше 200 м2;
 свіжі продукти мають частку в асортименті не більше 30 %;
 закритий менше двох разів на місяць [20].
Тим самим «Ніккей Рюцу Сінбун» дещо конкретизувало офі-

ційне визначення й розмежувало «конбіні» та міні-супермаркети,
які статистика, утім, враховує разом.

Міні-супермаркет хоч і схожий на «конбіні», але перевершує
його за площею, яка може сягати 500 м2, а також за асортиментом
свіжих продуктів. Крім того, міні-супермаркети найчастіше
управляються незалежно, тоді як «конбіні» є частиною франчай-
зингових мереж.
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Асортимент «конбіні» включає обмежений, але постійно за-
требуваний набір продуктів в упаковці, непродовольчі товари
першої необхідності, готові до вживання обіди в пластиковій
упаковці — «обенто» (з япон.), журнали. Як правило, є невелика
парковка на кілька авто, завжди наявний телефон, туалет, ко-
піювальний апарат. Часто в «конбіні» можна скористатися ін-
тернет-терміналом, що пропонує послуги «е-комерції». За його
допомогою легко з’ясувати розклад руху транспорту й заброню-
вати квитки, замовити та придбати квитки на спортивні заходи,
концерти й театральні постановки, що проходять в будь-якому з
міст Японії. Хоча convenience store (з англ. — магазин товарів
щоденного попиту), які уперше з’явилися в США, саме в Японії
набули бурхливого розвитку і мали справжній комерційний ус-
піх. Лідером серед «конбіні» вже багато років залишається
Seven-Eleven.
Маркетингові рішення. Керівництво та персонал закладів фор-

мату «конбіні» («бентам») постійно перебуває в пошуку ідей, і в
результаті у покупців з’являється новий мотив зайти до такого
магазину. Крім упровадження автоматів, що резервують і прода-
ють квитки, «конбіні» приймають до оплати рахунки за комуналь-
ні й телефонні послуги. Саме на інтернет-термінали поклада-
ються великі надії, електронна комерція розвивається в Японії
дуже швидкими темпами. Цілодобова доступність дозволяє опе-
ративно виконувати зроблені онлайн-замовлення в магазині. Он-
лайн-замовлення, оплата за готівку під час отримання товару в
«конбіні» забезпечать упевненість і безпеку як покупця, так і
продавця. Таку модель фахівці вже назвали новою японською
моделлю «е-комерції» [13].

У сучасній роздрібній торгівлі Японії основними гравцями є
роздрібні конгломерати, що володіють як гіпермаркетами, мере-
жею супермаркетів різних форматів і «конбіні», так і деякими тор-
говими центрами. Добровільні мережі та незалежні роздрібні
оператори перевершують їх за чисельністю, але за об’ємами про-
дажу й кількістю зайнятих помітно поступаються.

Спеціалізовані магазини за формою власності також бува-
ють двох типів: великі мережеві магазини та незалежні роздріб-
ні оператори.
Характеристика формату. Великі мережеві спеціалізова-

ні магазини за площею і типом обслуговування близькі до гі-
пер- і супермаркетів, пропонують глибокий асортимент відпо-
відної спеціалізації, а за цінами переважно відповідають
дискаунтерам, будучи фактично категорією «вбивць». Що сто-
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сується послуг, то останнім часом їх набір скорочується, оскіль-
ки пріоритет зміщується в бік зниження цін. Великі спеціалі-
зовані магазини мають популярність у Японії саме завдяки ни-
зьким цінам.

Мережеві спеціалізовані магазини на початковому етапі появи
в Японії, понад 20 років тому, наштовхнулися на рішучий опір
незалежних роздрібних операторів відповідної спеціалізації.
Справа доходила до демонстрацій протесту перед будівлями міс-
цевої влади. Так, наприклад, у Ніігате з появою великого магази-
ну іграшок «Toys R Us», який запропонував широкий і глибокий
асортимент за найнижчими в місті цінами, усі власники дрібних
лавок вийшли на вулиці з вимогою зупинити експансію гіганта.
І де ж ці демонстранти тепер? Покупець зробив свій вибір на ко-
ристь низьких цін і широкої пропозиції.
Маркетингові рішення. Серед магазинів цієї категорії найпо-

ширенішою є спеціалізація на електроніці, одязі, фармацевтичній
і гігієнічній продукції, іграшках, книгах і відео, а також алкоголь-
них напоях. Японський покупець стає бережливішим, а отже, по-
пулярність формату зростає.

Лояльність покупців підтримується акціями, що періодично
проводяться, зі зниження цін, додаткового нарахування бонусів
на членські картки та вручення подарунків за досягнення певної
їх кількості. Іноді бонуси на членських картках використовують
під час наступної покупки як знижки. Можлива покупка товарів у
кредит. У спеціалізованих магазинах одягу зростає частка privаt
labels.

Серед недоліків роботи мережевих спеціалізованих магазинів
фахівці називають незбалансовані закупівлі, які виражаються в
прагненні якомога більше наситити асортимент. Формуючи про-
позицію зі значної кількості товарів, часто ґрунтуючись на прин-
ципі «подивимося, як піде», компанії обтяжують себе надмірни-
ми запасами, від яких потім вимушені позбавлятися за допо-
могою (clearance sales) розпродажу. Утім, цей недолік властивий
майже всім крупним роздрібним форматам у Японії.

Особливістю цього формату є багатоповерхові магазини, що
зумовлено дорожнечею землі. Так само, як і гіпермаркети, мере-
жеві спеціалізовані магазини усвідомлюють необхідність удоско-
налення на операційному рівні. Так, серед ключових цілей, ви-
значених членами Японської асоціації торгових мереж,
зазначається вдосконалення управління операціями. Для цього
передбачається розширення використання інформаційних техно-
логій, стандартизований підхід до планування функціонального й
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торгового простору в магазинах, раціоналізація викладення това-
рів у торговому залі.

Спеціалізовані магазини, що управляються
незалежними роздрібними операторами

Характеристика формату. Цей тип магазинів є традиційним
сімейним бізнесом, що передається з покоління в покоління про-
тягом багатьох років. З економічного погляду вони є застарілим і
часто вкрай неефективним форматом. Нерідко такі магазини роз-
міщуються на першому поверсі будинку, у якому живуть власни-
ки. Площа сімейних магазинів не перевищує 50 м2, послуги зав-
жди надаються персонально, ціни високі. На жаль, часто трап-
ляється неякісний або застарілий товар, оскільки власники не по-
спішають позбавлятися від неефективних запасів.

У період, коли держава протегувала дрібному роздрібному біз-
несу, вони великими групами зосереджувалися в центральній ча-
стині японських міст, утворюючи так звану «сетенгай» — торго-
ву вулицю. Часто сетенгай мала й формальну організацію —
асоціацію зі своїм лідером і статутом. За різними підрахунками
таких торгових вулиць у Японії налічувалося від 14 до 18 тис. Як
уже зазначалося, у 1990-х роках, з приходом крупних компаній
на ринок роздрібних послуг, їх роль помітно зменшилася. Неефек-
тивний менеджмент і, як наслідок, втрата покупців примусили
багатьох припинити бізнес. Тепер не рідко прогулюючись під да-
хом сетенгай, замість затишних маленьких магазинчиків ви по-
бачите занепадаючі споруди, що перекосилися, і зашторені жа-
люзі в колись блискучих вітринах.

Прихильність японців до традицій примусила владу ухвалити
рішення про відновлення торгових кварталів, яким сприяє прий-
нятий у 1998 році Закон «Про оздоровлення центральної части-
ни міст». Водночас традиційний дрібний бізнес у роздрібній то-
ргівлі залишається малоефективним. Його продуктивність на
70 % нижча, ніж аналогічний формат у США. Власники малень-
ких магазинчиків не поспішають розлучатися зі своїм бізнесом
ще й тому, що, наприклад, продаж власності є економічно ви-
тратнішим процесом, ніж збереження бізнесу, а потім передача
землі й будівлі у спадок. Причина цього — японське податкове
законодавство. По-перше, низький податок на майно (0,3 %) доз-
воляє таким підприємствам залишатися на плаву. По-друге, ви-
сокий податок з продажу майна (40 %) стримує бажання позба-
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витися неефективного бізнесу на користь його збереження. По-
третє, у разі передачі землі в спадок для власників невеликих
ділянок землі (до 330 м2) під час розрахунку податку на спадок
база оподаткування зменшується на 80 %. Більшість традицій-
них сімейних магазинчиків розташовується саме на невеликих
ділянках землі, у зв’язку з чим спадкоємці зацікавлені в тому,
щоб справжні власники утрималися від продажу неефективного
бізнесу разом з ділянкою землі, спадкоємство якого є набагато
вигіднішим, ніж продаж.

Фактично вищеназвані особливості є для дрібних роздрібних
операторів бар’єрами для відходу з ринку. Найімовірніше, слід
очікувати, що багато з них припинять існування зі смертю своїх
власників. На щастя, Японія — країна довгожителів, тому в най-
ближчому майбутньому традиційні дрібні магазинчики, як і ра-
ніше, створюватимуть колорит японських вулиць.

Отже, незважаючи на серйозні проблеми в умовах економіч-
ного спаду, японська роздрібна торгівля демонструє готовність
до змін, принаймні, у великих форматах і конбіні. У ці важкі часи
японські рітейлери готові об’єднуватися, якщо того вимагає бо-
ротьба за дещо схудлі гаманці японських покупців.

Якщо розглядати процеси в галузі в цілому, то можна виокре-
мити кілька основних тенденцій:

 посилення позицій великих роздрібних операторів у кана-
лах розподілу у зв’язку з переходом на прямі поставки від вироб-
ника;

 збільшення частки private brands, private labels — товарів в
асортименті крупних роздрібних операторів;

 удосконалення управління операціями із залученням найсу-
часніших інформаційних технологій;

 акцент на зміцнення лояльності покупців, за підтримки CRM
і регулярних маркетингових кампаній;

 скорочення кількості магазинів усіх форматів за винятком
конбіні.

Конкурентоспроможність фірм визначається за міжнародни-
ми критеріями, звідси й конкурентоспроможність певної країни.
За даними Європейського форуму з проблем управління, найкон-
курентоспроможнішими країнами є Японія, США, Швейцарія,
Фінляндія та Німеччина. Інші країни, навіть розвинені, з потуж-
ним експортним потенціалом, займають у цій ієрархії значно
скромніші позиції (наприклад, Англія — 15-те місце). Такі по-
зиції країн (та інших фірм) на світовому ринку нестабільні.
Конкуренція вносить свої корективи: країни, що відстають, на-
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магаються подолати відставання, наздогнати, як кажуть на За-
ході, фірми-переможниці, успіх яких, на думку британської На-
ціональної ради з розвитку економіки, не тільки у створенні то-
варів, які охоче купують (високоякісні новинки), а й у тому, що
вони потрапляють на ринок щонайменше удвічі швидше, ніж
продукція інших фірм (швидка комерціалізація). Це зумовлено
успіхами в галузі технічної конкуренції. Пальма першості в
цьому випадку належить фірмам Японії. Професор Гарвардської
школи бізнесу В. Скот з цього приводу зазначає: «За рахунок
творчого поєднання технології, капіталу й кваліфікованої робо-
чої сили японці створили стратегію динамічної порівняльної
переваги. Вони зміцнюють свої позиції у сфері високих техно-
логій».

Це прокладає японським товарам широкий шлях як на світо-
вому ринку, так і на національних ринках інших країн, у тому
числі економічно розвинених. У середині 1990-х років із загаль-
ної кількості проданих на світовому ринку калькуляторів, ко-
льорових телевізорів, відеомагнітофонів, високочастотних ку-
хонних печей, мотоциклів, телефонних апаратів, годинників та
фотокамер понад 50 % припадало на продукцію японських
фірм. Японський бізнес успішно проникає на національні ринки.
Так, у США кожний четвертий проданий автомобіль — японсь-
кого виробництва. З усіх випущених у 1996 році японських фак-
симільних (копіювальних) апаратів у Японії було продано бли-
зько 1 млн шт., у США — 0,5 млн, в Європі — 400 тис.
Японська експансія неухильно розширюється, охоплюючи такі
галузі ринкової економіки, як електротехніка та електроніка, ае-
рокосмічна й фармацевтична промисловість, виробництво кос-
метики та ін. У таких умовах на своєму внутрішньому ринку
японський покупець надає перевагу вітчизняним товарам перед
закордонними.

Голова токійського відділення консультаційної фірми «Макін-
сі» Кеніті Омає вважає, що завдяки швидкості виведення товару
на ринок японські фірми витісняють неквапливих конкурентів.
На японському ринку щороку з’являється близько 20 тис. нови-
нок.

Перед зарубіжним бізнесом особливо гостро стоїть питання
про правильний вибір мети в боротьбі за потенційного спожи-
вача. Дослідження, проведені Д. Пілдичем серед американських
та японських менеджерів, показали, що американські фахівці
головною метою вважають забезпечення прибутковості підпри-
ємства, а японці — охоплення певної частки ринку. Ці розхо-
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дження не що інше, як відмінність у підходах, оскільки прибу-
ток завжди був і є головною метою підприємництва, але спосо-
би досягнення цієї мети є різними. Планувати прибуток за раху-
нок цінового капіталу необхідно, але в розумних межах. У
закордонному бізнесі дедалі чіткіше проявляється тенденція до
одержання прибутку не за рахунок зміни цін (у плані підвищен-
ня чи зниження), а за рахунок зміцнення позицій на ринку по-
ставкою високоякісних товарів. Закордонний покупець у бага-
тьох випадках надає перевагу якості товару, а не його ціні. При
цьому остання перебуває «у вузькому коридорі цінової свобо-
ди», тобто має досить стійкий характер. Оцінюючи стан британ-
ського бізнесу з цих позицій, один з видатних спеціалістів у га-
лузі дизайну К. Лоренц зазначав: «Доти, доки деякі британські
компанії не перестануть займатися збутом своїх товарів переваж-
но за рахунок зміни ціни, вони завдаватимуть шкоди і власно-
му добробуту, і стану платіжного балансу». Ця точка зору збіга-
ється з думкою керівництва відомої американської фірми з ви-
робництва сільгоспмашин «Джон Дір»: «Продавайте за рахунок
якості, а не за рахунок ціни». Такий підхід у діяльності закор-
донних фірм переважає. Він націлює їх на старанне вивчення
сьогоднішнього й перспективнішого попиту на високоякісні то-
вари, асортимент яких постійно оновлюється. Саме таким є
пріоритетний напрям завоювання ринку й забезпечення значних
прибутків.

Роздрібна торгівля в США.
Батьківщина супермаркетів

Супермаркети є американським винаходом, який належить
Майклу Каллену — адміністратору бакалійного магазину в м.
Геррін (штат Іллінойс). У 1930 році М. Каллен відкрив перший
супермаркет у приміщенні колишнього гаража, біля якого для
зручності покупців була безкоштовна стоянка автомобілів. Через
два роки М. Каллен володів вісьма такими магазинами з вируч-
кою 6 млн доларів на рік.

Величезним стимулом розвитку супермаркетів послужив ви-
нахід у кінці 1930-х років власником супермаркету в Оклахомі
Сільваном Голдманом металевого візка на колесах для продуктів
замість ручного кошика.

У післявоєнний період у США внаслідок браку продуктів хар-
чування спорожнілі полиці магазинів почали заповнювати
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предметами гігієни та косметикою. Покупці вітали появу нових
видів товарів, і згодом супермаркети стали продавати такі речі,
як господарське приладдя, грамофонні пластинки, вітальні лис-
тівки та навіть одяг. У цей час нові супермаркети будували в
передмістях великих міст, де ініціаторами виступали незалежні
підприємці, пов’язані з кооперативами, що забезпечують торго-
вий ринок харчовими продуктами. Кооперативи поставляли їм
продукти за низькими цінами, тому вони могли продавати їх у
своїх магазинах за тими самими цінами, що і їхні великі конку-
ренти — мережі магазинів, надаючи покупцю не менше зручно-
стей. Багато з цих поодиноких магазинів згодом розрослися в
місцеві мережі.
Еволюція розвитку. Характерною рисою супермаркетів стало

збільшення асортименту товарів і торгової площі. Якщо в 1950-х
роках площа супермаркетів у США в середньому складала
2000 м2 із 6000 найменувань товарів, то в 1960—1970-х роках —
2800 м2 з асортиментом до 8000 найменувань. У сучасному супер-
маркеті пропонується до 25 000 найменувань товарів, і щорічно
з’являється 8 тис. нових товарів. Техніка змінила зовнішній ви-
гляд і характер супермаркету: було встановлено системи конди-
ціонування повітря, вхідні двері автоматично відкриваються й
закриваються, продукти просуваються до касира на стрічковому
транспортері.

Поява нового пакувального матеріалу сприяла введенню са-
мообслуговування в овочевому й молочному відділах; відкриті
морозилки — розширенню асортименту заморожених продуктів;
у хлібному відділі розширився асортимент хлібобулочних виро-
бів, що випікаються на місці. З’явився відділ гастронома, де мож-
на купити готові закуски. Останнім важливим нововведенням
були комп’ютери. Рахункову касу почали замінювати комп’юте-
ром, який розшифровує спеціальний штрихкод на етикетці про-
дукту. Комп’ютери підвищили продуктивність, прискоривши ро-
боту касирів і зменшивши кількість помилок, а також скоротили
витрати магазину, реєструючи просування продукту й проводячи
швидку інвентаризацію.

Покупки в супермаркетах США зазвичай роблять на тиждень
уперед, оскільки вигідніше купувати продукти у великих кілько-
стях.

Деякі фірми відкривали супермаркети з обмеженим асортимен-
том товарів і спрощеним обслуговуванням (дискаунтери): асор-
тимент таких магазинів не перевищує 500 видів продуктів, що не
псуються. Інші підприємці, прагнучи збільшити збут, навпаки,
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пропонують клієнтам ще більші зручності. Вони збільшили роз-
міри супермаркетів майже до 5000 м2 і забезпечили ще ширший
вибір продуктів харчування, напоїв та інших товарів. Їхня мета
— охопити більшу територію, ніж це вдавалося зробити звичай-
ним продуктовим супермаркетам.

Виникли комбіновані магазини: супермаркети і аптеки, які
теж повинні привертати покупців і підвищити суму окремих опе-
рацій.

Дедалі більше людей надають перевагу екологічно чистим
продуктам. Починаючи з 1990 року, у США виробники зо-
бов’язані поміщати на етикетках повну інформацію про якість
продуктів (калорійність, загальна кількість жиру, солі, холесте-
рину, вуглеводів, цукру, протеїну), а також рекомендовану кіль-
кість продукту для разового споживання. На продуктах, які швид-
ко псуються, зазначають крайню дату споживання або продажу.
Каси в супермаркетах облаштовані лазерними скануючими при-
строями, що миттєво прочитують назву та ціну фасованого това-
ру. Щоб не створювалися черги в «часи пік«, багато супермарке-
тів штучно «розсмоктують» їх, надаючи пенсіонерам знижки на
покупки в будні дні в певні години. На покупках у супермаркеті
можна заощадити, якщо скористатися спеціальним талоном на
знижку з позначеним терміном дії. Ці талони, що заохочують по-
купця, можуть бути прикріплені до продукту, що міститься на
стелажі, часто їх присилають поштою постійним або потенцій-
ним клієнтам. Талон (купон), який у деяких випадках присила-
ють, передбачає додаткову покупку на конкретну суму. Покупку
продуктів можна здійснити за телефоном або замовити на сайті в
Інтернеті з доставкою до дому. Іноді такі зручності не вимагають
додаткової оплати.

Адміністрація супермаркетів зобов’язана слідувати певним
правилам торгівлі. Наприклад, у супермаркетах США:

 на кожному продукті повинна бути чітко позначена його ці-
на, а в разі наявності декількох ярликів з різними цінами поку-
пець повинен заплатити меншу з них;

 певні види продуктів, до яких належать м’ясо та риба, соки
й прохолодні напої, дитяче харчування, масло, кава, джеми, їжа
для домашніх тварин, макаронні вироби, а також пральні й миючі
засоби, повинні мати не тільки загальну продажну ціну за упаков-
ку, але й ціну за вагу або об’єм;

 швидкопсувні товари, до яких, крім молочних і м’ясних
продуктів, належать яйця, хліб, кулінарні вироби, повинні мати
чітко позначену дату останнього дня продажу або споживання;
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 ваги мають розташовуватися між продавцем і покупцем, і
їхню шкалу повинно бути чітко видно;

 на упаковці з м’ясним фаршем повинні бути позначені всі
сорти м’яса, що входять у нього;

 на всіх продуктах у фабричній упаковці повинні бути чітко
вказані назва продукту, вага нетто, інгредієнти, а також назва
компанії-виробника та її адреса.

Найвідоміші мережі супермаркетів у США:
 «Braslees»;
 «Caldor»;
 «X-Mart»;
 «Ray Rodgers»;
 «Rich’s»;
 «Sears»;
 «X-Penny»;
 «Walmart»;
 «Kmart»;
 «Target».
Роздрібна торгівля в США, починаючи з 1980-х років, швид-

ко змінювалася. Особливо це проявлялося в бізнесі «магазинів
зі знижками». Розширення в цьому секторі вже завдало жахли-
вої шкоди деяким мережам магазинів без знижок. Наприклад,
«Sears» втратила багато своїх покупців, що перейшли до інших
форматів, які роблять знижки, і була змушена копіювати деякі з
їхніх методів. У боротьбі за успіх неминуче вмирали «слабкіші»
мережі магазинів, витиснені з бізнесу величезними боргами,
спадом, демографічними та соціальними змінами. До середини
1990-х років усе виглядало так, ніби йшла боротьба на смерть
серед трьох найбільших суперниць. Найкрупнішої з трьох супер-
ниць, які лідирували за кількістю магазинів, була «Kmart» із
загальною кількістю магазинів у 1992 році 2200 одиниць. За
оборотом продажу попереду «Kmart» була мережа «Walmart» з
1590 магазинами. Третьою суперницею була «Target», підрозділ
«Dayton Hudson», з мережею з 420 магазинів. У 1990 році три
мережі ділили між собою 70 % бізнесу магазинних знижок у на-
ціональному масштабі США. Водночас «Walmart» напряму кон-
курувала тільки з 35 % ринків «Kmart». З відкриттям нових ма-
газинів дві мережі почали напряму конкурувати з понад 75 %
ринку США до 1995 року. Кожна «перекривала» 40 % ринків
один у одного. У 1991 році «Walmart» відкрила 165 нових мага-
зинів, основну увагу надаючи Каліфорнії, яка вже була цитадел-
лю «Kmart» і «Target». Подальше зростання демонструє розши-
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рення мережі від південної бази на північний схід і далі на захід
США. З іншого боку, «Target» спрямувала свої дії на Флориду
як розширення свого впливу в Каліфорнії та на Середньому За-
ході.

Зауважимо, що три роздрібні оператори багато в чому прово-
дили однакові стратегії і прагнули не відходити від них. «Kmart»
направила свої зусилля на розвиток відділів, які вважалися важ-
ливими для сімейного життя, включаючи одяг, домашню моду,
домашній офіс, ремонт, іграшки, розваги та фармакологію. Ме-
тою було створення асортименту модного одягу, призначеного
тим покупцям, які можуть шукати товари кращої якості й дорож-
чий одяг з урахуванням знижок на предмети домашнього вжитку.
«Walmart» розвивала асортимент, вельми схожий на «Kmart».
Аналітики вважали, що «ринок знижок» досить великий тільки
для двох із трьох таких мереж.

Однією з переваг «Kmart» було те, що вона виросла до
«Walmart», що дозволяло їй володіти найкращими ділянками
роздрібної торгівлі в багатьох містах США. Здійснене компанією
дослідження виявило, що місцерозташування стоїть першим у
списку чинників, що впливають на вибір покупцем магазину
знижок, — та передує таким чинниками, як ціна, асортимент то-
варів і якість. Таким чином, коли покупці вважали за краще пла-
тити додаткові гроші за зручність (місцерозташування), магазини
«Kmart» повинні були стати вкрай цінним активом. Проте
«Kmart» перешкоджали відносно маленькі розміри багатьох її
старих магазинів (40 000 квадратних футів — дуже маленька
площа, оскільки 70 000 квадратних футів вважаються мінімумом
для того, щоб зуміти надати той асортимент товарів, який задо-
вольнить споживачів).

Усі три мережі магазинів використовують пропозицію низь-
ких цін, щоб привернути споживачів. Та мережа, яка краще за
всіх здатна досягти життєздатних низьких цін, буде найефектив-
нішою в скороченні свого рівня експлуатаційних витрат. Ці ме-
режі вклали великий капітал у системи сканування, що в реаль-
ному часі дають інформацію про продаж, яка миттєво пере-
дається в комп’ютеризовані системи складування. Проте визна-
ним лідером інформаційної дистриб’юції є «Walmart», чия супут-
никова комунікаційна мережа й комп’ютерна потужність дозво-
ляє мати миттєвий доступ до інформації з продажу. «Walmart»
лідирувала також у своїх спробах скоротити витрати постачаль-
ників. Першочерговою стала вимога комп’ютеризації прийому
замовлень і прагнення налагодити партнерські відносини з по-
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стачальниками. У цьому випадку перевагою «Walmart» є те, що
обидві сторони одержують однакову інформацію.

У всіх трьох пріоритетою є стратегія досягнення задоволення
споживача за допомогою виконання торговим персоналом своїх
обов’язків щодо кращого обслуговування, і всі вклали солідний
капітал у навчання персоналу й програми стимулювання.
«Walmart» здійснює цю частину стратегії ефективніше, ніж її
конкуренти. Навчання комівояжерів (або «партнерів») і бонуси
розподілу прибутку надихнули її працівників.

Під час дослідження, здійсненого аналітиками Bum-stein &
Co., з’ясувалося, що в тих містах, де діяли всі три мережі магази-
нів, покупці більшою мірою були задоволені «Walmart». Мен-
шою мірою — «Kmart».

Успішне проходження своєї стратегії привело «Walmart» до
зростання продуктивності в багатьох позиціях. За вищих об’ємів
продажу ця мережа могла дозволити собі додатково оплачувати
пакувальника й задовольняти всілякі побажання, які у свою чергу
приводять до зростання продажу, а отже, до більшої економії,
зумовленої зростанням масштабу виробництва, і до нижчих цін і
ще вищого об’єму продажу. До кінця січня 1991 року «Walmart»
заробила $ 2 млрд прибутку без вирахування податків, порівняно
з $ 1 млрд «Kmart» з майже таких самих рівнів продажу. Оборот
найбільшої мережі роздрібної торгівлі «Walmart» у 2005 фінан-
совому році — 315,6 млрд доларів США.

Роздрібна торгівля в Німеччині

Основне завдання торгових підприємств — забезпечити мож-
ливість покупки якого-небудь товару за відповідної якості торго-
вого обслуговування. Пропонований набір послуг — це один з
основних засобів зробити свій магазин відмінним від інших. Так,
наприклад, відомий німецький торговий концерн «Kaufhof» про-
понує такі види послуг своїм споживачам:

— безкоштовна видача «картки клієнта», за допомогою якої
можна розплачуватися за покупки;

— безкоштовна доставка товару, починаючи з вартості від 200
євро;

— обмін товару;
— лотереї та розиграші;
— зони відпочинку на кожному поверсі;
— замовлення столової та постільної білизни в будь-якій кіль-

кості;
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— замовлення посуду, столових приладів, сервізів, фарфору,
кухонного устаткування;

— замовлення книг з доставкою протягом 24 годин;
— ремонт годинника, зміна й заряджання батарей;
— дитячі ігрові кімнати;
— кімнати для немовлят;
— фотопослуги;
— резервування товарів;
— підбір і складання товарних комплектів;
— упаковка товарів;
— зберігання багажу;
— відділ втрачених речей;
— безкоштовний виклик таксі.
Як правило, за допомогою відмінного від конкурентів набору

послуг, пропонованих споживачу торговим закладом, підприємс-
тво торгівлі визначає своє положення стосовно до конкурентів.
Так, наприклад, у зв’язку із загостренням конкуренції серед круп-
них торгових мереж у Німеччині Галерея «Kaufhof», не зважаючи
на заборону офіційної влади, відкрили магазини для покупців у
неділю. Подібна акція роздрібного торговця (послуга недільних
покупок) привела до великого напливу покупців і різкого зрос-
тання його об’єму продажу.

Згідно з даними моніторингу покупців у Німеччині, найулюб-
леніше (обирали 6 разів) сімейне підприємство роздрібної тор-
гівлі «Globus», крім загальноприйнятого спектра послуг, також
надає клієнту можливість одержати назад 5 євро у разі 10-
хвилинного очікування біля каси в черзі (за умови, звичайно,
що й інші каси теж зайняті). Ще клієнт одержує назад 5 євро,
якщо на товар (йогурти, молоко і навіть свіжі продукти), який
купує клієнт, закінчується встановлений термін придатності
[10]. У магазинах мережі «Globus» біля каси ви не побачите то-
вари так званого імпульсного попиту (цукерки, шоколад). Мар-
кетологи роздрібного підприємства вважають: переважна біль-
шість його покупців — це мами з дітьми. Якщо мами почнуть
нервувати біля каси через те, що їхня дитина просить купити
що-небудь із товарів імпульсного попиту, то вони навряд при-
йдуть сюди знову.

Процеси глобалізації рітейлу. Світова криза ліквідності, що
почалася в Сполучених Штатах Америки і охопила весь світ,
вплинула й на розвиток світового рітейл-сегмента, примушуючи
операторів якщо не припиняти, то значно знижувати темпи свого
розвитку. Як наслідок, сьогодні простежуються деякі корегування
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ринків, що розвиваються, проте ця ситуація не має критичного
характеру. У період економічної нестабільності експерти консал-
тингової компанії «АТ. Kearney» радять рітейл-операторам пра-
цювати в напрямі внутрішніх перетворень і орієнтації на ринки,
що розвиваються. Експерти зауважують, що економічні умови
стали жорсткішими, проте не настільки, щоб упускати шанс ви-
ходу на нові ринки.

Процес глобалізації рітейлу характеризується зростанням,
починаючи з 2001 року, понад 49 торгових компаній вийшли на
90 нових для себе ринків. Тільки в 2005 році існувало понад 30
компаній «другої хвилі» продуктових мереж, мереж бау-
маркетів, магазинів продажу одягу, які вслід за «першопроход-
цями» — лідерами світового рітейлу, почали освоювати тери-
торії інших країн. Але стрімкий вихід, знову-таки, нерівнознач-
ний успіху: у 2005 році ринок залишило 17 рітейлерів, а в
2006 році ще 19. Чому це відбувається і які чинники не були
враховані ними для ведення успішної діяльності? У прагненні
дати відповіді на ці питання консалтингова фірма «АТ.
Kearney» впродовж останніх п’яти років публікує Індекс розвит-
ку світового рітейла (GRDI), який може допомогти рітейлерам
правильно розставити пріоритети під час створення стратегії
розвитку компанії у світовому масштабі. Під час складання Ін-
дексу було досліджено 25 макроекономічних та інших показни-
ків, важливих для розвитку роздрібної торгівлі, у результаті чо-
го було вибрано 30 найсприятливіших для інвестицій країн.
Отже, Міжнародний індекс розвитку роздрібної торгівлі, GRDI
(Global Retail Development Index), визначає привабливість сві-
тових ринків для розвитку рітейл-операторів. Протягом 2005—
2007 років Україна займала в цьому рейтингу лідируючі пози-
ції. Проте результати 2008 року перевершили навіть найгірші
побоювання — Україна втратила лідерські позиції та осіла 17
місце [18].

Аналізуючи Міжнародний індекс розвитку роздрібної торгівлі
за 2008 рік, можна зробити висновок, що представники світового
ринку рітейла найближчими роками продовжуватимуть активну
експансію в державах, що розвиваються, оскільки вони розумі-
ють, що можуть продовжувати нарощувати обороти за рахунок
ринків, що розвиваються, навіть якщо їм довелося зіткнутися з
жорсткими економічними умовами у власних країнах.

На додаток до GRDI було розроблено Індекс наявності потен-
ційних кадрів для рітейлу в 15 країнах, що розвиваються.
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У процесі складання індексів вивчали не тільки річні показни-
ки, але й дані за понад 10-річний період, у результаті чого було
виявлено такі особливості:

• для кожного з ринків, що розвиваються, існує період (у се-
редньому 5—10 років), протягом якого вихід на цей ринок буде
найсприятливішим;

• залежно від періоду розвитку, на якому перебуває ринок, на
ньому краще працюють певні торгові формати;

• прихід у країну світових рітейлерів сприятливо позначається на
економічному зростанні регіону. У рамках 11-річного аналізу було
досліджено вплив сучасної роздрібної торгівлі на економіку ринків,
що розвиваються. Прихильники думки про її позитивний вплив
стверджують, що цей процес приводить до зростання продуктивнос-
ті, інвестицій, появи нових робочих місць і нижчих цін. Опоненти ж
уважають, що прихід іноземних рітейлерів руйнує місцеву економі-
ку та культуру, сприяє «виведенню з гри» місцевих конкурентів.

До глобальних роздрібних мереж, що ведуть свій бізнес у різ-
них частинах світу, можна зарахувати такі компанії (табл. 4.7).
Об’єми продажу за форматами роздрібних торгових мереж на
географічних ринках (200 найбільших світових роздрібних мереж
2000 р., $ млрд) висвітлено в табл. 4.8.

Таблиця 4.7
НАЙБІЛЬШІ ГЛОБАЛЬНІ ОПЕРАТОРИ СВІТОВОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Агресивні Активні Помірні

Ahold (Голландія)
Auchan (Франція)

Boots (Великобританія)
Carrefour (Франція)
Casino (Франція)

Cora (Франція)
Intermarche (Франція)

JC Penny (США)
Jeromino Martins

(Португалія)
Marks & Spencer
(Великобританія)

Metro (Німеччина)
Office Depot (США)

Pinault Printemps
Redoute (Франція)

Promodes (Франція)
Sejyu (Японія)

Toys R Us (США)
Walmart (США)

Borders Group (США)
Castorama (Франція)

Delhaize (Бельгія)
Gap (США)

Home Depot (США)
Jusco (Японія)

Office Max (США)
Otto Versand
(Німеччина)

PetsMart (США)
Sonae (Португалія)

Aldi (Німеччина)
Costco (США)
Daiei (Японія)

Great Universal Stores
(Великобританія)

IKEA (США)
Ito Yakado (Японія)

J.Sainsbury
(Великобританія)
KBB (Голландія)

SHV Marko (Голландія)
Staples (США)

Takashimava (Японія)
Tengelmann (Німеччина)

TJX (США)
W.H.Smith

(Великобританія
Woolworth (США)
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Таблиця 4.8
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Резюме

В умовах кризово-рецесійних явищ в економіці України великі
компанії, скорочуючи видатки на пряму рекламу, у декілька разів
збільшують бюджети трейд-маркетингу. Ефективна організація
стимулювання торговельних посередників, власного торгового пер-
соналу та кінцевого споживача дозволяє підвищити рівень про-
дажу й дистрибуції, сприяє оптимізації товарних запасів та зрос-
танню активності торгівлі в період спаду, гармонізації взаємовід-
носин між посередниками, товаровиробниками, постачальниками,
а також формує та підвищує лояльність кінцевих споживачів.

Якщо постачальник / виробник не подбає про залучення до
просування своєї продукції проміжних покупців — оптових і
роздрібних посередників, та про стимулювання інтересу до това-
рів і послуг з боку кінцевих споживачів, навіть наймасштабніші
рекламні бюджети можна вважати неефективними. Як спонукати
торговельного посередника долучитися до ефективного просу-
вання своєї продукції ланками товаророзподільчої мережі до кін-
цевого споживача — завдання, яке компанії вирішують за допо-
могою інструментарію торгового маркетингу.

В Україні за останні роки роздрібна мережа сильно змінилась
— розширився асортимент, збільшився розмір підприємств, на-
самперед розмір торгових площ. З’явився ряд нових підприємств
роздрібної торгівлі, таких як торговельно-розважальні центри
(ТРЦ), дискаунт-центри, торгові галереї тощо. Роздрібна торгівля
— одна з галузей вітчизняної економіки, що найактивніше розви-
вається — інвестиції на одного зайнятого досягли рівня промис-
ловості, тенденції в галузі віддзеркалюють процеси що відбува-
ються в країні та є індикатором ефективності економіки в цілому.

Маркетинг підприємств роздрібної торгівлі, на думку багатьох
провідних вітчизняних та зарубіжних учених, необхідно розгля-
дати як самостійну сферу маркетингової діяльності.

У розділі приділено достатньо уваги питанням класифікації
підприємств роздрібної та оптової торгівлі, а саме: удосконалено
ознаки класифікації підприємств роздрібної торгівлі та напрями
покращення діяльності операторів роздрібного ринку на основі
сегментації ринку, що дозволяє максимально точно пристосувати



252

свої товари та послуги до визначених груп споживачів, забезпе-
чує гармонізацію з міжнародними класифікаціями, що їх викори-
стовують офіційна статистика та різноманітні галузеві асоціації
роздрібних мереж, а також створює умови для конвергенції
України в міжнародну спільноту.

Удосконалено та розроблено наукові підходи щодо визначен-
ня категоріального апарату у сфері роздрібної торгівлі та оптової
торгівлі, що дає можливість уникати існуючих непорозумінь у
термінології та визначеннях.

Висвітлено зарубіжний досвід операторів роздрібної торгівлі
та маркетингові рішення з ефективної роботи роздрібної торгівлі.
Автори пропонують з метою здійснення порівняльного аналізу
розглянути особливості роздрібної торгівлі Японії, США та Ні-
меччини за такими напрямами (параметрах), як структура галузі,
характеристика форматів, поточні тенденції розвитку тощо.

У цьому розділі пропонується огляд форматів роздрібної торгів-
лі відповідно до класифікації, прийнятої в Японії та США, а та-
кож резюмуються сучасні тенденції майбутнього розвитку та
можливості запозичення зарубіжного досвіду.

У процесі товароруху від (виробників) продавців до спожива-
чів кінцевою ланкою, що замикає ланцюг господарських зв’язків,
є роздрібна торгівля. За роздрібної торгівлі матеріальні ресурси
переходять зі сфери обігу у сферу колективного, індивідуального
та особистого споживання, тобто стають власністю споживачів.
Це відбувається шляхом купівлі-продажу, оскільки споживачі
одержують потрібні їм товари та послуги в обмін на свої гроші.

Роздрібна торгівля включає продаж товарів населенню для осо-
бистого споживання, організаціям, підприємствам для колективного
споживання або господарських потреб. Товари продають переважно
через підприємства роздрібної торгівлі й громадського харчування.
Водночас продаж споживчих товарів здійснюється зі складів під-
приємств-виробників, продавців, посередницьких організацій, фір-
мових магазинів, заготівельних пунктів, майстерень, ательє та ін.

Оптова торгівля — це форма відносин між підприємствами, ор-
ганізаціями, у якій господарські зв’язки з постачання продукції
сторони формують самостійно. Вона впливає на систему економіч-
них зв’язків між регіонами, галузями, визначає шляхи перемі-
щення товарів у країні, завдяки чому вдосконалюється територіаль-
ний поділ праці, досягається пропорційність у розвитку регіонів.
Для раціонального розподілу торгової кон’юнктури оптова торгів-
ля повинна володіти конкретними даними про дійсний стан і перс-
пективні зміни ситуацій на регіональних і галузевих ринках.
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Терміни і поняття

Гіпермаркет є магазин зі змішаним асортиментом, переважно таким
самим, як і в торговому центрі, але за нижчими цінами.

Дискаунтер — магазин самообслуговування площею 450—900 м2 з кіль-
кістю найменувань асортименту до 1500 одиниць, орієнтова-
ний на продаж упакованих товарів за цінами нижче середньо-
ринкових.

Магазин «Товари-поштою» здійснює торгівлю накладною платнею,
згідно з розповсюдженими каталогами.

Оптова торгівля — це форма відносин між підприємствами, організа-
ціями, у якій господарські зв’язки з постачання продукції сто-
рони формують самостійно.

Приватна марка (Private labels) — надається товарам, які виробляються
виробником за замовленням роздрібної мережі.

Роздрібна торгівля (Retail business) — включає продаж товарів насе-
ленню для особистого споживання, організаціям, підприємст-
вам для колективного споживання або господарських потреб.

Система POS (Point of Sale) — автоматизована система управління
продажем, включає спеціалізоване устаткування (касові тер-
мінали, принтери й сканери штрих-кодів, принтери чеків, рі-
дери кредитних карт тощо), інтегроване в єдине IT-рішення.

Супермаркет — магазин самообслуговування площею від 600 до 1800 м2 з
кількістю найменувань асортименту від 10 тис. до 15 тис. оди-
ниць, орієнтований на продаж уроздріб за середньоринковими
цінами або трохи дорожче, як правило, з високим рівнем сервісу.

Торговий дім — крупні торгові підприємства, до асортименту яких вхо-
дять різноманітні товари — продовольчі, лікеро-горілчані,
тютюнові вироби, одяг, текстиль, меблі, різноманітна апара-
тура, скло.

Питання для перевірки знань

1. Дайте визначення оптовій торгівлі.
2. Оптова діяльність може здійснюватись у трьох основних
організаційних формах. Назвіть та охарактеризуйте їх.
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3. За якими характеристиками (параметрами) необхідно
розглядати практику стимулюючих заходів з прискорення
процесу купівлі-продажу товарів та послуг?
4. Назвіть основні чинники, що сприяють розвитку торго-
вого маркетингу в Україні.
5. Охарактеризуйте інноваційні підходи щодо управління
продажем у торговому маркетингу.
6. Назвіть параметри, які визначають тип магазину та
норми «форматування» роздрібних мереж.
7. У чому полягає сенс класифікації підприємств роздрібної
торгівлі з погляду операторів роздрібного ринку?

Завдання для індивідуальної роботи

Вправа 1
Перерахуйте якомога більше відмінностей між видами робіт у

сфері роздрібної торгівлі та у сфері промислового продажу. Які
привабливі сторони кожного із цих видів робіт? Які сторони кож-
ного із цих видів робіт здаються Вам не дуже привабливими?
Перерахуйте стереотипи, пов’язані з кожним із цих видів робіт. У
чому причина виникнення кожного стереотипу?

Вправа 2
Порівняльна характеристика оптових посередників.
Наведіть порівняльну характеристику агента й дистриб’ютора,

використовуючи такі показники:
 право власності на товар;
 форма винагороди;
 наявність складів;
 формування цінової політики;
 участь у проведенні реклами;
 встановлення сервісу;
 можливість залучення субагентів тощо.
Вправа 3
У чому, на Вашу думку, полягала б різниця між процесами

продажу перерахованих нижче продуктів і послуг? У чому повин-
ні полягати відмінності управління процесом продажу для кож-
ного з них?
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А. Продаж арахісу (виробник — компанія «Planter») компанії,
що займається роздрібною торгівлею бакалійними товарами.

Б. Продаж арахісу (виробник — компанія «Planter») авіаком-
панії «Міжнародні авіалінії України», яка використовуватиме йо-
го як однин з продуктів харчування для своїх пасажирів.

В. Продаж телекомунікаційного обладнання вартістю від
250 тис. до 500 тис. дол. уряду України.

Г. Продаж телекомунікаційного обладнання вартістю від
250 тис. до 500 тис. дол. компанії «СКМ Інжиніринг».

Д. Продаж п’ятирічного права на оренду чудових приміщень
для роздрібної торгівлі в центрі Києва.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ
ТА ПРОЦЕДУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ

ТЕМА 1. Маркетингове та інформаційне забезпечення форму-
вання й реалізації бізнес-рішень на основі впровадження CRM-
технологій.
ТЕМА 2. Аналіз клієнтської бази підприємства — інструмент
підвищення ефективності продажу. Моніторинг задоволеності
споживачів.
ТЕМА 3. Ідентифікація та адресація цільових груп. Маркетин-
гові рішення щодо експертизи клієнтів.
ТЕМА 4. Управління відносинами з клієнтами — ефективний ін-
струмент для збільшення продажу.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ:

 можливості використання маркетингових інстру-
ментів у діяльності вітчизняних підприємств та ефек-
тивних маркетингових рішень у подоланні протиріч у
взаємодії суб’єктів економічної діяльності та оптималь-
ного розміщення ресурсів;
 обставини, що викликають зміни у сфері взаємодії
всіх суб’єктів маркетингової системи та передбачають
вивчення запитів і поведінки потенційних клієнтів за-
довго до розгортання виробництва певного товару;
 шляхи вирішення проблем оптимізації процесу
просування товарів від виробника до споживача;

5
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 теоретичні аспекти організації маркетингового, ін-
формаційного та процедурного забезпечення процесу
сприяння продажу товарів і послуг на основі впрова-
дження CRM-технологій, що дозволяють формувати
бізнес-рішення, орієнтовані на клієнта;
 фактори, що впливають на купівельну поведінку
споживача;
 процес прийняття споживачем рішення про купів-
лю товару (послуги);
 особливості створення єдиного прозорого середо-
вища обліку взаємовідносин компанії зі споживачами
(постачальниками) й партнерами.

Маркетингове та інформаційне
забезпечення формування

й реалізації бізнес-рішень на основі
впровадження CRM-технологій

Багато дослідників уважають, що маркетологи викорис-
товують свої компетенції насамперед для стимулювання попиту
на продукцію компанії. Такий підхід видається нам дещо обме-
женим. Менеджерам з маркетингу доводиться вирішувати безліч
питань: від найважливіших — щодо властивостей нового продук-
ту, організації продажу або рекламної кампанії — до менш знач-
них — знайти шрифт для напису на упаковці або вибрати її колір.
Значущість конкретних відповідей багато в чому визначається
специфікою ринків, на яких працюють організації (споживчий,
промисловий, глобальний, некомерційний тощо).

Процес розвитку (охвату) маркетингом різних галузей і на-
прямів бізнесу в Україні відбувається неоднаковими темпами,
відрізняється рівнем інтелектуалізації, інноваційності та інфор-
матизації, тому маркетинг почали застосовувати в найконкурент-
ніших сферах. Крім скорочення державного фінансування, сама
трансформація економіки викликала до життя появу багатьох но-
вих видів послуг (фінансово-кредитних і консалтингових, ауди-
торських, брокерських, трастових, колекторських та ін.). Розви-
ток вітчизняного ринку туристично-курортних послуг, готельно-
го та ресторанного бізнесу привів до інтенсивного розвитку мар-
кетингу в цих сферах діяльності, особливо в крупних містах,

Òåìà 1
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центрах визначних пам’яток культури, оздоровчо-рекреаційних
зонах. Також активно маркетинг почав розвиватися у сфері по-
слуг: торгівлі (торговельний маркетинг), фінансовому секторі
(страховий та банківський маркетинг), освіті (маркетинг навчаль-
ного закладу, маркетинг освітніх послуг) і туристичних послуг,
зокрема готельного та ресторанного бізнесу.

На ряді ринків, особливо фінансовому, нерухомості, туристич-
них послуг, роздрібної торгівлі монополія продавця ґрунту-
ється на низький інформованості споживача та недосконало-
сті законодавства. Компаніям, які намагаються отримати яко-
мога більше прибутку, вдається нав’язати споживачам сумнівні
послуги за допомогою масової реклами та стимулюючих заходів,
направлених на прискорення здійснення операції купівлі-про-
дажу (сприяння продажу).

Тому кризово-рецесійні явища в економіці країни поглиблю-
ються / посилюються на тлі ефекту інформаційної асиметрії ра-
зом з трансакційними витратами, що є «дефектами мікрострукту-
ри» ринкових взаємодій суб’єктів економічної діяльності, які
призводять до неоптимального (нераціонального) розміщення ре-
сурсів. Як відомо, асиметричністю в розподілі інформації назива-
ється ситуація, за якої частина учасників ринку володіє інформа-
цією, якою не володіють інші зацікавлені особи.

Аспекти асиметричної інформації давно цікавили вчених. Пер-
ші дослідження, що присвячені цій проблематиці, належать аме-
риканським економістам Джорджу Ейкерлофу, Майклу Спенсу,
Джозефу Стігліцу, Вільяму Вікрі та Джеймсу Міррлісу [1—4].
Учені довели, що за асиметричного розподілу інформації (спо-
живачі змушені використовувати ринкову статистику для визна-
чення правдивих характеристик товарів, відомих лише продав-
цям) угоди на ринку не укладаються, а за симетричного —
виграш очікує на обидві сторони. Отже, асиметрична інформація
змушує учасників ринку покладатися на випадок і призводить до
його краху (занепад ринку). Тому виникає питання: «Яким чином
учасники ринку, які краще, ніж інші, поінформовані, могли б пе-
редавати цю інформацію так, щоб уникнути ситуації зворотної
селекції?» Для цього потрібні особливі учасники ринку, які б ін-
формували (і відповідно, несли витрати) інших суб’єктів ринку
про їхні можливості, цінність та якість їхніх продуктів і послуг.
Майкл Спенс продемонстрував, що за певних умов добре інфор-
мовані учасники ринку можуть збільшувати свої ринкові оборо-
ти, «передаючи сигнали» іншим, гірше поінформованим суб’єк-
там ринку. Він розкрив дію механізму, за допомогою якого інфор-
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мованіші учасники ринку діляться інформацією з аутсайдерами,
у результаті чого становище і перших, і других суттєво покращу-
ється [2].

В економічній літературі асиметрія інформації розглядається
на ринках уживаних автомобілів, праці, страхування, кредитів і
заощаджень, де представлена полярною асиметрією: один із су-
б’єктів ринку внаслідок брак інформації не має можливості порів-
нювати якість товару та відповідно ціну, кваліфікацію праців-
ника, ризики настання страхової події, можливості повернення
кредиту тощо. Асиметрія інформації впливає на формування рів-
новажних цін, аналіз ринкових можливостей підприємства, сег-
ментацію споживачів, відбір цільових ринків та позиціонування,
розробку й просування необхідних товарів і послуг на ринок з
метою максимального пристосування виробництва товару до ве-
личини й структури ринкового попиту, об’єм і структуру прода-
жу, призводить до нераціонального розміщення ресурсів, а, мож-
ливо, і занепаду ринків. Неповнота інформації про товар чи
послугу означає, що покупець знає, якими якісними характерис-
тиками можуть володіти різні екземпляри товару і наскільки по-
ширені серед пропонованих на ринку екземпляри певної якості;
але він не знає якість того конкретного екземпляра, який він має
намір купити.

Отже, на місце «володіючого повною інформацією» суб’єкта
ринку приходить економічний агент, який безперервно дослі-
джує, вивчає та аналізує всі зростаючі потоки економічної інфор-
мації. У цих умовах з’являються суб’єкти ринку, які мають різ-
ний ступінь інформованості про економічні процеси, що змі-
нюються. Асиметрія інформації призводить до неефективного
функціонування ринків, невизначеності й ризиків, обмеження
конкуренції, здійснення ринкових операцій, нееквівалентних за
обміном для однієї зі сторін та ін.

Володіння маркетинговою інформацією про параметри ринку
та інші зовнішні чинники дає можливість суб’єкту ринку понизи-
ти ступінь невизначеності зовнішнього середовища, асиметрію
розвитку свого виробництва й перетворити інформацію на дже-
рело отримання конкурентної переваги.

Активна роль маркетингу полягає в зниженні асиметрії інфор-
мації про параметри зовнішнього ринкового середовища, що
спонукає агентів ринку ретельно вивчати величину й структуру
поточного та майбутнього ринкового попиту, можливі об’єми
виробництва конкурентів, кон’юнктуру ринку, тенденції розвит-
ку галузі і НТП, політичну й економічну ситуації, умови конку-
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ренції, а також формувати нові потреби на нові товари. Марке-
тинг забезпечує зниження асиметрії інформації, сповіщаючи
споживачів через маркетингові канали про якість товарів і по-
слуг, їх відповідність ціні, умови придбання та гарантії, репута-
цію виробника тощо.

Тому для вирішення проблемних прикладних питань щодо
маркетингового, інформаційного та процедурного забезпечення
стимулюючих заходів, прискорюючих процес купівлі-продажу
товарів і послуг необхідним є формування клієнт-орієнтованої
стратегії та структури компанії, а саме: команди менеджерів з ро-
боти з клієнтами, розробки могутньої системи підтримки — бази
даних, керованої програмним забезпеченням CRM-системи. Не-
обхідний також інструмент, що дозволив би стимулювати одер-
жання інформації, забезпечив її збереження, обробку й аналіз.
Саме таким інструментом для відділу продажу має стати клієнт-
ська база даних. Ці рішення повинні надавати функціональні мо-
жливості для підтримки повного циклу відносин з клієнтами і за-
безпечувати всі необхідні засоби для управління маркетингом,
продажем, сервісом, аналітикою тощо.

Першим кроком до розробки програмного забезпечення клі-
єнт-орієнтованого маркетингу стало розуміння того, що маркето-
логу для ідентифікації клієнта необхідна додаткова інформація,
яку потрібно десь зберігати, а також інструментарій, за допомо-
гою якого цю інформацію можна обробляти. У відповідь на не-
обхідність звернення до численних клієнтів, що персоналізуєть-
ся, і було розроблено «маркетинг баз даних» — попередник
CRM-технологій. Бази даних давали змогу вести процес створен-
ня, поповнення й оновлення інформації про потенційних клієнтів,
споживачів, постачальників з метою встановлення й підтримки
контактів з ними для здійснення операцій і підвищення конку-
рентоспроможності. З’явилися перші програми лояльності, ме-
тою яких було залучення й утримання вже існуючих клієнтів.

Використовуючи систему збалансованих показників (System of
the balanced indexes), Роберт Каплан з Harvard Business School і
Девід Нортон аналізують чотири основні принципи управління
клієнтами: відбір клієнтів, залучення нових клієнтів, їх утриман-
ня й підвищення вартості кожного існуючого клієнта. Під час
формулювання будь-якої стратегії управління клієнтами органі-
зації повинні розглядати кожен процес індивідуально. Усі вони
вимагають активного підходу.

1. Відбір клієнтів. Процес відбору починається з розуміння
клієнта, сегментації ринку, вибору цільових сегментів, для яких
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компанія може створити унікальну пропозицію цінності. Метою
«відбору клієнтів» може бути «фокусування на стратегічних кон-
трактах». Компанія може вимірювати успіх кількістю таких кон-
трактів, а саме: «націлюватися» на найцінніших клієнтів (high-
value customers — HVC). Зворотною стороною такого процесу є
виокремлення й позбавлення від неприбуткових клієнтів.

2. Залучення нових клієнтів — найскладніша й найвартісніша
частина управління клієнтами. Після того, як ринок поділено на
сегменти й проаналізовано, компанія демонструє свої ціннісні
пропозиції цільовим споживачам. Програми комунікації необхід-
но створювати відповідно до потреб виокремлених сегментів
споживачів.

3. Утримання (збереження) клієнтів. Після того, як клієнта
залучено, наступне завдання — утримати (зберегти) його. Ком-
панія зберігає клієнтів шляхом надання їм обіцяної пропозиції
цінності, щоб запобігти «переключенню», «втечі» клієнтів до
конкуруючої компанії. Тому вкрай важливо зберігати високоякіс-
не обслуговування. Стратегія утримання (збереження) клієнтів
ґрунтується на наданні якісних послуг, вислуховуванні клієнтів і
створенні відносин. Частина передових компаній світу вдоскона-
лила цей підхід шляхом поглиблення та індивідуалізації уявлення
про клієнта. Управління індивідуальними взаємовідносинами зі
споживачами (One-to-One Customer Relationship Management) до-
помагає персоніфікувати клієнтів настільки, що точки дотику
клієнта та компанії індивідуалізуються з урахуванням унікальних
особливостей клієнта, його стилю життя, поведінки, уподобань,
запитів та потреб (особливо це є характерним для сфери послуг).
Усе це стало початком ери «клієнт-орієнтованого маркетингу».

4. Підвищення вартості кожного здобутого клієнта — голов-
на мета будь-якої CRM-стратегії. Оскільки залучення нових клі-
єнтів складний і витратний процес, вартість утримання майже
завжди нижча вартості залучення. Отже, головний зміст цієї
стратегії оснований на збільшенні частки компанії в «споживчо-
му кошику» (витратах) кожного клієнта через розширення асор-
тиментного набору товарів та послуг. Зазначені характеристики
включають також «перехресний» продаж (cross sale) та встанов-
лення партнерських відносин з клієнтами, вимірюваних, напри-
клад, годинами, витраченими відповідальним менеджером або
спеціальними еккаунт-менеджерами (для VIP-осіб), які повинні
розбиратися в клієнтському бізнесі.

Роль каталізатора в розповсюдженні «клієнт-орієнтованого
маркетингу» виконують інформаційні технології, що радикально
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змінюють будь-які (і не тільки пов’язані з маркетингом) способи
організації управління. Хоча CRM у чистому вигляді є загальною
стратегією ведення бізнесу, не останню роль у її впровадженні
відіграють інформаційні технології, а поняття «маркетинг від-
носин» і «CRM», на думку західних науковців, співвідносяться як
душа й тіло і не можуть існувати окремо. Не випадково, назва
відповідного програмного забезпечення — Customer Relationships
Management (CRM) — стала синонімом практичної реалізації мар-
кетингу відносин на підприємстві.

Слід зазначити, що деякі аспекти CRM існують уже не один
рік, і їх впровадженню на заході передувала тривала еволюція
процесу автоматизації підприємства. Комп’ютерні системи, що
автоматизують певні процеси взаємодії з клієнтами, такі як: ав-
томатизація служби збуту (Sales Force Automation), автоматизація
маркетингового планування (Sales & Marketing System — SMS),
автоматизація обслуговування клієнтів (Customer Service
Automation або Customer Support System), управління зв’язками з
партнерами (Partner Relationship Management), аналітика попиту,
планування задач (Task Management) існували в розвинених краї-
нах десятки років. Проте об’єднати їх «під дахом» одного про-
грамного продукту стало новаторською ідеєю. Сучасні CRM-
системи в змозі об’єднати всі ці функції, серед яких головними,
на нашу думку, є автоматизація сервісу, маркетингу та продажу.
При цьому вони пов’язані єдиною бізнес-логікою та інтегровані в
корпоративне інформаційне середовище компанії на основі єди-
ної бази даних.

Фахівці виокремлюють CRM системи оперативного (о-CRM),
аналітичного (а-CRM) або колабораційного (с-CRM) рівнів. При
цьому задача найпростіших — операційних CRM — полягає в
тому, щоб, використовуючи бази даних інформації про взаємодію
клієнта з компанією, об’єднати людей, процеси і технології, ви-
користовуючи як головний орієнтир побажання й потреби клієн-
тів. Складніші, тобто аналітичні CRM, дозволяють формувати біз-
нес-рішення, орієнтовані на клієнта. Системи бізнес-звітності,
аналітичні механізми й стратегії зміцнення відносин із клієнтами
чітко підпадають під цю категорію. Завдання аналітичних CRM-
технологій — не тільки зібрати й систематизувати інформацію,
але й здійснити її аналіз з метою пошуку корисних закономірнос-
тей і прогнозування, і як наслідок — проникнути в суть потреб
клієнтів. Колабораційний CRM дає можливість клієнту безпосе-
редньо брати участь у діяльності фірми й впливати на процеси
розробки продукту. Наприклад, можна вести збір пропозицій клі-
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єнтів під час розробки дизайну продукту (як робить відомий ав-
токонцерн BMW); можливе зворотне ціноутворення, коли клієнт
описує вимоги до продукту й визначає, скільки він готовий за
нього заплатити, а виробник враховує ці пропозиції. Це дає до-
ступ до інформації всім зацікавленим у ній співробітникам і від-
ділам компанії, що дозволяє інтегрувати роботу різних підрозді-
лів компанії і вести єдину базу даних з розмежуванням доступу
користувачів до інформації.

Сучасні CRM-рішення у своїй більшості мають усі ці три сто-
рони, тобто вони здатні збирати, систематизувати всю необхідну
інформацію, робити на її основі аналіз і прогнози, а також сприя-
ти спрощенню контактів зі споживачами. Крім того, стрімкий
розвиток мережевих і комунікаційних технологій примушує по-
стачальників CRM-рішень використовувати ці технології у своїх
продуктах. У такий спосіб виник, наприклад, e-CRM.

Чи є сенс вести мову про нові види систем або це просто роз-
ширення звичайного CRM? Інтернет дозволяє організувати безза-
стережно безперервний зв’язок із замовником, споживачем, ко-
ристувачем. Тому e-CRM досить міцно затвердився як головний
напрям розвитку систем управління взаємовідносинами із замов-
никами. Саме завдяки e-CRM з’явилася можливість організувати
такі сервіси, як доступ до бази даних компаній, наприклад, FAQ
дозволяє користувачам вирішити основну масу питань самостій-
но (Self-service solutions), задавати ставити питання по e-mail
(E-mail management), використовувати сучасні інтернет-сервіси,
такі як chat, voice-over-IP, online touring, у реальному часі тощо.
Крім того, Інтернет якісно вплинув на всі чотири сфери CRM-
систем. Наприклад, в управлінні продажем з’явилася можливість
формування й зміни замовлень через Інтернет. Електронна коме-
рція (e-commerce), метою якої можна вважати поставку проданих
товарів або послуг у строк, зручним для клієнта чином і за міні-
мальну платню, міцно затвердилася в цьому секторі CRM-рішень.

Ще однією важливою тенденцією є галузевий розподіл CRM-
продуктів. З часом виникла потреба в розвитку спеціалізованих
CRM-додатків, «заточених» під різні категорії користувачів залеж-
но від галузі й розміру бізнесу. Так виникли галузеві рішення.

Галузеве рішення майже повністю адаптоване до потреб конк-
ретної галузі, тому частка вартості послуг у CRM-проекті (а та-
кож час на впровадження системи) значно знижується. Крім того,
галузеве рішення містить у собі досвід і технології роботи різних
підприємств галузі. У більшості випадків звичний набір функцій,
що включаються до стандартної конфігурації CRM-системи, не
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затребуваний повною мірою. Якщо виключити необов’язкову
функціональність, то можна скоротити час на освоєння системи
персоналом і, зрештою, підвищити кількість успішних інсталя-
цій.

Слід зазначити, що галузеве рішення — це не лише програма,
адаптована під конкретну галузь. У прийнятті рішень дуже важ-
ливу роль відіграє досвід фахівців (консультантів) з упроваджен-
ня, їхнього знання особливостей цієї галузі, властивих їй проце-
сів з роботи з клієнтами і задач, які стоять перед компаніями.
Консультант повинен уміти спілкуватися з керівництвом і фахів-
цями компанії-клієнта однією мовою, розуміти специфічні термі-
ни в цій галузі.

Зрозуміло, разом з консультантами важливу роль відіграє ко-
манда розробників, яка може швидко доопрацювати основну
програму й створені раніше додаткові модулі, специфічні для цієї
галузі, а також команда технічної підтримки, яка добре володіє
знаннями саме щодо цього галузевого рішення.

Окрім клієнтів, у кожної компанії є ще й постачальники. І всі
чудово розуміють, що послуги і товари, які компанія пропонує
клієнту, прямо залежать від того, що компанія отримує від поста-
чальника. Тому системи, орієнтовані на ланцюжки постачальни-
ків, розвиваються паралельно з CRM майже з тією самою швидкі-
стю. Якщо об’єднати дві системи, то вийде суперсистема, яка
автоматизує всі взаємовідносини й бізнес-процеси в окремій
компанії. Такі системи називають ERM — Enterprise Relationship
Management (CRM + Supplier RM = Enterprise RM). Також мож-
лива інтеграція рішень CRM з іншими відповідними технологія-
ми управління бізнес-процесами, такими як ERP.

Система планування ресурсів підприємства (Enterprise
Resource Planning — ERP) розроблена для вирішення цих проб-
лем, а саме: створення інформаційної системи, яка забезпечить
«безшовну» інтеграцію інформації, яка одержана від різних дже-
рел (персоналу, постачальників, партнерів та ін.). Система ERP
складається з набору інтегрованих додатків і модулів бізнесу для
виконання більшості бізнес-функцій, включаючи управління за-
пасами, ведення бухгалтерського обліку, дебіторської і кредитор-
ської заборгованості, планування потреб у матеріалах, управлін-
ня замовленнями й людськими ресурсами. Також система ви-
користовує загальну базу даних і загальні визначення; отже, різні
модулі можуть поєднуватися один з одним. Інша дуже важли-
ва характеристика ERP-систем полягає в тому, що вони вимага-
ють, щоб фірма дотримувалася певної моделі ведення бізнесу.
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Зазвичай процеси, прийняті в системі, відображають стан техно-
логії в певній галузі й представляють кращу практику у світі.
Отже, перш ніж запровадити систему ERP, компанія повинна змі-
нити свої методи ведення бізнесу, щоб відповідати цій моделі.
Опір до змін створює найбільшу проблему під час впровадження.
Відомими серед фахівців можна назвати такі компанії, що зай-
маються програмним забезпеченням і розробляють ERP-систе-
ми, — це провідні продавці систем міжнародного рівня — ком-
панії SAP, Baan, J. D. Edwards, Oracle і People Soft.

Якщо нині рішення CRM є одновимірними програмними до-
датками, що допомагають компаніям взаємодіяти з потенційними
й реальними споживачами, у майбутньому можна очікувати по-
будови корпоративних систем на базі гібридної моделі, що поєд-
нує в собі позитивні властивості як однорангових, так і клієнт-
серверних технологій. Однорангові технології (peer-to-peer —
p2p), дозволять зробити спілкування багатовимірним: споживач
— компанія, компанія — споживач і споживач — споживач. У
розвинутих країнах світу існують споживацькі співтовариства, у
яких споживачі не тільки можуть звертатися у відділи продажу й
обслуговування, але й спілкуватися з іншими споживачами, щоб
допомогти один одному та обмінятися інформацією. Можливість
взаємодії на рівні споживач — споживач може видатися дещо не-
звичайною, враховуючи сучасну парадигму CRM, але об’єднання
однорангових технологій із CRM виявиться корисним як для
компаній, так і для користувачів. Фірми, яким вдасться створити
співтовариства споживачів, можуть розраховувати на зниження
витрат у відділах продажу й обслуговування в міру того, як спо-
живачі звикатимуть до самообслуговування; співтовариства спо-
живачів зможуть одержувати більше даних про продукти й по-
слуги, а керівники підприємств — і далі покращувати свої
продукти й послуги, тим самим розширюючи коло постійних
споживачів.

За сучасних умов розвитку CRM можливе використання без-
дротових і мобільних технологій — m-CRM. Споживачі чекають
наявності зв’язку з компанією через телефон, факс, електронну
пошту й веб-браузер. У міру того, як бездротові технології ста-
ють нормою життя, клієнти вважають за можливе звернутися в
компанію за покупкою або підтримкою за допомогою бездрото-
вих пристроїв. Багато технологій проміжного програмного забез-
печення, що пропонуються на масовому ринку, наприклад, сер-
вери додатків, невдовзі підтримуватимуть розширення програм-
них компонентів CRM для бездротових і мобільних пристроїв в
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Україні. Як результат, компанія може звернутися до «потрібно-
го» клієнта в слушний момент часу з найефективнішою пропози-
цією найзручнішим для нього каналом.

Аналіз клієнтської бази
підприємства — інструмент

підвищення ефективності продажу.
Моніторинг задоволеності споживачів

Сьогодні значна частина фірм зіштовхуються з пробле-
мою ефективності роботи відділу продажу, які безпосередньо
працюють з клієнтами та на них покладене зобов’язання щодо
формування клієнтської бази підприємства. Таким чином, проб-
лема формування клієнтської бази підприємства напряму пов’я-
зана з ефективною роботою саме відділу продажів.

Основними причинами цього є такі:
1. У роботі багатьох фірм відсутня орієнтація на клієнта. Зада-

чі відділу продажу зводяться до «проштовхування» свого товару /
послуги клієнтам. У результаті цього перед персоналом фірми і,
зокрема, перед співробітниками відділу продажу не ставляться
пріоритети з поліпшення обслуговування, що призводить до не-
задоволеності клієнта і як наслідок до відсутності в нього лояль-
ності до фірми, з якою укладено угоду.

2. Контроль роботи менеджера з продажу зводиться до оцінки
обсягу угод укладених ним. При цьому значна частина робіт, що-
до пошуку та залучення клієнта й попередньої роботи з ним, за-
лишається поза контролем і оцінкою. Це призводить до небажан-
ня менеджерів докладати значні зусилля в цьому напрямі, що у
свою чергу веде до відсутності планової роботи щодо залучення
нових клієнтів.

3. Відсутня система контрольних показників (крім показників
обсягу продажу), які б дозволили оцінювати роботу менеджерів
із продажу на етапах, що передують укладанню угоди. Це усклад-
нює оцінку потенціалу продажів на наступний період на основі
інформації про роботу з потенційними клієнтами.

4. Відсутні інструменти для планування й аналізу роботи з клі-
єнтами на попередніх етапах. Планування роботи з інформацією,
облік інформації, що надходить, про потенційних клієнтів, поточ-
на робота з клієнтами на етапі попередніх переговорів тощо.

Òåìà 2
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5. Оцінку й прогноз попиту та динаміки ринку здійснюють на
підставі відвантажувальних документів, у кращому випадку на
підставі виписаних рахунків. Іноді суб’єктивна оцінка потенцій-
ного попиту проводиться на підставі опитування менеджерів, од-
нак і в цьому випадку відсутня інформаційна база, у якій могли б
зберігатися результати для аналізу.

6. Відсутність у керівника (а в кращому випадку запізнювання
в одержанні) об’єктивної картини роботи з клієнтами в динаміці.
Це досить часто призводить до «втрати» клієнтів на етапі попе-
редніх переговорів, а так само до спізнілої реакції за відсутності
контактів з постійними клієнтами.

Звісно, це лише короткий список причин, через які фірми не
використовують повною мірою потенціал співробітників відділу
продажів у частині підвищення ефективності бізнесу. Завданням
керівника відділу продажу є розробка процесу продажу у фірмі
таким чином, щоб максимально використовувати наявний потен-
ціал співробітників.

Досвід розвитку зарубіжних компаній демонструє, що для біль-
шості з них, поряд зі збільшенням обсягів продажу, метою є
формування кола постійних покупців. При цьому ефективність
роботи фірми визначається збалансованістю всіх складових про-
цесу продажу, основу якого повинна складати клієнтська база.

Такий підхід передбачає використання наявної інформації для
пошуку й контактів з потенційними клієнтами, і подальший пе-
рехід суб’єкта продажу до наступного етапу шляхом стандарти-
зованих процедур продажу і реалізації спеціальних програм.

Менеджерам з маркетингу та продажу важливо розуміти, під
впливом яких факторів відбувається процес прийняття спожива-
чем рішення про покупку, з яких етапів складається цей процес
(табл. 5.1).

До факторів-збудників, які визначають поведінку покупця,
належать фактори ситуаційного впливу.

1. Зміни в макросередовищі, зокрема економічна ситуація в
країні, рівень науково-технічного прогресу, законодавче регулю-
вання, зміна форми власності;

2. Зміни в мікросередовищі:
 платоспроможності або фінансової стійкості, у ціні даного

товару або послуги, виникнення необхідності іншої покупки,
зміни настрою покупця, невдале репозиціювання бренда;

 розташування або атмосфери в магазині (офісі), діях інших
покупців (учасників процесу купівлі), які можуть як стимулюва-
ти акт купівлі, так і протидіяти його здійсненню.
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Таблиця 5.1
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА

Фактори

Психологічні Мотивація
Сприйняття, засвоєння
Переконання
Ставлення

Особистісні Вік, стать, сімейний статус, етап жит-
тєвого циклу сім’ї
Професія, освіта, рівень доходів
Тип особистості, стиль життя

Соціокультурні Референтні групи
Сім’я
Соціальна роль і статус
Культура й субкультура, суспільний клас

Вплив комплексу маркетингу Товарна маркетингова політика
Цінова політика
Збутова політика
Комунікаційна політика

Фактори ситуаційного впливу Зміни в макросередовищі
Зміни обставин у покупця
Атмосфера в магазині, дії інших покупців

Загалом фактори, які впливають на купівельну поведінку по-
купця, можна поділити на дві групи: контрольовані та неконтро-
льовані з боку підприємства.

Психологічні, особистісні, соціокультурні фактори та фактори
ситуаційного впливу не підлягають контролю з боку підприємст-
ва. Їх треба постійно досліджувати та враховувати в маркетинго-
вій програмі підприємства.

Поведінку споживача під час покупки товару переважно ви-
значають і фактори соціокультурного впливу. Зокрема, суттєвий
вплив мають референтні групи. Референтні групи — це групи
людей, які безпосередньо або опосередковано впливають на по-
ведінку споживача (членські або первинні колективи, сім’я).

Процес прийняття споживачем рішення про купівлю товару
(послуги) представлено на рис. 5.1. Запропонована схема, з одно-
го боку, є загальноприйнятою, з другого, дозволяє чітко визначи-
ти межі етапів продажу й результати, які повинні бути отримані,
що дозволяє використовувати її для побудови схем бізнес-про-
цесів у випадку реінжинірингу відділу продажу та ін.
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Існує мінімальний набір інформації, що повинний бути в на-
явності в результаті виконання кожного етапу продажу.

Трансформація запиту в конкретну потребу

Усвідомлення потреби

Пошук інформації

Збір необхідних відомостей
про товари (послуги) та компанії, які їх надають

Порівняльна оцінка варіантів на ринку

Ранжування різних типів товарів (послуг)
за порядком їх прийнятності для споживача

Прийняття рішення
про придбання товару (послуги)

Формування наміру придбати
конкретний товар (послугу)

Реакція на придбаний товар (послугу)

Оцінка ступеню задоволення товаром (послугою)

Рис. 5.1. Процес прийняття рішення

 Інформація для контакту — мінімальний набір адресної ін-
формації, за наявності якої можна ідентифікувати клієнта.

 Інформація про потенційного клієнта — набір інформації
про компанію, що є споживачем пропонованих фірмою товарів і
послуг, який дозволяє здійснювати персоніфіковане звертання до
контактної особи.

 Інформація про потреби клієнта — набір інформації про
компанії, що включає інформацію про обсяг потреби в товарі /
послузі та можливі терміни постачання.
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 Інформація про постійного покупця включає інформацію
про здійсненні угоди, а також умови продажів та іншу індивідуаль-
ну інформацію.

Перерахована інформація, як правило, є, але розподілена між
менеджерами, які працюють із клієнтами. Основне завдання —
об’єднати її і доповнити.

Кожний відділ продажу реалізує програми роботи з клієнтами.
Це можуть бути адресні розсилання інформації, спеціальні про-
позиції для груп клієнтів. У цьому випадку перед відділом про-
дажів так само постають задачі, виконання яких вимагає наявно-
сті визначеної інформації:

 виокремлення груп клієнтів, що відповідають визначеним
критеріям;

 доставка їм необхідної інформації та контроль за її одер-
жанням;

 контроль за процесом реалізації програми;
 оцінка результатів реалізованих програм.
Інформаційна система, побудована на основі згаданих прин-

ципів, повинна, з одного боку, слугувати джерелом інформації
для супроводу етапів продажу у фірмі та інструментом для оброб-
ки інформації, а з другого боку, встановити контроль за процесом
реалізації та оцінкою результатів реалізованих програм.

Створення єдиного прозорого середовища обліку взаємо-
відносин компанії зі споживачами (постачальниками) і пар-
тнерами — необхідна умова для розробки стратегії взаємо-
відносин, а отже, підвищення конкурентоспроможності ком-
панії.

Традиційний підхід до реалізації цього рішення полягає в то-
му, щоб забезпечити зручність роботи з єдиною базою даних
(ЄБД), насамперед співробітникам бухгалтерії, фінансовому під-
розділу та збуту (продажів). Але у фактичні взаємовідносини зі
споживачами (постачальниками) і партнерами вступають не тіль-
ки співробітники цих підрозділів, але й співробітники закупівель
(оскільки деякі з постачальників водночас є і споживачами),
служб гарантійного обслуговування й сервісного супроводу, ло-
гістики, персоналу та ін. Інформація про характер взаємовідно-
син, що складаються в них зі споживачами (постачальниками),
зокрема про їхні потреби в конкретних товарах (послугах) і умо-
вах їх придбання, становлення до марки і (або) бренда компанії,
зауваження й пропозиції але формам організації взаємостосунків
з ними, в ЄБД не відображається, а отже, не може бути згодом
проаналізована.
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За традиційного підходу, як правило, враховуються тільки
фактичні взаємовідносини з тими зі споживачів (постачальни-
ків) або партнерів, з якими вже укладено договори на поставку
(відвантаження) товарів (послуг). Інформація про всі взаємовід-
носини з потенційними споживачами (партнерами), їхні запити,
що не завершилися укладанням угоди, зокрема, які надійшли в
контакт-центр компанії, а також пропозиції потенційних поста-
чальників зберігаються на паперових носіях або не зберігаються
взагалі.

Украй рідко в ЄБД відображається резервування товарів (по-
слуг), які є на складі, для конкретного споживача (партнера), да-
ти очікуваного й фактичного надходження від нього грошових
коштів у разі відвантаження товарів (послуг) з відстроченням
платежу, дати планованого й фактичного відвантаження товарів
(послуг) споживачу (партнеру) тощо.

Дуже вибірково в них представлена інформація про пропози-
ції постачальників, що беруть участь у тендерах, організованих
компанією, зокрема за заявками, заповненими ними на інтернет-
сайті компанії.

Споживач (постачальник) або партнер майже не має доступу
до ЄБД щодо взаєморозрахунків з компанією, виконання його
замовлення в режимі реального часу. Таку серйозну конкурентну
перевагу першими усвідомили й реалізували провідні компанії-
оператори з експрес-доставки вантажів і поштових відправлень.
Онлайн-бронювання сьогодні пропонують багато компаній, що
спеціалізуються на сфері послуг (продаж авіа- і залізничних квит-
ків тощо). Споживач, що робить, наприклад, покупки в інтернет-
магазині, не може бути до кінця впевнений у тому, що обраний
ним товар наявний на складі компанії і вже зарезервований для
нього, оскільки ці масиви бази даних, як правило, не інтегровані
в єдиний.

Прозорість обліку всіх аспектів взаємовідносин зі споживача-
ми для співробітників, які приймають рішення в межах делегова-
них їм повноважень, є базисним положенням упровадження
будь-якої CRM-системи власними силами. При цьому вона в жод-
ному випадку не означає її прозорість абсолютно для всіх співро-
бітників компанії, не говорячи вже про конкурентів.

Без аналізу тенденцій, що складаються на ринку, компанія ри-
зикує позбутися досягнутих конкурентних переваг. Сподіватися
ж на те, що все це можна компенсувати тільки за рахунок регуляр-
них масштабних маркетингових досліджень ринку, — найбільша
помилка.
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Важливе значення має й розробка регламенту внутрішнього
електронного документообігу. Зовсім не обов’язково для цього
використовувати дорогі програмні продукти, оскільки в більшос-
ті випадків його можна реалізувати на базі використовуваних у
компанії офісних програмних пакетів. Головне, чого можна досяг-
ти упровадженням регламенту, — це підвищення виконавчої дис-
ципліни й виконання прийнятих регламентів (стандартів) взає-
модії підрозділів.

У межах цього бізнес-процесу завдання підрозділу маркетингу
полягає в ініціюванні робіт зі створення і (або) внесення коректу-
вань в ЄБД, розробці заходів, зокрема регламентів (стандартів) з їх
виконання, і аналізі процесу управління знаннями про споживачів.

Загальні можливості інформаційного обслуговування спожи-
вачів і партнерів:

 формування нових можливостей з управління контактами зі
споживачами (партнерами) без негайної заміни допоміжних сис-
тем загального призначення;

 необхідність ухвалення загального підходу до роботи
центрів обслуговування;

 допоміжна роль загальних баз даних про споживачів (парт-
нерах) або про їхні трансакції.

Системи, які управляють даними про споживачів і партнерів:
— консолідація внутрішніх джерел надходження даних;
— злиття даних про споживачів, що є в партнерів з бізнесу, та

іншої доступної інформації;
— підвищення якості зібраної інформації про споживачів і

партнерів;
— моделювання наявних даних;
— важливість правового захисту одержуваних даних і забез-

печення їх відповідності;
— важливість прав доступу до даних і використовування цих

даних, коли взаємовідносини зі споживачем і партнером зачіпа-
ють інтереси третіх осіб, наприклад, посередника.

Порядок поширення даних під час переходу від трансакційних
до інформаційних систем:

 ідентифікація основних даних, необхідних для задання ви-
мог з маркетингу взаємовідносин зі споживачами (партнерами);

 визначення місцезнаходження даних у системах загального
призначення й моделювання цього процесу;

 збір нових основних даних;
 рафінування (очищення) даних, усунення дублікатів, а в де-

яких випадках навіть перепроектування джерела даних так, щоб
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можна було одержувати саме ті відомості, які важливі для бізнесу
споживача.

Аналіз даних і доступу до них:
— складання звітів з тих ключових індикаторів функціонуван-

ня, які виходять за межі норми ситуацій онлайна;
— глибинний аналіз даних з метою пошуку потрібної інфор-

мації, ранжирування реакції споживачів, рентабельності й ризи-
ків, а також сегментації споживачів;

— моделювання й оптимізація цінності та витрат на отриман-
ня можливостей встановлення контактів зі споживачами для за-
лучення цільових з них і продажу супутніх товарів (послуг) уже
існуючим споживачам у процесі реалізації окремих маркетинго-
вих кампаній, здійснюваних щодо певного товару (послуги);

— інші можливості з моделювання даних, наприклад, лінійне
моделювання або метод проб і помилок;

— забезпечення широкого доступу й передача відібраних да-
них підрозділам, філіалам, агентам, партнерам з бізнесу і в окре-
мих випадках — споживачам.

Перехід від аналізу до дій:
 повторне використовування модульних можливостей, на-

приклад, глибинного аналізу, на різних етапах, використання баз
даних як центрів зберігання інформації;

 формування й підтримка в постійному робочому стані біз-
нес-процесів у ході всього циклу роботи систем;

 стиковка етапів і дій, наприклад, зіставлення ранжирування
споживачів і сегментації ринку;

 автоматизація зв’язків між інформаційною і трансакційною
системами;

 подання основних даних до трансакційної бази даних про
споживачів і партнерів.

Перехід від дії до аналізу:
— передача трансакційних і зовнішніх даних до бази даних;
— підтримка безперервності даних, які надходять, та їх точності;
— проектування архітектури системи на основі перевіреного

підходу управління проектами, що дозволяє одержати вигоди від
накопиченого досвіду;

— підгонка архітектури баз даних під конкретну ситуацію на
етапі вибору способу реалізації.

Зміна маркетингової стратегії компанії в бік споживача, коли
компанії зосереджені не на своїх потребах, а на потребах спожи-
вачів і виробляють те, що їм необхідно, та одержують прибуток
саме за рахунок максимального задоволення цих потреб, сприяло
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появі нової бізнес-стратегії — CRM — (Customer Relationship
Management), ядром якої є «клієнто-орієнтований» підхід. Ця
стратегія ґрунтується на використанні передових управлінських
та інформаційних технології, за допомогою яких компанія збирає
інформацію про своїх споживачів на всіх стадіях його життєвого
циклу (залучення, утримання, лояльність), витягує з неї знання й
використовує їх на користь свого бізнесу шляхом вибудовування
довгострокових взаємовигідних відносин з ними. До найпопуляр-
ніших мотивів упровадження «CRM» у передових компаніях вар-
то зарахувати такі:

1. Кризовий
Основний чинник — втрата або «відведення» клієнтів мене-

джером, який покинув компанію, втрата бізнесу через низьку
кваліфікацію співробітників, різкий сплеск конкурентної бороть-
би, низьке повернення боргів. Основна потреба — контроль ін-
формації, систематизація діяльності співробітника.

2. Розвиваючий
Основний чинник — бурхливий розвиток бізнесу або потреба

в його розвитку, який неможливо здійснювати по-старому. Основ-
на потреба — автоматизація рутинних операцій, контроль ефек-
тивності, збір і передача знань.

3. Статусний
Основний чинник — необхідність CRM визначається зовніш-

німи чинниками: корпоративний стандарт, який необхідно втіли-
ти, збільшення інвестиційної привабливості бізнесу за рахунок
консолідації клієнтської бази. Основна потреба — реалізація
умов, які зумовлені зовнішніми чинниками (керівництвом, інвес-
торами і т. п.).

До комплексних задач CRM-проекту належать:
1) побудова єдиного інформаційного простору компанії, який

включає:
 формування єдиної клієнтської бази (шляхом об’єднання

розрізнених баз за окремими підрозділами в єдину базу);
 збереження історії взаємовідносин з клієнтами;
 консолідацію інформації за філіалами й головним офісом;
 отримання оперативної інформації щодо діючих клієнтів;
 формування бази знань (єдині регламенти роботи з клієнта-

ми, шаблони документів);
2) отримання інструментів аналітики за окремими групами

клієнтів, що включають:
 сегментацію клієнтів за різними параметрами (за статусом

та їх значущістю для компанії, за галузями економіки і т. д.);
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 формування статистичних і аналітичних звітів за окремими
клієнтами і групами клієнтів;

3) отримання інструменту для планування й контролю роботи
менеджерів, який включає:

 автоматизацію бізнес-процесів із залучення та супроводу
клієнтів, розподіл задач між менеджерами;

 формування необхідних документів за розробленими шаб-
лонами;

 формування контролюючих звітів з роботи менеджерів.
Ініціаторами упровадження CRM-проекту, як правило, є топ-

менеджери і (або) підрозділ маркетингу. Проте слід розуміти, що
впровадження CRM-проекту вимагає не тільки зміну діючих біз-
нес-процесів, але й зміну системи мотивації персоналу. Не випад-
ково прикладів успішного впровадження CRM-проектів навіть на
Заході вкрай мало.

Етапи комплексного CRM-проекту

1. CRM-експертиза:
 аналіз клієнт-орієнтованості стратегії компанії;
 аналіз організаційної структури й функцій підрозділу про-

дажів, маркетингу та сервісу;
 підготовка документа з переліком проблем, їх пріоритетності,

а також можливими напрямами їх рішення, шаблони документів.
2. CRM-консалтинг:
 оптимізація бізнес-процесів у сферах продажів, маркетингу

й обслуговування споживачів;
 створення ключових показників діяльності підрозділів і впо-

рядкування документообігу;
 розробка плану дій з упровадження нових регламентів про-

цесів у компанії.
3. CRM-софт:
 формування технічного завдання з налаштування софта;
 технічне налаштування софта й інтеграція його з іншими си-

стемами;
 створення регламенту роботи із софтом і навчання співробіт-

ників.
4. Аудит проекту;
 якісна та кількісна оцінка ступеня досягнення поставлених

цілей CRM-проекту;
 аналіз задоволеності ключових користувачів результатами

впровадження проекту.
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Хоча термін CRM продовжують використовувати як загально-
вживаний, він також містить у собі як додаткові, а можливо, і ос-
новні, такі три поняття:

 управління взаємодією з клієнтами (Customer Interface or
interaction Management — СІМ), що включає використання про-
грамного забезпечення для кол-центрів, автоматизацію роботи
продавців, індивідуальний маркетинг, клієнтський сервіс у кол-
центрах і самообслуговування на веб-сайті, зокрема покупки он-
лайн;

 управління досвідом клієнтів (Customer Experience or
Encounter Management — CEM), направлене на особисті контакти
клієнтів (на противагу знеособленим, видаленим контактам СІМ)
під час здійснення покупок у магазинах, споживання товарів «на
місці» й використання як придбаних товарів, так і послуг;

 управління результатами роботи з клієнтами (Customer
Solutions or Success Management — CSM), направлене на резуль-
тати, які одержують клієнти від використання товарів і послуг, а
особливо від довгострокових відносин з їх постачальником на
противагу коротким контактам.

Управління сукупним досвідом (Total Experience Management
— TЕM) поєднує в собі елементи СІМ, СЕМ і CSM, що належать
до індивідуального досвіду покупки й споживання товарів / по-
слуг до тих пір, поки цей досвід продовжується з погляду клієнта.
Цей досвід включає те, що відбулося до, під час і особливо після
(у результаті) взаємодії, якою прагне управляти більшість фірм, і
охоплює успішні чинники, що визначають довгострокові відно-
сини з клієнтами, а не коротку взаємодію з ними.

Ідентифікація та адресація
цільових груп. Маркетингові

рішення щодо експертизи клієнтів

Компанії, що розраховують на довготривале стабільне
зростання, не можуть обійтися без вивчення моделей генерації
грошових потоків і прибутку залежно від середніх термінів об-
слуговування споживачів, на підставі яких і приймаються рішен-
ня про інвестування в залучення нових споживачів. Отже, до зав-
дання підрозділу маркетингу належить моніторинг стану чистої
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вартості клієнтської бази. Це дозволить уникати певних груп
споживачів, щоб не сталося так, що «зайвих споживачів» назби-
ралося стільки само, як і цільових. Вибір потрібних споживачів
— це тільки перший крок. Якщо вам вдалося привернути їх, то
необхідно частину додаткового грошового потоку, що генеруєть-
ся, реінвестувати в створювану для них же цінність. Це сприяти-
ме зміцненню їх лояльності. Другий етап у цьому віртуальному
циклі — спрямування частини додаткового грошового потоку на
мотивацію й закріплення кращих співробітників.

Для визначення реальної значущості споживача необхідно
щодо кожного з них скласти вартісне досьє. Таке досьє — це до-
кладний звіт, що представляє економічну вартість та інші вигоди,
одержувані споживачем у процесі ділових відносин з постачаль-
ником, детальний опис усіх вигод, послуг і капіталовкладень у
грошовому виразі, які компанія надала споживачу, крім основно-
го товару або послуги.

З професійного погляду вартісне досьє надає споживачу до-
кладне економічне обґрунтування для ведення бізнесу з продав-
цем (постачальником) товарів (послуг). Основна задача вартісно-
го досьє — документально підтвердити всі переваги самого
товару (послуги), а також усіх інших елементів взаємовідносин,
від яких споживач одержує користь, і довести, що змінивши про-
давця (постачальника), він втратить набагато більше, ніж просто
куплений товар.

Важливою характеристикою вартісного досьє споживача є те,
що воно надихає співробітників компанії продавця, оскільки до-
кументальне оформлення діяльності з продажу допомагає спів-
робітникам оцінити свою роль з вигідніших позицій; викликає
гордість і впевненість у тому, що всі рутинні дії приводять до
надзвичайно цінного економічного результату (прибутку). До то-
го ж, різні підрозділи компанії-споживача можуть дізнатися з до-
сьє про діяльність своєї компанії в інших напрямах. Це так само
дозволяє топ-менеджерам компанії-споживача оцінити внесок
продавця та може бути відмінною темою стратегічних нарад
представників вищого керівництва споживача та продавця, а та-
кож дозволяє уявити різним функціональним підрозділам компа-
нії-споживача інформацію про те, яке сприяння надає постачаль-
ник кожному з них.

До вартісного досьє споживача (профілю клієнта) нале-
жать такі показники:

 інвестиції, здійснювані від імені споживача, представлені в
грошовому виразі. Якщо ви направляєте в компанію споживача
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групу технічних фахівців для вирішення якої-небудь проблеми й
не одержуєте за це жодної винагороди, у вартісному досьє повин-
ні бути відображені витрати, понесені компанією. Наприклад,
якщо споживач просить надати йому безкоштовний зразок товару
і ви його відправляєте безкоштовно, зазначте в досьє (профілі
споживача) вартість товару;

 навчання співробітників споживача (безкоштовне або зі
знижками), технічні та інші консультації, консультації за нереалі-
зованими комерційними проектами, розробка дослідних зразків,
послуги з проведення випробувань, зберігання резервного запасу,
економія на торгових операціях, інвестиції в автоматизацію об-
робки операцій, замовлень і управління запасами, інвестиції в
основне устаткування, спеціальні послуги, прискорені поставки;

 вигоди та переваги, що виникають у результаті інвестицій,
здійснених на користь споживача, представлені в грошовому ви-
разі, наприклад, вклавши гроші в навчання співробітників спо-
живача, важливо показати в грошовому виразі розмір вигоди
особисто для споживача;

 ефект від рішення проблем, представлений у грошовому ви-
разі, наприклад, якщо за допомогою вашої пропозиції споживач
знайшов рішення своїх проблем, і ви представили вартість цього
рішення в грошовому виразі, обов’язково включіть у нього корот-
ке зведення одержаної ним економії;

 особливі заходи. Трапляється, що в процесі взаємодії між
споживачем і продавцем останнього просять вийти за межі його
звичних обов’язків, щоб урятувати споживача від загрозливих йо-
му небезпек. Які б заходи ви не здійснювали, прагніть привернути
до них увагу (хто ще розповість про ваші заслуги, якщо не ви?);

 статистка. Очевидній силі цифр часто не приділяється належ-
ної уваги. Якщо цифри свідчать про виняткову ефективність про-
давця, споживачу доведеться оцінити, наскільки конкурент, що
пропонує нижчу ціну, зможе поліпшити ці показники;

 розділ, присвячений історії взаємовідносинам зі споживачем.

Процес сегментації споживачів

Сегментацію своїх споживачів за ступенем зменшення їх зна-
чущості компанії необхідно проводити регулярно, щоб забезпе-
чити адекватний рівень сервісу й обслуговування, відповідний
ступеню значущості їх категорії. Заздалегідь у компанії повинні
бути визначені критерії підходу до ранжирування споживачів, як
кількісні, так і якісні. Не потрібно при цьому, як деколи буває,
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сліпо дотримуючись принципу Парето — «80/20», ділити всіх на
дуже значущих та інших.

Такий підхід загрожує тим, що, зосередивши увагу виключно
на одній групі, компанія стає її заручником. До того ж, наступна
за значущістю група споживачів, очевидно, теж не однорідна, і
верхній її прошарок може стати в будь-який момент значущим.

На скільки саме категорій необхідно ранжирувати споживачів
кожна компанія вирішує самостійно, аналізуючи історію своїх
взаємовідносин з ними, враховуючи сферу своєї діяльності і те,
як це роблять конкуренти. Компанія, приймаючи рішення про
ранжирування споживачів, повинна розуміти, що це не баналь-
ний розрахунок варіантів розмірів знижок і відстрочень платежу,
а саме стандарти (регламенти) взаємин її з конкретними категорі-
ями споживачів. Отже, людський чинник і персоналізація взає-
мовідносин з ними повинні стати для всіх її співробітників ви-
значаючими. Наприклад, для компаній, що спеціалізуються на
сфері послуг, девіз «Наша пропозиція — наш співробітник» по-
винен стати нормою поведінки для всього персоналу.

У вітчизняній практиці традиційно всіх споживачів ділять на
чотири категорії, а саме: «VIP», крупні, середні й дрібні. Зараху-
вання споживача до категорії «VIP» у вітчизняній практиці може
не відображати загальноприйняті критерії ранжирування, напри-
клад, якщо споживач має певний вплив у секторах або сферах біз-
несу й влади, виступає як лобіст тощо.

У зарубіжній практиці сегментування споживачів, як правило,
проводять з більшою мірою градації. Так, відомий британський
«Барклайз банк» сегментує свою клієнтську базу за тридцяти
двома категоріями. При цьому для кожної з них існує не тільки
свій регламент обслуговування, але й перелік послуг, реклама на
які висилається або надається під час особистого звернення до
банку.

Але навіть за наявності вивіреніших критеріїв сегментації, що
враховують позитивну чисту цінність від взаємовідносин компа-
нії зі споживачами, не можна впевнено сказати, чи існує потенці-
ал зростання в певного споживача.

У всіх категоріях споживачів слід виокремлювати як мінімум
такі підгрупи: сегменти, що найбільше зростають та з потенціа-
лом нижче за нуль. Першій групі необхідно приділяти максимум
уваги, а на підтримці відносин з іншими можна економити, на-
приклад, надаючи менше безкоштовних послуг, замінюючи доро-
гі особисті зустрічі співробітників підрозділів збуту (продажу)
повідомленнями електронною поштою тощо.
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В одній американській авіакомпанії до категорії зростаючих
сегментів зараховують такі:

 робив не менше 12 поїздок на рік;
 із цих поїздок не менше шести припадало на цю авіакомпа-

нію;
 купував не менше половини квитків поза спеціальними про-

позиціями;
 брав участь у програмі авіакомпанії, що мотивує здійснюва-

ти польоти частіше;
 був учасником аналогічної програми конкуруючого перевіз-

ника.
У розглянутому прикладі звернемо особливу увагу на остан-

ній критерій сегментації — на участь споживача в аналогічних
програмах конкурента, — що свідчить про його великий потенці-
ал у потребі таких послуг.

Таким чином, завдання аналізу економічних вигод відносин зі
споживачами формує вимоги до політики управління взаємовід-
носин з ними. Вона досить складна й вимагає творчого підходу в
розробленні аналітичної методики збору інформації для її потреб.
Її результатом повинна стати стратегія компанії щодо ставлення
до різних груп споживачів і відповідна поведінка співробітників
компанії з ними. Стосовно до крупних і середніх споживачів
стратегія взаємовідносин повинна спочатку будуватися на прин-
ципах партнерства, тобто взаємного врахування інтересів. Отже,
важливе значення матиме й подолання небажання або нездатності
співробітників підрозділів компанії деколи вникати в суть проб-
леми споживачів і співвідносити їх зі стратегією компанії.

Важливо, щоб цих принципів взаємовідносин повсякденно до-
тримувалися всі співробітники компанії й при цьому не допуска-
лася практика подвійних стандартів щодо окремих з них.

Позиція компанії стосовно до споживачів і партнерів може
включати такі положення:

 ми використовуватимемо наші кращі комунікаційні можли-
вості і всю наявну інформацію, щоб відшукати вас. Ми спробує-
мо не звертатися до тих з вас, хто не захоче купувати нашу про-
дукцію. Інакше кажучи, ми постараємося не витрачати марно ні
ваш, ні свій час;

 ми хочемо пізнати вас, ваші потреби й підтримувати з вами
діалог;

 ми намагатимемося, щоб товар або послуга, які ви одержали
від нас, були саме тим, що ви хотіли, на такому рівні обслугову-
вання, який вам приємний. Це означає, що ми працюватимемо з
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вами в тісній взаємодії, щоб відшукати рішення виникаючих у
вас проблем;

 ми гарантуємо, що всі складові нашої структури бізнесу ак-
тивно працюватимуть на виконання взятих нами зобов’язань;

 ми постійно вдосконалюватимемо процеси й процедури, які
допоможуть нам здійснити все вищезазначене;

 усе це ми робитимемо за умови, що одержимо від вас над-
ходження на прийнятну для вас суму, яка перевищить наші ви-
трати на обслуговування вас, щоб наша взаємодія була дійсно
взаємовигідною.

Складання профілю споживача, згідно із загальними прин-
ципами сегментації ринку, традиційно здійснюється за чотирма
основними ознаками: географічною, демографічною, психографіч-
ною (соціальний прошарок, стиль життя, особисті якості), по-
ведінковою. Ступінь деталізації за кожною ознакою залежить від
характеру продукції.

Складаючи «портрет споживача» продукції масового попиту,
необхідно особливу увагу приділяти манерам його поведінки під
час здійснення покупки, зокрема, до якого психологічного типу
споживач умовно належить: прихильник певної торгової марки,
обережний, новатор, прихильник моди, імпульсивний, економний,
раціональний. Якщо ж необхідно скласти профіль конкретного
споживача, можна взяти за основу анкету «Профіль Клієнта».

Для складання групового портрета споживача необхідно ско-
ристатися даними статистики й результатами опитувань або ан-
кетувань / інтерв’ю, проведених безпосередньо службою марке-
тингу або замовлених.

Фактично це частина бази даних відділу збуту, доповнена ін-
формацією фінансового відділу в частині завершення розрахунків,
відрізняється тим, що до неї введено додаткові графи, що відобра-
жають ступінь виконання договірних зобов’язань. Такий підхід до
створення профілю споживача називають «історією споживача».

Використання певних коефіцієнтів у структурі бази даних дає
можливість групувати споживачів за різними ознаками, виокрем-
лювати потенційно привабливі групи і розробляти для них ціле-
спрямовану стратегію продажу.

Аналіз причин втрати (переходу до іншого виробника)
найцінніших споживачів

Необхідно виокремити зі всіх споживачів за останні кілька
років (краще за період не менше двох-трьох років) групу особли-
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во значущих для підприємства споживачів і визначити динаміку
зміни їх частки в загальному об’ємі реалізації за цей часовий пе-
ріод. Потім виокремити з цієї групи тих, хто в цей період пере-
став бути споживачем підприємства, або тих, хто зменшив об’єм
закупівель. Далі необхідно з’ясувати, чим це було викликано.
Практика проведення подібних досліджень показала, що діапазон
причин втрати досить широкий і не завжди зводиться тільки до
якості або ціни продукції. Вагоме значення має організація об-
слуговування споживача, і саме розуміння цього співробітниками
служби збуту підприємства. Тільки проаналізувавши всі причини
й розробивши комплекс компенсаційних заходів, можна почина-
ти активну кампанію із залучення нових споживачів.

Приступаючи до аналізу та створенню «портрета конкурента
можна обмежитися тільки з’ясуванням переліку й об’єму продук-
ції, що випускається, цін на неї і регіонів збуту. Уже цього може
бути достатньо для створення бази даних щодо конкурентів, яка за
оперативного відстежування в ній інформації стане значною підмо-
гою в роботі служби маркетингу під час розробки власної маркетин-
гової стратегії. Проте для глибшого вивчення конкурентів можна
рекомендувати звернутися до принципів складання «Профілю кон-
курента» (табл. 5.2). Очевидно, що створення бази даних щодо
конкурентів за таким принципом потребує значних витрат часу й
грошових коштів, а тому доцільність її ведення повинна визнача-
тись у кожному конкретному випадку керівником підприємства.

Для того, щоб портрет споживача був повнішим необхідно
провести опитування фахівців з оптової та роздрібної ланок тор-
гівлі. Це необхідно робити підприємствам, що випускають про-
дукцію масового попиту. Фахівці торгівлі, які спілкуються безпо-
середньо зі споживачем, володіють тією інформацією, яку збира-
ти самостійно досить складно й дорого.

 Таблиця 5.2
ПРОФІЛЬ КОНКУРЕНТА

Характеристика
конкурента

Повна назва, юридична та фізична адреси, банківські
реквізити, контактні телефони, П.І.Б. керівника підприємства,

служби маркетингу і комерційного директора

Фізичні
характеристики

Кількість підприємств (філіалів) і співробітників у них.
Які сегменти ринку обслуговує найкращим чином, а які
задовільно

Рівень
заробітної платні

Середній рівень заробітної платні управлінського пер-
соналу й основних робітників. Методи стимулювання
праці персоналу
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Закінчення табл. 5.2

Характеристика
конкурента

Повна назва, юридична та фізична адреси, банківські
реквізити, контактні телефони, П.І.Б. керівника підприємства,

служби маркетингу і комерційного директора

Фінансові
результати
діяльності

Загальне фінансове становище (міцне, задовільне, неза-
довільне). Тенденції діяльності у сфері фінансів за
останні два-три роки

Ціноутворення Підходи до формування ринкових цін і можливі у відпо-
відь дії на цінову політику інших підприємств

Положення
на ринку

На який сегмент ринку орієнтована продукція підприєм-
ства? Яку унікальну продукцію пропонує або планує за-
пропонувати? У чому полягає коротко-, средньо- і дов-
гострокова ринкова стратегія?

Підприємство
як постачальник

Якість обслуговування (сильні і слабкі сторони), чи лег-
ко розв’язуються проблеми споживача? Втрата яких ка-
тегорій споживачів виявилася б для нього найважчою?
Які відгуки споживачів про методи, які застосовує під-
приємство в ділових відносинах (винятково чесні або
далеко не бездоганні)?

Імідж
в діловому світі

Загальна ділова репутація. Яка думка про нього в галузі й
у торговельних організаціях у регіонах, що цікавлять нас

Обхідні шляхи
отримання
інформації

Чи є на підприємстві колишні співробітники конкурента,
яких необхідно розпитати? Хто зі споживачів підприєм-
ства користувався та/або продовжує користуватися про-
дукцією або послугами конкурента? Хто з них може ви-
явитися для підприємства корисним джерелом інфор-
мації? Де і яка інформація про них була опублікована?

Майбутній
поєдинок
на ринку

Яким чином ми могли б з вигодою для себе збільшити
свою частку на ринку за рахунок конкурента? Чи був ви-
падок, коли вдалося взяти верх над ним на конкретному
ринку, якщо «Так», то яким чином це вдалося зробити?

При цьому необхідно чітко для себе з’ясувати деяку різницю в
баченнях ринку і споживача крупним оптовиком та роздрібним
торговцем.

Сегментація постачальників
товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ)

Визначення значущості постачальника не менш важливе зав-
дання для компанії, ніж значущість споживача. Категорія зна-
чущості постачальника визначається насамперед якістю постав-
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лених ними ТМЦ і його надійністю, тобто дотриманням термінів
поставки.

Як і в роботі зі споживачами, компанії прагнуть за всіх висо-
ких показників значущості постачальника не потрапляти в пря-
му залежність від нього і використовувати схему з кількома
ексклюзивними джерелами поставки ТМЦ. Такий підхід дозво-
ляє споживачам і компаніям-постачальникам мінімізувати свої
потенційні ризики щодо термінів поставки, а також ціни пос-
тавки.

Наприклад, для своїх дев’яти підприємств споживач обирає
двох постачальників, один з яких забезпечує п’ять, а інший —
чотири з них. При цьому кожен постачальник стосовно до іншого
відіграє роль резервного. У свою чергу споживач залишає за со-
бою право вимагати, щоб постачальники спільно брали участь у
поліпшенні якості ТМЦ, що йому поставляються, відстежували
покращення, упроваджені кожним з них, і використовували їх як
критерій для розподілу частки бізнесу між ними.

Схема з кількома ексклюзивними постачальниками найчас-
тіше реалізується в два етапи. Спочатку постачальники переко-
нують споживачів у найбільшій цінності ексклюзивних поставок
на кожну окрему виробничу ділянку незалежно від того, хто їх
здійснює. Потім вони переконують споживачів у тому, що є для
них найвигіднішими ексклюзивними постачальниками. При цьо-
му саме збільшення частки постачальника в бізнесі споживача
досягається за рахунок збитку прибутковості. Прибутковість для
обох настає в результаті зниження витрат на поставку, вищої ці-
ни на ТМЦ або за рахунок вигіднішого поєднання часток суміс-
ного зі споживачем бізнесу.

Збільшення частки компанії
в бізнесі споживача

Стратегія збільшення частки компанії в бізнесі споживача або
партнера найчастіше трапляється на ринку «b2b». Це відбуваєть-
ся частково тому, що тут потреби можуть бути з високим ступе-
нем точності оцінені та спрогнозовані.

Компанія «SEGHERS», що спеціалізується на комплексному
промислово-технічному обслуговуванні, стосовно до цільових
споживачів використовує стратегію, яка складається з чотирьох
послідовних кроків з розвитку бізнесу:

 під час пошуку можливостей для бізнесу з цільовими спо-
живачами компанія фокусується на наданні однієї спеціалізова-
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ної послуги, яку вона здатна виконувати дуже якісно, щоб пере-
конати споживача у своїй надійності й досвіді;

 на основі цього досвіду пропонує другий, прибутковіший
для себе рівень сервісу — тривале технічне обслуговування
компанії споживача. При цьому вона не намагається захопити
бізнес з технічного обслуговування споживача цілком, а пропо-
нує тільки ті послуги, які може надати зі значним прибутком
для себе;

 капітальний ремонт устаткування — третій крок у її страте-
гії. Керівники підрозділів використовують дані служби технічно-
го обслуговування, щоб одержати глибокі знання про потреби
споживача. Техніка «SEGHERS» у свою чергу вміє знаходити
будь-які можливості для розширення обслуговування споживача
в найвигідніших для компанії видах обслуговування;

 коли ж споживач повністю переконується в можливостях
«SEGHERS», менеджери з продажу пропонують четвертий рівень
організації бізнесу — повний профілактичний або капітальний
ремонт. Це технічно складна послуга, робота досить дорога й
може зумовити зупинку виробництва споживача на тиждень або
більше. Виконання такого замовлення стає вельми складною, але
набагато прибутковішою справою.

Основні стратегічні вимоги до підрозділів,
що взаємодіють зі споживачами та партнерами

Зазначені вимоги можна сформулювати таким чином:
1) здатність керівництва підрозділу приймати самостійні рі-

шення, направлені на збільшення прибутковості й ефективності
роботи підрозділу в межах корпоративної стратегії;

2) зацікавленість персоналу. Бажання кожного співробітника
максимально мобілізувати особистий потенціал на реалізації за-
гальної задачі й задоволення споживачів;

3) створення «нового відчуття» для споживача. Уміння виок-
ремитися в натовпі конкурентів, здатність надати споживачеві
позитивний досвід, побудований здебільшого на емоційних і
суб’єктивних чинниках, а ніж на порожніх твердженнях;

4) правильна стратегія відносин зі споживачами. Здатність як-
найповніше і своєчасно використовувати інформацію про спожи-
вачів і канали взаємодії з ними для збільшення прибутковості
кожного споживача, його лояльності та задоволеності на основі
сучасних інформаційних технологій.
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Управління відносинами
з клієнтами — ефективний

інструмент для збільшення продажу

Рішення класу «CRM», дозволяють об’єднувати співро-
бітників, партнерів, процеси й технології в межах повного зам-
кнутого циклу взаємодії з клієнтами. Воно надає засоби для ви-
конання перевірки доступності ресурсів у режимі реального часу,
управління договорами та фактуруванням. За його допомогою
досягається високий ступінь прозорості виконання замовлень і
відстеження їх статусу. Рішення також пропонує функції та мож-
ливості для планування маркетингової діяльності, управління мар-
кетинговими кампаніями, здійснення телемаркетинга, генерації
нових можливостей продажів і сегментації клієнтської бази.

Крім того, рішення «управління взаєминами з клієнтами» доз-
воляє підприємствам пропонувати останнім підтримку різними
каналами: через центр взаємодії з клієнтами, за допомогою ін-
тернет-забезпечення для самообслуговування клієнтів та управ-
ління сервісом і рекламаціями, шляхом обслуговування та вико-
нання робіт у клієнтів, а також управління базою встановленого у
клієнтів устаткування.

Це рішення надає функціональні можливості для підтримки
повного циклу відносин з клієнтами й забезпечує всі необхідні
засоби для управління маркетингом, продажем, сервісом, аналі-
тикою. Крім цього, у рішенні містяться додатки для співробітни-
ків, що працюють з клієнтами, для центрів взаємодії, підтримки
електронної комерції та роботи з партнерами зі збуту.

Завдяки рішенню «управління взаєминами з клієнтами» під-
приємства зможуть створити базу для довгострокових рентабель-
них відносин з клієнтами й швидкого отримання реальної прибут-
ковості інвестицій.

Наприклад, рішення «SAP» класу «CRM» для управління вза-
єминами з клієнтами надає повну, цілісну інформацію про клієн-
тів, націлену на вирішення завдань, актуальних для конкретних
галузей. Рішення містить моделі бізнес-процесів, які були ретель-
но опрацьовані, направлені на якнайкраще обслуговування клі-
єнтів і спроектовані з урахуванням вимог конкретних галузей. У
рішенні реалізовано заздалегідь налаштованні, інтегрованні біз-
нес-сценарії на основі бізнес-процесів за такими напрямами:

 Маркетинг. Підвищення ефективності маркетингових захо-
дів завдяки функціональним можливостям маркетингового пла-
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нування, управління кампаніями й потенційними можливостями,
маркетингової аналітики, сегментації клієнтської бази, персона-
лізації та управління стимулюванням сфери торгівлі.

 Управління продажем. Оптимізація існуючих каналів збу-
ту завдяки функціональності для планування й прогнозування
продажу, управління організаційною структурою і територіями,
ключовими клієнтами й контактами-завданнями, потенційними
операціями, пропозиціями й замовленнями, договорами, заохо-
ченнями та комісійними для співробітників.

 Сервіс. Реалізація потенціалу отримання прибутку, який має
у своєму розпорядженні сервісна організація, завдяки функціональ-
ним можливостям багатоканального обслуговування, планування
й оптимізації ресурсів, управління сервісними операціями, пла-
нування й прогнозування сервісу, обслуговування та підтримки
клієнтів, а також надання професійних послуг.

 Аналітика. Оцінка ефективності бізнес-процесів за допомо-
гою низки засобів для аналізу клієнтської бази, маркетингу, про-
дажу, сервісу та каналів взаємодії.

 Центр взаємодії. Підвищення продуктивності центру взає-
модії за допомогою функціональних можливостей для управління
телемаркетингом, телепродажами і сервісом безпосередньо в
центрі взаємодії і, крім того, використання центру взаємодії для
обслуговування співробітників підприємства.

 Мобільні рішення. Розширення рішення «управління взає-
минами з клієнтами» за рахунок функцій для підтримки продажу
та сервісу в точках контактів з клієнтами.

 Електронна комерція. Використання мережі Інтернет як
ефективного каналу збуту з функціональністю для маркетингу,
продажу, сервісу та аналітики.

 Управління розподілом. Оптимізація непрямих каналів
продаж за допомогою функціональних можливостей управління
партнерами, аналітикою, маркетингом, продажем, сервісом та
електронною комерцією.

Ці інтегровані процеси охоплюють усі канали комунікації з
клієнтами за напрямками продажу, маркетингу та обслуговуван-
ня клієнтів. Вони дозволяють ухвалювати рішення, що серйозно
впливають на діяльність підприємства.

З рішенням «управління взаєминами з клієнтами» компанії
отримують:

 збільшення прибутку за рахунок ефективної системи залу-
чення клієнтів, підвищення частоти відгуку в результаті прямих
маркетингових розсилок, вдосконалених можливостей «перехрес-
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ного продажу» й продажу дорожчих товарів, зниження відтока
клієнтів;

 скорочення витрат завдаяки автоматизації взаємодій, підви-
щення продуктивності співробітників, які працюють з клієнтами,
скорочення витрат на прямий маркетинг і рекламу в засобах ма-
сової інформації, оптимізації запасів і бізнес-процесів;

 отримують конкурентні переваги за рахунок збільшення ло-
яльності клієнтів та їх утримання, глибшого й цілісного розумін-
ня потреб ринку і клієнтів, а також скорочення часу виведення
продуктів на ринок.

Рішення «управління взаєминами з клієнтами» дозволяє вдос-
коналювати відносини з клієнтами, зміцнювати лідерство компа-
нії на ринку й підвищувати ефективність оперативної діяльності
завдяки тому, що компанії можуть:

— отримувати дослідження поведінки клієнта та адаптувати
свої пропозиції відповідно до його конкретних потреб;

— ідентифікувати тенденції й виявляти нові потреби клієнтів,
динамічно перерозподіляти ресурси та розробляти, створювати й
надавати продукти (послуги), орієнтовані на майбутні потреби;

— виконувати розподіл і консолідацію ресурсів, інтегрувати
процеси та функції, поставляти продукти й послуги, повністю
відповідні очікуванням клієнтів;

— підтримувати повний цикл взаємодії з клієнтами: від їх за-
лучення до здійснення операцій купівлі-продажу й виконання за-
мовлень до подальшого обслуговування клієнтів;

— використовувати переваги сучасного порталу підприємства
й засобів обміну даними у всьому ланцюзі створення додаткової
вартості.

У ринковій ніші конкуруючі компанії часто намагаються ро-
бити привабливі пропозиції потенційним клієнтам, для того, щоб
вони ставали постійними замовниками фірми. Ці пропозиції ма-
ють економічний сенс тільки в тих випадках, коли компанія може
зберегти нових клієнтів протягом досить тривалого періоду часу.
З іншого боку, компанія повинна не відставати від конкурентів,
щоб захистити свою клієнтську базу. Водночас віддача від захо-
дів щодо збереження клієнтів не завжди піддається виміру, а як-
що і вдається її оцінити, часто з’ясовується, що доход і прибуток
від клієнта стають нижчими внаслідок зниження цін. У результа-
ті в цій галузі дуже високий рівень втрати клієнтів, мінімальна
прихильність замовників і обмежені доходи.

 У такому випадку інтегрована система аналізу клієнтської ін-
формації має особливе значення, дозволяє оцінити життєвий
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цикл (lіfetіme value) клієнтів і залежно від цього показника роз-
робити програми щодо їх збереження. Аналітику використову-
ють і для оцінки прибутковості кожного клієнта, а також для
прогнозування ймовірності його «відходу» до конкурента протя-
гом визначеного періоду. Володіючи такою інформацією, компа-
нія може визначити, чи варто вкладати кошти в збереження цього
клієнта, а також з’ясувати, як підтримати й зміцнити відносини з
ним, виходячи з найважливіших для нього параметрів роботи фір-
ми. Знаючи всі ці факти, можна розробити цільову стратегію
утримання клієнтів, що використовує інформацію з різних дже-
рел — рахунків, пропозицій і сповіщень електронною поштою, з
довідкового столу, операторських звертань, голосової пошти,
прямих поштових розсилань і телемаркетингу — ґрунтуючись на
тому, яка інформація найкраща для взаємодії з клієнтом.

Мінімальні засоби на збереження (утримання) виділятимуться
на тих клієнтів, економічна значимість яких для компанії невисо-
ка та ймовірність відходу до конкурентів низька. Заходи для збе-
реження клієнтів цього сегмента включають невеликі премії та
маркетингові звертання під час розсилання щомісячних рахунків.
Альтернативні заохочувальні дії можуть використовуватися зрід-
ка. З іншого боку, вигідні клієнти й замовники, які зі значною
ймовірністю можуть відмовитися від послуг, одержать ряд пер-
сональних пропозицій з різних джерел залежно від їхніх переваг,
зокрема можуть бути використані дорожчі канали, такі як пряме
розсилання й телемаркетинг. Такими каналами направляють звер-
тання такого типу: «Компанія цінує Вас як свого клієнта й нама-
гається реалізувати і навіть перевершити всі конкурентні пропо-
зиції на ринку». Якщо фірма втрачає цінного клієнта, розроб-
ляють спеціальні маркетингові програми «повернення» для
швидкого відновлення відносин із замовником.

За можливості постійно контролювати й перевіряти дії щодо
кожного сегмента згодом виробляється оптимальна стратегія
збереження клієнтів.

Вона ґрунтується на:
 нагромадженні й аналізі доходів, прибутків і витрат на об-

слуговування та просування, пов’язаних з кожною клієнтською
операцією;

 оцінці значимості клієнта й розробці моделей переваг, що
допомагають компанії чітко виокремити клієнтські сегменти за
цими напрямами;

 розробці й упровадженні спеціальних програм, побудованих
під кожний із цих сегментів
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Резюме

В індустріальну епоху першочерговим завданням була розроб-
ка продуктових інновацій і управління виробництвом. Інновації
забезпечували безперервний потік нових продуктів, які гаранту-
вали зростання й частку ринку. Управління виробництвом забез-
печувало управління витратами та якістю. Управління клієнтами
належало до компетенції відділів продажу.

За сучасних умов з розвитком комп’ютерної техніки й широко-
го використання інформаційних технологій споживач може само-
стійно ініціювати бізнес-транзакцію, а не просто реагувати на дії
продавця. Ці обставини викликають зміни у сфері взаємодії всіх
суб’єктів маркетингової системи, передбачають вивчення запитів і
поведінки потенційних клієнтів задовго до розгортання виробниц-
тва певного товару. Споживач стає безпосереднім каталізатором
відтворення процесу виробництва товарів і послуг. Основою успіш-
ного підприємництва сьогодні є наявність постійної, надійної та
ефективної співпраці зі споживачами. З кінця ланцюжка вартості
(«проштовхування» продукту) споживач перемістився на початок.
І організаціям тепер доводиться вибудовувати відносини, які до-
помагають підтримувати контакт з клієнтами впродовж тривалого
часу. Зрозуміти нову реальність і навчитись активно діяти в ній —
головний елемент у стратегії підприємства.

Обґрунтовані в розділі наукові положення, висновки та мето-
дичні рекомендації є важливим підґрунтям для вирішення проб-
лемних прикладних питань щодо маркетингового забезпечення,
пошуку компромісу у взаємодії суб’єктів економічної діяльності
та оптимального розміщення ресурсів на вітчизняному ринку то-
варів і послуг з огляду на складні умови ведення стратегічних
маркетингових дій в умовах кризово-рецесійних явищ в економі-
ці країни, які поглиблюються на тлі ефекту інформаційної асимет-
рії разом із трансакційними витратами, що є «дефектами мікро-
структури» ринкових взаємодій.

Автори пропонують, розробку практичних рекомендацій щодо
використання маркетингових інструментів у діяльності вітчизня-
них підприємств та ефективних маркетингових рішень у подо-
ланні протиріч у взаємодії суб’єктів економічної діяльності та
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оптимального розміщення ресурсів, а саме: маркетингове, інфор-
маційне та процедурне забезпечення процесу сприяння продажу
товарів і послуг на основі впровадження CRM-технологій, що доз-
воляють формувати бізнес-рішення, орієнтовані на клієнта.

У розділі наведено вирішення проблемних теоретико-приклад-
них питань щодо:

 маркетингового, інформаційного та процедурного забезпе-
чення процесу сприяння продажу товарів і послуг — формування
клієнт-орієнтованої стратегії та структури компанії, команди ме-
неджерів з роботи з клієнтами, розробки могутньої системи під-
тримки — бази даних, керованої програмним забезпеченням
CRM-системи, інтегрованої з мультимедійним кол-центром (Call
centеr — комп’ютерна телефонія, поштова, факсимільна й елект-
ронна розсилка — веб-взаємодія), здатної на цілодобове обслуго-
вування запитів клієнтів, реалізацію довідково-інформаційних
завдань, наповнення достовірною інформацією клієнтської бази;

 реалізації маркетингового підходу до відносин виробників,
споживачів товарів та послуг і суспільства в цілому шляхом
впровадження інноваційних маркетингових рішень з урахуван-
ням сучасних тенденцій розвитку бізнесу з метою підвищення
поінформованості цих суб’єктів.

Терміни і поняття

Ділові відносини (functional relationships) є довгостроковими відносина-
ми між покупцем і продавцем, засновані на тісній особистій
дружбі, які створюють клімат співпраці, що передбачає від-
криту й чесну взаємодію між ними.

Ділові контакти — це ті, які на даний момент жодним чином не впли-
вають на безпосередню роботу, і з цієї причини ними можна
знехтувати або навіть відмовитися від них без будь-яких на-
слідків для кар’єри.

Електронна комерція — використання мережі Інтернет як ефективного
каналу збуту з функціональністю для маркетингу, продажу,
сервісу та аналітики.

Рішення класу «CRM» дозволяють об’єднувати співробітників, партне-
рів, процеси й технології в межах повного замкнутого циклу
взаємодії з клієнтами.
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Система збалансованих показників (System of the balanced indexes) —
аналіз чотирьох основних принципів управління клієнтами:
відбір клієнтів, залучення нових клієнтів, їх утримання й під-
вищення вартості кожного існуючого клієнта.

Стратегічні зв’язки — це найжорсткіший і водночас найзначиміший
вид міжособистісних контактів, необхідний менеджерам для
того, щоб стати керівниками.

Стратегічне партнерство (strategic partnerships) є довгостроковими
відносинами, за яких партнери роблять значні інвестиції в
підвищення рентабельності обох компаній і спільними зусил-
лями досягають своїх стратегічних цілей.

Управління взаємодією з клієнтами (Customer Interface or interaction
Management — СІМ) включає використання програмного за-
безпечення для кол-центрів, автоматизацію роботи продав-
ців, індивідуальний маркетинг, клієнтський сервіс у кол-
центрах і самообслуговування на веб-сайті, зокрема покупки
он-лайн.

Управління досвідом клієнтів (Customer Experience or Encounter
Management — CEM) направлене на особисті контакти клієн-
тів (на противагу знеособленим, видаленим контактам СІМ)
під час здійснення покупок у магазинах, споживання товарів
«на місці» й використання як придбаних товарів, так і послуг.

Управління результатами роботи з клієнтами (Customer Solutions or
Success Management — CSM) направлене на результати, які
одержують клієнти від використання товарів і послуг, а особ-
ливо від довгострокових відносин з їх постачальником на про-
тивагу коротким контактам.

Питання для перевірки знань

1. У чому полягає зміст наповнення достовірною інформа-
цією клієнтської бази?
2. Які показники включають до вартісного досьє спожива-
ча (профілю клієнта)?
3. Який мінімальний набір інформації, що повинний бути в
наявності в результаті виконання кожного етапу продажу?
4. На яких принципах управління клієнтами ґрунтується
система збалансованих показників (System of the balanced
indexes)?
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5. Яким чином учасники ринку, які краще, ніж інші, поінфор-
мовані, могли б передавати цю інформацію так, щоб уник-
нути ситуації зворотної селекції?
6. Що сприяє формуванню клієнт-орієнтованої стратегії
та структури компанії?

Завдання для індивідуальної роботи

Вправа 1
Чи може, на Вашу думку, Інтернет замінити торговий персо-

нал? Назвіть у яких ситуаціях Інтернет, найімовірніше, замінить
торговий персонал.

Які характеристики певної ситуації, найвірогідніше, зроблять
неможливим (або маловірогідним) використання Інтернет замість
менеджера з продажу?

Вправа 2
Письмова робота з індивідуальною позицією автора в неви-

мушеному викладі щодо змін у науково-технічному середовищі,
які здатні істотно вплинути на діяльність торгового персоналу.
Автоматизація може забезпечити торговому персоналу певну
конкурентну перевагу, якщо зацікавити його у використанні
комп’ютерів та інших нових технологій, що є складовою автома-
тизації.

Які дії має зробити керівництво компанії, щоб гарантувати по-
зитивну реакцію торгового персоналу на внутрішні системи ав-
томатизації компанії? Зокрема, що могла б зробити компанія для
стимулювання використання нових технологій старшими (у сенсі
віку) продавцями?

Вправа 3
З погляду збуту (продажу) послуг, клієнтоцентрична культура

сервісної організації включає такі найважливіші компоненти
(утім, вона не обмежується лише ними):

а) використання моделі бізнесу, заснованої на встановленні
довгострокових відносин або відносин партнерства між продав-
цем і клієнтом;

б) за допомогою продажу клієнту надаються консультації та
готові рішення;
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в) підвищення ступеня формалізації процесів аналізу клієнтів і
торгових угод;

г) використання моделі бізнесу, заснованої на встановленні
довгострокових відносин або відносин партнерства між продав-
цем і клієнтом; у процесі продажу клієнту надаються консульта-
ції та готові рішення; підвищення ступеня формалізації процесів
аналізу клієнтів і торгових угод;

д) використання моделі бізнесу, заснованої на встановленні
довгострокових відносин або відносин партнерства між продав-
цем і клієнтом; підвищення ступеня формалізації процесів аналі-
зу клієнтів і торгових угод.

ж) справедливий розподіл доходів і ризику між продавцем і
клієнтом.

Вправа 4
Система класу «CRM» переслідує такі найважливіші цілі:
а) утримання клієнтів;
б) залучення нових клієнтів;
в) забезпечення прибутковості клієнтів;
г) усі варіанти правильні.
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СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА
УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ

ТЕМА 1. Фактори впливу на формування й розробку страте-
гії маркетингу та продажу.
ТЕМА 2. Процес розробки стратегії продажу. Зміст конкурен-
ції в маркетингових каналах.
ТЕМА 3. Реалізація стратегії продажу.
ТЕМА 4. Стратегія вибору партнерів з каналу збуту. Стра-
тегічні альянси.
ТЕМА 5. Формування лояльності клієнтів і концепція довічної
цінності клієнтів.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ:

 теоретичний аналіз процесу розробки стратегії
продажу, сутність стратегічних напрямів розвитку та
зміст конкуренції в маркетингових каналах;
 процес розробки стратегії маркетингу й продажу
підприємства, планування та організації продажу;
 завдання, які виконує стратегічний аналіз ринку;
 фактори внутрішнього та зовнішнього середовища
маркетингу;
 яке значення впливу макросередовища маркетингу й
конкурентної боротьби для досягнення прогнозованих
довгострокових перспектив (цілей) ринкової ситуації;
 маркетингові чинники, які впливають на купівель-
ну поведінку покупця-підприємства або покупця-інди-
відуума;

6
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 причини зростання збутових витрат і несприятливі
зміни тих чинників, якими підприємства-продавці не
в змозі управляти;
 види маркетингової стратегії інтеграції торговель-
но-посередницьких підприємств;
 аргументи на користь «жорсткої» вертикальної ін-
теграції;
 основні види контрактних вертикальних маркетин-
гових систем;
 доцільність застосування стратегії притягування та
проштовхування в збутових каналах;
 проблеми, пов’язані з «жорсткою» вертикальною
інтеграцією;
 ключові компетенції, якими повинна володіти фір-
ма або організація, що забезпечують стратегічну кон-
курентну перевагу.

Фактори впливу
на формування й розробку

стратегії маркетингу та продажу

Зміни, які відбуваються в українській економіці, вима-
гають від підприємств не тільки звертати увагу на організацію
внутрішньої діяльності, але й розробляти довгострокові стратегії,
які дозволять швидше пристосуватися до змін зовнішнього сере-
довища.

Розробка стратегії маркетингу та продажу підприємства почи-
нається з оцінки ситуації на ринку та спроби передбачити цей
розвиток на майбутній, досить тривалий період, а також аналізу
впливу сил і чинників макросередовища. Після цього оцінюють
власний потенціал і перспективи позиції фірми на ринку.

Стратегічний аналіз ринку — вивчення закономірностей
його розвитку з урахуванням впливу макросередовища мар-
кетингу й конкурентної боротьби з метою прогнозування дов-
гострокових перспектив ринкової ситуації.

Макросередовище маркетингу має глобальний характер і тому
впливає як на діяльність фірми, так і на ринкову ситуацію в цілому.

Однією з найважливіших, і водночас дедалі складніших, скла-
дових діяльності будь-якого менеджера з маркетингу можна вва-
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жати дослідження стану бізнес-середовища, прогнозування змін,
а також розробку маркетингових стратегій і планів відповідно до
умов навколишнього середовища. Оскільки програма продажу є
лише однією зі складових маркетингового плану, її необхідно
адаптувати до умов середовища, у яких доводиться діяти фірмі в
цілому.

Кожне підприємство працює на ринку не ізольовано. На ре-
зультати діяльності неабиякий вплив має середовище маркетингу.
Середовище маркетингу підприємства — це сукупність актив-

них суб’єктів, сил і факторів, що діють як усередині, так і за ме-
жами фірми й організації, які впливають на можливості керівни-
цтва і служби маркетингу досягати поставлених цілей.
Внутрішнє середовище маркетингу підприємства — це

суб’єкти, сили й ситуаційні фактори, що містяться всередині са-
мого підприємства і контролюються ним.

Середовище маркетингу можна представити у вигляді схеми
(рис. 6.1).

контрольоване середовище неконтрольоване середовище

внутрішнє середовище зовнішнє середовище

прямого впливу непрямого впливу

мікросередовище макросередовище

Рис. 6.1. Середовище маркетингу підприємства

Виокремлюють такі фактори, що їх контролює вище керівни-
цтво підприємства:

— сфера діяльності підприємства — товари (послуги), які ви-
пускає підприємство, місце розташування, організаційно-правова
форма;

— цілі підприємства — загальноорганізаційні, установлювані
на довгострокову й короткострокову перспективу; цілі служби
маркетингу, спрямовані на завоювання визнання покупців;

— структура підприємства й місце служби маркетингу. Струк-
туру підприємства характеризують функціональні галузі діяльно-
сті окремих підрозділів, рівні й норми керування. Ефективність
діяльності підприємства в цілому, і служби маркетингу зокрема,
залежать від погодженості дій підрозділів, якості керування, ро-
зуміння керівництвом ролі маркетингу;
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— корпоративна культура — соціальний клімат трудового ко-
лективу, що визначається нормами, цінностями, вдачами й чекан-
нями персоналу.
Фактори внутрішнього середовища, зумовлені й контрольо-

вані службою маркетингу підприємства:
— вибір цільових ринків;
— постановка цілей маркетингу;
— організація маркетингової діяльності;
— керування маркетингом.
Зовнішнє середовище маркетингу підприємства — це суб’єкти,

сили й ситуаційні фактори, що впливають на маркетингову діяль-
ність фірми ззовні. Вони не контролюються ані вищим керівницт-
вом фірми, ані її службою маркетингу. Зовнішнє середовище у свою
чергу поділяється на середовище прямого й непрямого впливу.

Середовище прямого впливу поєднує елементи, що безпосе-
редньо впливають на діяльність фірми й випробовують на собі її
відповідний вплив. Елементами середовища прямого впливу є:
постачальники; конкуренти; споживачі; посередники; державні
органи регулювання економіки; контактні аудиторії.

Головними в середовищі прямого впливу є споживачі. Марке-
тингова діяльність фірми повинна постійно реагувати на зміни
споживчої поведінки та їхньої причини, враховувати характер,
типи й фактори купівельного попиту, спиратися на знання проце-
су прийняття споживачами рішень про покупки.
Конкуренти як суб’єкти зовнішнього середовища задають

критерії господарської діяльності фірми, яких варто не тільки до-
сягти, але й перевершити. Тільки в цьому випадку фірма може
розраховувати на успіх на ринку.
Постачальники також можуть вплинути на маркетингову діяль-

ність фірми, наприклад, шляхом організації спільної реклами або
заходів щодо підтримки збуту
Посередники поєднують виробника зі споживачами товарів,

сприяючи просуванню продуктів каналами розподілу.
Контактні аудиторії зазвичай представлені будь-якими орга-

нізаціями (фірмами), що виявляють інтерес до фірми й здатні
вплинути на неї.
Середовище непрямого впливу поєднує елементи, існування

яких позначається на маркетинговій діяльності фірми, але не
здійснює безпосереднього й негайного впливу на неї.

До таких елементів належать: економічні, технологічні, полі-
тичні, правові, ресурсні, демографічні, соціально-культурні, між-
народні.
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Внутрішнє середовище маркетингу й зовнішнє середовище
прямого впливу утворюють мікросередовище маркетингу.
Зовнішнє середовище непрямого впливу є макросередовищем
маркетингу.

Чинники внутрішнього й зовнішнього середовища впливають
на маркетингові стратегії та програми чотирма основними спосо-
бами.

 Сили, функціонуючи у внутрішньому або зовнішньому се-
редовищі, можуть обмежувати здатність компанії втілювати в
життя певні маркетингові стратегії або виконувати певні дії. На-
приклад, держава оголошує продаж товару, послуги незаконними
або обмежує експорт чи імпорт, впливає на бізнес через податки.
Міцний конкурент протидіє виходу фірми на новий ринок.

 Мінливі середовища і їх зміна з часом допомагають визна-
чити кінцевий успіх або невдачу маркетингових стратегій.

 Зміни в середовищі можуть створювати для компанії нові
маркетингові можливості (як, наприклад, коли поява якої-небудь
нової технології дає можливість розробляти нові продукти).

 На елементи середовища впливає маркетингова діяльність,
змінює їх (як, наприклад, коли нові продукти й програми під час
просування на ринок допомагають змінити спосіб життя людей
та їхні життєві цінності).

Маркетингові чинники — це показники зовнішнього сере-
довища, ринку збуту й самого підприємства-продавця, які
впливають на купівельну поведінку покупця-підприємства
або покупця-індивідуума.

За ступенем керованості з боку продавця маркетингові чинни-
ки діляться на керовані й некеровані, а за рівнем дії на покупця
— релевантні (що належать до даної проблеми) і нерелевантні.

До керованих чинників належать маркетингові інструменти;
до некерованих — характеристики маркетингового зовнішнього
середовища та ринку збуту.

Релевантні чинники — група керованих і некерованих харак-
теристик, які впливають на поведінку покупця як у короткостро-
ковому, так і в довгостроковому плані стосовно конкретного то-
вару та ринку збуту.

Нерелевантними чинниками є ті, які не роблять помітного
впливу на поведінку покупця в даній ситуації.

Завдання аналізу маркетингових чинників у кожному конкрет-
ному випадку полягає в угрупуванні всіх характеристик за роз-
глянутими ознаками. У результаті повинні бути виокремлені де-
термінанти попиту на визначений товар з боку конкретного по-
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купця або цілого сегмента. За детальнішого підходу детермінанти
попиту необхідно ранжирувати за ступенем важливості для по-
купця. Наприклад, їх можна розбити на дві групи:

— базові детермінанти попиту;
— додаткові детермінанти попиту.
Правильний вибір системи детермінант дозволить підприємс-

тву-продавцю досягти необхідного збутового результату за оп-
тимальних витрат ресурсів збуту.

Проте управління продажем за допомогою маркетингових ке-
рованих чинників у сучасних умовах наштовхується на значні
труднощі. У світовій практиці наголошується істотне зростання
збутових витрат.

Причинами зростання збутових витрат є несприятливі зміни
тих чинників, якими підприємства-продавці не в змозі управляти.
Глобалізація ринків збуту. Виробники багатьох видів товарів і

послуг розвивають свою діяльність на світових ринках, досягаю-
чи економічного ефекту за рахунок масштабу діяльності. Уяв-
лення про роздільні національні або регіональні ринки стає неак-
туальними.

Завдання служби маркетингу підприємства-продавця полягає
в трансформації методів роботи на місцевому ринку для виходу
на міжнародний ринок.

Стосовно підприємств-експортерів це означає отримання від
зарубіжних покупців стабільної виручки в твердій валюті і, як
правило, більшого прибутку за рахунок вищих цін, за якими мож-
лива реалізація товару на західних ринках. З іншого боку, глоба-
лізація ринків збуту привела до того, що прийшли крупні західні
компанії, які утруднили збут місцевих виробників.
Компетентність і вимогливість споживачів. У міру насичен-

ня ринків, посилення конкуренції споживач має можливість ви-
бору з більшої кількості пропозицій. З цієї причини постійно зро-
стають вимоги до якості, надійності, безпеки продукції.
Споживач стає надзвичайно інформованим, зокрема, за рахунок
активізації роботи інформаційних каналів (інтернет, електронна
пошта, телемаркетинг, поштова розсилка тощо).

Для захисту своїх інтересів, споживачі об’єднуються в різно-
манітні спілки, а посередники (реселери) організовують могутні
закупівельні системи, забираючи контроль ринку збуту у вироб-
ників. З іншого боку, там де це можливо, виробник прагне безпо-
середньо вийти на споживача, використовуючи можливості пря-
мого збуту: телемаркетинг, продаж зі складів, продаж за катало-
гами і т. п.
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Наступною проблемою, зумовленою поведінкою споживачів,
є суперечність між диференціацією товарної пропозиції (щоб
урахувати перевагу різних споживачів) і реальним виконанням
принципу диференціації, коли різноманіття вибору, навпаки, ви-
кликає у споживача роздратування.
Посилення конкуренції. До сьогодні товарне насичення ринків

призводить до падіння попиту і як наслідок до зниження прибут-
ку підприємств-продавців. У таких умовах акцент робиться на
утримання вже існуючих покупців і на активний пошук нових.

Чинники середовища впливають на кожен з рівнів страте-
гії — загальну стратегію фірми, а також стратегії нижчих рів-
нів, такі як маркетингова стратегія та стратегія продажу.

Отже, під час розробки стратегічних планів, що стосуються
певного товару або послуги, менеджери з маркетингу або прода-
жу повинні якомога точніше враховувати дії і обмеження, що
створюються чинниками середовища, на які вони не в змозі
вплинути.

Зовнішнє середовище. За визначенням чинники зовнішнього
середовища непідвладні людині. Проте компанії все ж таки нама-
гаються якось вплинути на зовнішні умови, використовуючи такі
механізми, як лобіювання, кампанії паблік-рилейшнз і т. п. Але,
як правило, менеджеру з маркетингу або продажів доводиться
приймати своє зовнішнє оточення таким, яким воно є, і адаптува-
ти свої стратегії до конкретних умов цього оточення. Зміни в зов-
нішньому оточенні, що впливають на програми маркетингу й
продажів, можна поділити на п’ять основних категорій: 1) еконо-
мічні; 2) соціально-культурні; 3) політико-правові; 4) природні;
5) технічні.

З часом змінюються демографічні, освітні та інші характерис-
тики населення, змінюються й можливості відповідного ринку.
Це також впливає на можливості, що існують на галузевих рин-
ках, оскільки потреба певної організації в товарах і послугах є
похідною попиту на її власні товари й послуги. Крім того, еконо-
мічні системи стають дедалі відкритішими. Це означає постійне
зростання конкуренції з боку глобальних компаній.

Економічне середовище. Сукупний потенційний попит на
певний товар у визначеній країні залежить від її економічних
умов — темпів зростання економіки, рівня безробіття і темпів
інфляції. Ці чинники необхідно враховувати під час аналізу мож-
ливостей ринку і розробці прогнозів продажу. Проте не слід за-
бувати, що глобальні економічні умови також впливають на здат-
ність багатьох фірм отримувати прибуток. Азіатська економічна
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криза 1990-х років вплинула на такі високодиверсифіковані ком-
панії, як «DuPont», «Intel» (www.Intel.com), «Coca-Cola», «Merrill
Lynch» (www.ml.com) саме тому, що значну частину свого прибут-
ку вони отримують за кордоном.

Другим аспектом економічного середовища є існуюча струк-
тура розподілу товарів у відповідній галузі. Під структурою роз-
поділу ми розуміємо кількість, типи і наявність компаній оптової
торгівлі, компаній роздрібної торгівлі та інших посередників, по-
слугами яких може скористатися фірма для збуту своєї продукції.
Діяльність фірми у сфері персонального продажу може бути пе-
реважно направлена на спроби переконати таких посередників
створити в себе запас її продукції та забезпечити їй маркетингову
підтримку.

Знання конкурентів. Ще однією важливою економічною
змінною є ступінь конкуренції в галузі, у якій діє конкретна фір-
ма, тобто кількість фірм-конкурентів та їхні відносні переваги на
цьому ринку. В ідеалі програми маркетингу і продажу будь-якої
компанії повинні бути орієнтовані на досягнення переваги над
продукцією конкурентів. Наприклад, замість того, щоб намагати-
ся конкурувати з низькими цінами зарубіжних конкурентів, таких
як «Komatsu», компанія «Caterpillar» (www.caterpillar.com) досяг-
ла значних успіхів у виробництві важкого будівельного устатку-
вання, забезпечуючи високу якість своєї продукції та чудове об-
слуговування клієнтів. При цьому ціна продукції «Caterpillar»
лише на 10 % вища за ціни її конкурентів. Торговий персонал
компанії майже щодня отримує певні відомості про конкурентів,
тому саме він першим відзначає зміни в їхній стратегії та діях. От
чому так важливо, щоб торговий персонал компанії ділився одер-
жаною інформацією з фахівцями зі стратегічного планування.
Це дасть можливість компанії своєчасно реагувати на будь-які
заходи, що проводяться її конкурентами. Звіти, у яких деталізу-
ють дії конкурентів, можуть у стислому вигляді висвітлювати їх-
ню діяльність, що становить інтерес для менеджерів з маркетингу
та продажів. Складні системи комп’ютерних програм управління
відносинами зі споживачами (customer relationship management —
CRM) можуть суттєво полегшити завдання збору, аналізу та роз-
повсюдження інформації.

Роль торгового персоналу особливо зростає під час аналізу
можливостей ринку в інших країнах. Враховуючи збільшення ри-
зику, коли йдеться про продаж за межами країни, наявність точ-
ної і своєчасної інформації про ринок у цьому випадку може ви-
явитися навіть важливішою, ніж у разі, коли йдеться про продаж
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на місцевому ринку. У багатьох випадках зарубіжний торговий
персонал — це єдина ланка, яка пов’язує компанію зі спожива-
чами її товарів і послуг. Компанії, що мають зарубіжний торго-
вий персонал, проводять регулярні його опитування (у вигляді
формальних письмових або неформальних телефонних опиту-
вань), намагаючись оцінити можливості зарубіжних ринків. Важ-
ливо, щоб торговий персонал правильно використовував інфор-
мацію про конкурентів. Проблема, мабуть, полягає не в тому,
щоб просто збирати дані, а в тому, щоб визначати, які з них ста-
новлять для фірми важливу й корисну інформацію.

Етика і соціально-культурне середовище. Цінності, яких
дотримуються члени суспільства, по-різному впливають на про-
грами маркетингу й продажів. Проте важливо наголосити, що су-
спільні цінності встановлюють норми етичної поведінки. Етика
— це не просто точне дотримання законів і норм, оскільки потріб-
но чітко розуміти, що яка-небудь конкретна дія може бути абсо-
лютно законною, але неетичною. Наприклад, коли продавець ро-
бить поспішні й необґрунтовані заяви на зразок: «Наш товар за
своїми якостями перевершує продукцію товарної марки X», то у
своїй спробі продати товар не чинить нічого протизаконного,
проте багато продавців (і їхні клієнти) сприймуть «маленьку без-
невинну брехню» як неетичну поведінку.

До завдання етики входить вироблення моральних норм, за
допомогою яких оцінюються певні дії і ситуації, вона розглядає
насамперед такі дії, які можуть заподіяти окремій особі, групі
осіб або організації фактичний чи потенційний збиток (напри-
клад, економічний, моральний, фізичний). Таким чином, ділова
етика має здебільшого попереджуючий характер, на відміну від
права. Етичні норми направлені на те, щоб передбачити певні со-
ціальні проблеми й уникнути їх, тоді як більшість юридичних за-
конів і норм набуває чинності лише після того, як стануть очевид-
ні негативні наслідки тієї або іншої дії.

Для менеджерів з продажу особливий інтерес становлять дві
групи етичних дилем. Перша пов’язана з відносинами «мене-
джер—підлеглі». Етичні проблеми цієї групи включають, зокре-
ма, справедливість і неупереджене ставлення до всіх соціальних
груп під час ухвалення рішення про прийняття на роботу й про-
сування по службі, повага до особи (як під час контролю за дія-
ми підлеглих, так і виконання програм навчання), а також спра-
ведливість і чесність у розподілі територій, на яких здійсню-
ватиметься торгова діяльність, призначенні квот, визначенні
розміру заробітної платні та стимулів для заохочення продавців.
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Етичні проблеми охоплюють майже всі аспекти управління тор-
говим персоналом.

Друга група етичних дилем виникає як наслідок взаємодії
продавців і їхніх клієнтів. Ці проблеми мають лише непряме від-
ношення до менеджера з продажу, оскільки він далеко не завжди
може безпосередньо спостерігати за діями кожного свого підлег-
лого й контролювати його. Але керівник зобов’язаний встанови-
ти норми ділової етики для своїх підлеглих, довести їх до торго-
вого персоналу в чіткій і зрозумілій формі та добиватися їх
неухильного дотримання.

Може виникнути питання: «Чому менеджер повинен нести
відповідальність за дотримання його підлеглими певних мораль-
них норм?» Або навіть таке: «Чи не є встановлення стандартів
етичної поведінки й примушення торгового персоналу до їх до-
тримання посяганням на свободу особи та її право робити само-
стійний моральний вибір?» Незважаючи на те, що подібні питан-
ня можуть стати цілком відповідною темою для філософських
дебатів, існує цілком переконливий і практичний організаційний
доказ на користь встановлення фірмами норм етичної поведінки
й вимог їх дотримання торговим персоналом під час взаємодії з
клієнтами фірми: неетичні методи продажу примушують покуп-
ців відмовитися вести справи з постачальниками, що практику-
ють подібні методи, які рано чи пізно неминуче обернуться ско-
роченням об’ємів продажів і падінням прибутку.

Проте не всі споживачі або конкуруючі між собою постачаль-
ники дотримуються одних і тих самих етичних стандартів. Як на-
слідок, на продавців іноді чинять тиск з метою спонукати їх до
участі в діях, не сумісних з їхніми поняттями про етичну поведін-
ку або з формальними правилами компанії, у якій вони працю-
ють. Подібні проблеми іноді виникають тому, що торгові пред-
ставники компаній або їхні менеджери вважають, що певна не-
пристойна дія піде на користь їхній компанії та допоможе їй
вистояти в боротьбі з конкурентами.

Невизначеність через відсутність чітких вказівок з боку ке-
рівництва щодо того, як слід чинити в подібних ситуаціях, мо-
же породжувати стрес, низькі показники роботи й незадоволе-
ність клієнтів. Керівництво фірми в змозі допомогти своїм
продавцям уникнути стресових ситуацій і непослідовних дій,
пов’язаних з виникненням етичних дилем, шляхом розроблення
(письмово) чітких правил, які допоможуть вирішити певні не-
прості ситуації, що час від часу виникають у діяльності торго-
вого персоналу.
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Проте важливо розробити не просто формальну політику, а
таку, яка дійсно допомагала б торговому персоналу в його роботі,
тобто включала б чіткі вказівки щодо ухвалення рішень і вико-
нання дій. Це дозволить працівникам, що стикаються у своїй
практиці з однотипними ситуаціями, поводитися приблизно од-
наково й у повній відповідності з метою своєї організації. Проте
найефективніший спосіб, за допомогою якого керівництво фірми
може впливати на етичні принципи свого торгового персоналу,
— саме слугувати прикладом своїм підлеглим. Формальні прави-
ла й політика виявляються малоефективними, коли вище керів-
ництво фірми пропагує одні етичні норми, а на практиці дотри-
мується абсолютно інших.

Рівень етичних норм, якими керується торговий персонал, —
це, зрештою, віддзеркалення чесності відповідної фірми, свід-
чення її культури та системи цінностей.

Політико-правове середовище. Багато змін у системі ціннос-
тей суспільства відображаються в нових законах і урядових норма-
тивних документах, тобто там, де соціально-культурно-етичне се-
редовище перетинається з політико-правовим. Останніми роками
різко збільшилася — причому на всіх рівнях державного управлін-
ня — кількість законів, які регулюють ведення бізнесу, зокрема пер-
сональні продажі. Три категорії законів особливо актуальні для
програм продажів: антимонопольні закони; захист прав спожива-
чів; надання рівних можливостей під час прийому на роботу.

Ціна чесності. Багато компаній включають таку рису, як «чес-
ність» до своєї системи цінностей, прагнучи донести це до потен-
ційних і вже існуючих клієнтів. Поняття чесності має багато
смислових значень, зокрема, уміння тримати слово, виконувати
обіцянку, відповідність слів і справ, послідовність, щирість, до-
стовірність тощо.

У сфері продажів щодня виникає безліч можливостей для ве-
дення нечесної гри. Порушення принципу чесності з боку керів-
ників чинить на людей особливо негативний вплив. Довіра до
людей виробляється на основі спостереження за їхніми вчинка-
ми, а не на основі того, що вони говорять або пишуть. Крім того,
продавці, як правило, копіюють поведінку своїх керівників або
поведінку тих, хто, на їхню думку, гідний поваги. Довіра — це
настільки важливий чинник у відносинах між людьми (зокрема, у
відносинах між продавцем і менеджером з продажу, між збуто-
вою організацією в цілому і її клієнтами), що чесності необхідно
дотримуватися за будь-яку ціну. Лише в цьому випадку вдасться
підтримувати високий рівень довіри.
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Не слід уважати, ніби всі розуміють істинне значення чеснос-
ті. Інтерпретація поняття чесності компанією (приведена у відпо-
відність з її системою цінностей і місією) повинна бути чіткою та
зрозумілою кожному співробітнику.

У середовищі, що характеризується високим рівнем довіри,
службовці, клієнти й постачальники щиро хочуть бути частиною
організації. Прагнення компанії до чесного ведення бізнесу задо-
вольняє основну людську потребу в довірі, коли йдеться про від-
носини людини з іншими людьми, і підвищує рівень лояльності
службовців і клієнтів, що веде до поліпшення економічних пока-
зників і прибутковості. Будь-яка компанія може виміряти свій
«коефіцієнт чесності», склавши перелік усіх своїх обіцянок або
угод (кого б вони не стосувалися — клієнтів компанії, її власних
службовців або постачальників) і виміряти ступінь їх виконання.
Компанія повинна зробити все від неї залежне, щоб її товари та
послуги повністю відповідали тим обіцянкам компанії, які стосу-
валися саме їх. Один з підходів до рішення цієї проблеми полягає
в регулярному проведенні аудиту якості товарів і їх відповідності
обіцянкам, що лунали компанією в маркетингових матеріалах і
на торгових презентаціях. Результати такого аудиту повинні ви-
користовуватися для концентрації зусиль компанії на досягненні
повнішої відповідності обіцянок і реальної якості її товарів і по-
слуг.

Природне середовище. Природа також формує в людини по-
требу в багатьох товарах. Зрозуміло, що природні катаклізми, та-
кі як торнадо й повені, можуть вплинути на попит на будівельні
матеріали і т. п.; погода не «за сезоном» залежно від типу продук-
ту може перешкодити продажам або, навпаки, сприяти їх зрос-
танню; течія Ла-Нінья іноді призводить до істотного збільшення
снігового покрову на Північному Заході США, що у свою чергу
примушує міську владу збільшувати закупівлі солі для посипання
доріг.

Навколишнє природне середовище відіграє важливу роль під
час розробки планів маркетингу й продажів. Воно слугує джере-
лом будь-якої сировини й енергоресурсів, необхідних для вироб-
ництва, упаковки, просування та розподілу товарів. Упродовж
останніх років фірми в багатьох галузях, особливо пов’язаних з
виробництвом сталі, алюмінію, пластмас і синтетичних волокон,
зіткнулися з браком сировини й енергоресурсів, що примусило їх
обмежити об’єми продажів своєї продукції. З погляду торгових
представників цих компаній, може видатися, що не відбулося ні-
чого страшного, оскільки споживачі самі бігатимуть за ними, ви-
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прошуючи такі необхідні їм товари. Проте в умовах їх браку тор-
говому персоналу часто доводиться працювати навіть напруже-
ніше, і належним чином сформульована політика управління клі-
єнтами стає ще важливішою для забезпечення загального успіху
фірми.

У такі періоди підрозділам зі збуту товару іноді доводиться
вдаватися до демаркетингу своєї товарної категорії (або, при-
наймні, її частини). Від торгового персоналу часто потрібна до-
помога в раціональному розподілі дефіцитних поставок відповід-
но до «історії закупівель» кожного клієнта компанії. Однак,
оскільки всі ці нестачі й дефіцити мають, як правило, тимчасо-
вий характер, продавці повинні бути чутливі до проблем своїх
клієнтів, щоб не втрачати їх, коли період дефіциту закінчиться.
Отже, політика управління клієнтами повинна відображати
справедливе ставлення компанії до них, мінімізувати конфліктні
ситуації й підтримувати конкурентну позицію фірми в майбут-
ньому.

Зростаюча стурбованість суспільства можливим негативним
впливом товарів і виробничих процесів на навколишнє природне
середовище також вельми серйозно відображається на програмах
маркетингу й продажів. Особливо це стосується фірм, які прода-
ють свою продукцію крупним компаніям, а також виробників
споживчих товарів масового вжитку. Наприклад, у країнах —
членах ЄС діють закони, що вимагають від виробників приймати
назад (для повторного використання або утилізації) матеріали,
використовувані для упаковки й транспортування їхньої продук-
ції.

Науково-технічне середовище. Нові технології також впли-
вають на стратегії продажу (особливо коли йдеться про такі ком-
панії, як «Hewlett-Packard»). Проте на такому низькотехнологіч-
ному ринку, як торгівля газом «пропан», компанія «Blue Rhino»
— чи не єдина компанія, яка використовувала саме перевагу но-
вих технологій для захоплення значної частки ринку. Удоскона-
ливши процеси заповнення й зберігання резервуарів з газом,
«Blue Rhino» забезпечила собі домінування на ринку, збуваючи
свою продукцію найбільшим у країні компаніям роздрібної тор-
гівлі, що найдинамічніше розвиваються («Walmart», «Home
Depot» і «Lowes»). Причому така стратегія збуту стала можлива
завдяки використанню найдосконалішої технології.

Найочевидніший вплив науково-технічного середовища на
маркетинг полягає в наданні можливостей, пов’язаних з розроб-
кою товарів. Кількість усіляких технічних новинок наростає як
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сніжна кулька; у багатьох галузях нові товари складають дедалі
більшу частку в загальному об’ємі продажів.

Наприклад, у компанії «3М» (www.3m.com) історично склало-
ся так, що понад половину поточного об’єму продажів припадає
на товари, яких п’ять років тому взагалі не існувало. Більшість
аналітиків уважають, що важливість нових товарів і послуг у за-
безпеченні «маркетингового успіху» багатьох фірм зростатиме
прискореними темпами. Швидка поява нових товарів вимагає
відповідного коректування програм продажів фірми. Доводиться
розробляти нові плани продажів, наново навчати торгових пред-
ставників фірми і в деяких випадках приймати на роботу нових
торгових агентів.

Удосконалення технологій безпосередньо впливає на управ-
ління продажами. Таке вдосконалення систем транспорту, зв’язку
й обробки даних впливає на способи визначення територій збуту,
розподілу торгових представників, а також оцінки й контролю за
ефективністю продажів у багатьох компаніях. Нові комунікаційні
технології разом з ескалацією витрат на проведення традиційного
«комерційного візиту» впливають на спосіб здійснення персональ-
ного продажу.

На зміну сумці зі зразками продукції компанії приходять ноут-
буки, а на зміну особистому («фізичному») комерційному візиту
— телемаркетинг, телеконференції та комп’ютеризоване замов-
лення товарів. У результаті цього останніми роками істотно змі-
нилася сама природа багатьох професій, пов’язаних з торгівлею,
а також роль менеджера з продажу, який керує торговим персо-
налом.

Вплив зовнішнього середовища. Про те, що стан зовнішньо-
го середовища необхідно чітко відстежувати (і намагатися про-
гнозувати зміни, які можуть у ньому відбуватися), оскільки воно
слугує основою для розробки планів маркетингу й продажів,
знають, напевно, усі, однак домогтися цього на практиці буває не
так легко. Можна навести безліч прикладів того, як чудово заду-
мані й розроблені програми маркетингу та продажів зазнали не-
вдачі тільки через раптову зміну одного або кількох чинників зов-
нішнього середовища.

Одна з причин такої нездатності правильно прогнозувати змі-
ни в зовнішньому оточенні криється в тому, що багато корпора-
цій не використовують сучасні методи його сканування й прогно-
зування. Під час одного дослідження, що охопило 48 організацій,
з’ясувалося, що корпорації, як правило, використовують спроще-
ні підходи до аналізу середовища порівняно, наприклад, з консал-
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тинговими фірмами або державними органами. Сканування й
прогнозування зовнішнього середовища у фірмах найчастіше ви-
конують у відповідь на поточні кризові ситуації, а не як спробу
виявити майбутні загрози та сприятливі можливості [4].

Внутрішнє середовище. Політика, ресурси й людський капі-
тал компанії також складають дуже важливу частину її внутріш-
нього середовища. Менеджери з маркетингу й продажів можуть
здійснювати певний вплив на організаційні чинники завдяки
своїй участі в ухваленні рішень, що стосуються політики й пла-
нування, проте в короткостроковій перспективі програми марке-
тингу й продажу потрібно розробляти з урахуванням організа-
ційних обмежень. Зміни, які відбуваються у внутрішньому сере-
довищі компанії, можна поділити на п’ять основних категорій:

1) довго- і короткострокові цілі, а також культура;
2) персонал;
3) фінансові ресурси;
4) виробничі можливості;
5) можливості у сфері досліджень і розробок.
Довго- і короткострокові цілі, корпоративна культура.

Розробка маркетингових планів, а також програм продажу, що є
частиною цих планів, починається з того, що вище керівництво
повинно сформулювати місію компанії і цілі кожного функціона-
льного підрозділу. Відповідно до їх зміни необхідно вносити пев-
ні корективи в програми маркетингу й продажу.

У деяких фірмах ретельно сформульована місія — разом з ус-
пішною корпоративною історією, а також цінностями й переко-
наннями вищого керівництва — створює певну корпоративну
культуру. Така культура у свою чергу визначає позиції та дії
співробітників фірми і допомагає сформулювати типи планів, по-
літики та заходів, які менеджери здатні втілити в життя.

Персонал. Маркетингові стратегії і програми продажу знач-
ною мірою визначаються кількістю співробітників збутової орга-
нізації, а також їхньою кваліфікацією та здібностями. Враховую-
чи труднощі, пов’язані з прийомом на роботу висококваліфіко-
ваних співробітників для роботи у сфері збуту, часто буває нелег-
ко швидко збільшити чисельність торгового персоналу у відпо-
відь на появу нових товарів або ринків, що динамічно розвива-
ються. Проте в деяких випадках фірма може спробувати ком-
пенсувати відсутність кваліфікованих працівників, скориставши-
ся послугами сторонніх агентств або фахівців (наприклад, аген-
тів-посередників), запропонувавши їм виплату комісійних або
оплату за принципом «винагорода за послугу». Зокрема, багато
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компаній, виходячи на нові (особливо зарубіжні) ринки, корис-
туються послугами дистриб’юторів; значно швидше вийти на та-
кі ринки вдається завдяки послугам уже існуючого там торгового
персоналу.

Фінансові ресурси. Фінансова потужність організації впливає
на багато аспектів її маркетингових програм. Вона може обмежу-
вати здатність фірми розробляти нові товари, а також величину її
бюджету, що направляється на просування, і чисельність торго-
вого персоналу. Щоб одержати фінансові ресурси, необхідні для
реалізації всього потенціалу на відповідному ринку, компаніям
іноді доводиться вживати радикальні заходи, такі як злиття з
крупнішою фірмою. Наприклад, авіакомпанії «American Airlines»
(www. аа. com) вдалося поглинути авіакомпанію «TWA» насам-
перед тому, що в «TWA» не вистачало фінансових ресурсів для
успішної конкуренції в такій нестабільній галузі, як пасажирські
авіаперевезення. Аналогічно злиття компаній «Pfizer»
(www.pfizer.com) і «Warner-Lambert» у фармацевтичній галузі за-
безпечило товарній лінії «Warner-Lambert» переваги в ринковій
силі та глибокому знанні маркетингу, якими завжди вирізнялася
компанія «Pfizer».

Виробничі можливості. Виробничі можливості організації,
технологія, устаткування й навіть її розташування — усе це
впливає на її програми маркетингу й продажу. Компанія може
бути позбавлена можливості розширювати свій товарний асорти-
мент або поширювати діяльність на нові географічні регіони
тільки тому, що її недостатні виробничі можливості не дозволя-
ють їй задовольняти збільшений попит, або тому, що транспортні
витрати роблять ціну її продукції неконкурентоспроможною. Фір-
ма «Меблева фабрика «Білічанка» (www.bylichanka.com.ua) ви-
готовляє меблі для спалень на двох своїх підприємствах, розта-
шованих у м. Києві та передмісті. Оскільки ці меблі досить гро-
міздкі, транспортування виявляється вельми дорогим, що обме-
жує ринок регіоном та заважає експансії та подальшому роз-
витку.

Можливості у сфері досліджень і новітніх розробок
(НДПКР). Кваліфікація та компетенції будь-якої організації
щодо науково-дослідницьких і проектно-конструкторських ро-
біт є важливим чинником, що дозволяє відповісти на питання
«Чи стане компанія лідером у своїй галузі або виконуватиме
лише роль «послідовника» в розробці нової продукції?» Висо-
кий рейтинг фірми в частині виконання проектно-
конструкторських робіт також може слугувати важливим рек-
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ламним чинником у її програмах маркетингу й продажу, що,
власне, й відбулося з компанією «Hewlett-Packard», коли вона
вийшла на ринок зі своєю новою лінією клієнт-серверів під
«UNIX». Але, як засвідчує досвід, наприклад, компанії «Blue
Rhino», фірма може знайти способи задовольнити потреби своїх
клієнтів і ефективно вести конкурентну боротьбу, навіть коли
вона діє в галузі низьких технологій. Деякі діячі ринку інвес-
тують значні засоби в інновації — особливо в технологію, здат-
ну підтримувати цілі маркетингу й продажів, поставлені перед
собою відповідною компанією.

Оскільки перераховані організаційні чинники впливають на
здатність фірми ефективно реалізовувати певну маркетингову
стратегію, усі вони повинні враховуватися менеджерами під час
розробки планів і програм маркетингу та продажу. На жаль, це
робиться далеко не завжди. Незважаючи на те, що більшість фірм
часто приділяє належну увагу визначенню конкретних цілей та
асортименту товарів і послуг, які вони пропонуватимуть спожи-
вачам, лише небагато з них приділяють таку саму увагу своєму
персоналу або технічним можливостям. Небезпека полягає в то-
му, що такі фірми можуть розробляти програми маркетингу, які
чудово виглядають на папері, але заледве реалізуються на прак-
тиці.

Процес розробки стратегії
продажу. Зміст конкуренції
в маркетингових каналах

Перед фахівцями, які займаються стратегічним плануван-
ням, завжди стоїть задача вибору типу стратегії відповідно до кла-
сифікації, запропонованої різними вченими, наприклад, М. Пор-
тером, Майлсом і Сноу (табл. 6.1). Учені розробили систему кла-
сифікації, яка дозволяє виявити ряд типових (загальних) (generic
strategies) стратегій, якими користуються стратегічні бізнес-
одиниці (СБУ), що здійснюють діяльність у багатьох галузях.

Для того щоб СБУ могла ефективно реалізувати свою конку-
рентну стратегію, маркетингові стратегії й функціональні марке-
тингові програми (продажу, рекламування) для кожного з товарів
(послуг) або товарної лінії в цілому, повинні бути приведені у
відповідність з вимогами цієї конкурентної стратегії.
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Проте належить зробити ще один вибір, що стосується типу
бажаних відносин з відповідним ринком або його сегментами
(клієнтами). Сама природа торгового персоналу та його роль у
практичній реалізації маркетингової стратегії фірми залежать від
типу відносин, які компанія бажає встановити з даним ринком.
На рис. 6.2 наведено етапи розробки й практичної реалізації мар-
кетингової стратегії фірми.

Преший етап
Аналіз ринкових можливостей

Другий етап
Розробка стратегій

Третій етап
Вибір стратегії

Четвертий етап
Розробка програми маркетингового комплексу

П’ятий етап
Вивчення й перегляд стратегії

Шостий етап
Перевірка та корегування

Рис. 6.2. Етапи розробки і практичної реалізації стратегій

Вітчизняні вчені Л. В. Балабанова та А. М. Германчук виок-
ремлюють шість етапів процесу розробки маркетингової страте-
гії торговельного підприємства: моніторинг маркетингового се-
редовища та побудова матриці SWOТ; вибір стратегічного
напряму розвитку комерційної діяльності; вибір мети комерцій-
ної діяльності; визначення стратегії управління комерційною ді-
яльністю; оцінка рівня комерційного ризику реалізації стратегії
управління комерційною діяльністю; розробка тактичних захо-
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дів щодо реалізації стратегій за допомогою комплексу маркетин-
гового тиску [3].

Основним інструментом процесу вивчення діяльності посеред-
ницьких підприємств є SWOT-аналіз, який дає можливість отри-
мати оглядову оцінку стратегічного становища підприємства.
Типовий процес SWOT-аналізу може бути представлено у такому
вигляді (рис. 6.3).

SWOT-аналіз

Аналіз зовнішніх факторів Аналіз внутрішніх факторів

Виявлення сильних
і слабких сторін фірми

Виявлення маркетингових
можливостей і загроз

Привабливість
ринку

Недоліки
ринку

Ресурси
і можливості

Тенденції
внутрішніх змін

Визначення напрямів подолання слабкостей

Визначення конкурентних переваг фірми
та пріоритетних сфер її маркетингової діяльності

Рис. 6.3. Процес SWOT-аналізу [10]

Тому під час вибору стратегічного напрямку розвитку потріб-
но виходити з оцінки потенційних можливостей фірми та забез-
печеності її відповідними ресурсами. Адже оптимальна стратегія
посередницького підприємства має: забезпечувати фірмі стійку
конкурентну перевагу та досягнення маркетингових і загально-
фірмових цілей; ґрунтуватися на використанні ринкових можли-
востей і знешкодженні ринкових загроз; бути гнучкою до ринко-
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вих змін; характеризуватися невисоким ризиком; відповідати
можливостям фірми; бути сумісною з іншими стратегіями та ор-
ганізаційною структурою фірми; забезпечувати синергізм страте-
гічної діяльності фірми; бути сумісною зі стратегіями партнерів з
каналу розподілу; орієнтуватися на ринок; відображати передо-
вий інноваційний досвід та ін.

На основі обраного стратегічного напрямку розвитку діяльно-
сті торговельно-посередницького підприємства розробляють стра-
тегічні альтернативи.

Під час вибору підприємством стратегічного напрямку зрос-
тання є можливість вибору трьох традиційних його різновидів:
інтенсивний розвиток, інтегрований розвиток і диверсифікація.

Інтенсивний ріст діяльності торговельно-посередницьких під-
приємств передбачає повніше використання можливостей під-
приємства за рахунок інтенсифікації існуючих у неї ресурсів.

У виборі конкретної стратегії інтенсивного зростання слід
керуватися рівнем комерційного ризику, який виникає під час
реалізації стратегії, та обсягом необхідних інвестицій. Основні
характеристики наведених вище стратегій відтворив І. Ансофф
у своїй матриці «товар—ринок» [2]. Причому слід враховувати,
що за глибшого проникнення на ринок рівень комерційного ри-
зику мінімальний, а обсяг інвестицій невеликий. Стратегія роз-
витку ринку вимагає значного вкладення капіталу та характери-
зується середнім рівнем ризику. Під час реалізації стратегії
розвитку товару рівень комерційного ризику зростає, а обсяг
необхідних капіталовкладень також перебуває на високому
рівні.

Інтегроване зростання торговельно-посередницьких підпри-
ємств передбачає розширення обсягів збуту, збільшення прибутку
та / або ринкової частки, унаслідок його об’єднання з постачаль-
никами або конкурентами. Залежно від того, з ким об’єднується
посередницьке підприємство, розрізняють такі види стратегій
інтегрованого зростання (рис. 6.4):

 пряма вертикальна інтеграція передбачає об’єднання зусиль
посередницького підприємства із замовником (роздрібним торго-
вельним підприємством) або підсилення над ним контролю;

 зворотна вертикальна інтеграція передбачає підсилення кон-
тролю за постачальником (виробником або оптовим посередни-
ком) або його поглинання;

 горизонтальна інтеграція можлива, коли посередницьке під-
приємство прагне до розширення масштабів своєї діяльності за
рахунок об’єднання його зусиль з основними конкурентами.
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постачальник
замовник

Інтегративний ріст

пряма
вертикальна
інтеграція

зворотна
вертикальна
інтеграція

горизонтальна інтеграція

замовник
постачальник

посередницьке підприємство (А)

посередницьке підприємство (В)

Повна вертикальна інтеграція

виробник + оптове
підприємство +

+ роздрібне підприємство

Передумови формування
стратегії каналу розподілу

Рис. 6.4. Види маркетингової стратегії інтеграції
торговельно-посередницьких підприємств

Як видно з рис. 6.4, одночасне використання стратегій прямої
вертикальної інтеграції та зворотної вертикальної інтеграції
утворює цілковиту вертикальну інтеграцію. Така інтеграція пе-
редбачає контроль підприємства за всіма ланками інтеграційного
ланцюга.

Використання підприємством стратегій вертикальної інтегра-
ції створює, на наш погляд, передумови для формування стратегії
каналу розподілу — єдина стратегія, яка враховує інтереси та
можливості всіх учасників інтеграції. Отже, ми прийшли до ви-
сновку, що в роботі торговельно-посередницьких підприємств
важливою умовою успішного розвитку є забезпечення зв’язку
між стратегією підприємства та стратегією каналу розподілу.

М. Портер розглядає вертикальну інтеграцію як «комбінацію
чітко окреслених у технологічному відношенні виробництва,
розподілу, збуту та / або інших економічних процесів у межах ді-
яльності однієї фірми» [13, с. 303]. При цьому він підкреслює, що
недостатньо вирішити проблему «виробляти чи купувати», оскіль-
ки потрібно ще враховувати широкі стратегічні проблеми інте-
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грації в зіставленні з ринковими угодами, а також певні адмініст-
ративні проблеми управління вертикально інтегрованою одини-
цею, які можуть мати вплив на успіх інтегрованого підприємства.

Аргументи на користь
«жорсткої» вертикальної інтеграції

Вертикальна інтеграція доцільна в таких випадках:
1. Кількість «аутсайдерів», тобто підрядчиків, здатних задовіль-

но виконувати певні види робіт, невелика.
2. Налагодження відносин з новими партнерами, якщо існую-

чі партнери з каналів не можуть належним чином виконувати
свої функції, пов’язане зі значними витратами часу та грошей.

3. Умови, технології та продукція компанії унікальні, тому
потрібні значні зусилля й засоби на підготовку «аутсайдера» для
роботи на належному рівні.

4. Процес ухвалення рішення про придбання досить складний
і вимагає участі багатьох підрозділів компанії.

5. Тісна координація є обов’язковою умовою успішної марке-
тингової діяльності компанії.

6. У покупців формуються явні переваги щодо продавців, а не
щодо компаній.

7. Ефективність виконання маркетингових функцій або пото-
ків підвищується за рахунок позитивної дії ефекту масштабу.

8. Зовнішнє середовище характеризується високою невизна-
ченістю.

9. Діяльність «аутсайдерів» майже неможливо проконтролю-
вати.

10. Окремі учасники каналу можуть легко скористатися пере-
вагами, забезпеченими діями інших учасників.

11. Трансакції здійснюються досить часто і, як правило, вели-
кі за обсягом.

Вертикальну інтеграцію слід використовувати в тому випадку,
якщо: товар перебуває на початковій стадії свого життєвого цик-
лу; покупці вимагають високого рівня обслуговування; товар тіс-
но пов’язаний з основною діяльністю компанії. В основі багатьох
міркувань щодо «жорсткої» вертикальної інтеграції лежить кон-
цепція «аналізу трансакційних витрат» (Transaction Cost Analysis
— «ТСА»), розроблена економістом Олівером Е. Вільямсоном.
Цю теорію застосовують у тих випадках, коли витрати, пов’язані
з укладанням угоди «на ринку» (тобто з придбанням послуг аут-
сайдерів, субпідрядників або незалежних організацій і агентств),
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виявляються дуже високими порівняно з витратами на здійснення
цих операцій власними силами, з використанням «жорсткої» вер-
тикальної інтеграції. Компанії, прагнучи до максимізації прибут-
ку, залишать за собою тільки ті функції, самостійне виконання
яких обходиться дешевше, ніж придбання подібних послуг на
ринку.

Відповідно до концепції «ТСА» здійснення операції «на рин-
ку» слід розглядати як оптимальну модель поведінки для фірми.
Проте до встановлення взаємовідносин трансакційні витрати,
пов’язані зі здійсненням операції «на ринку», стають дуже висо-
кими в тому випадку, якщо складно знайти відповідних партнерів
та інформацію про можливості тих, кого вдалося знайти; скласти
проект угоди, що охоплює всі непередбачені обставини, які мо-
жуть виникнути під час взаємодії; провести переговори й визна-
чити справедливі умови та зобов’язання; передбачити в угоді не-
обхідний захист основних інтересів фірми. Після встановлення
взаємовідносин трансакційні витрати також зростають у тому ви-
падку, якщо виявляється дуже складно реалізувати угоду й орга-
нізувати контроль за її виконанням; коректувати умови угоди;
підтримувати й забезпечувати взаємодію між партнерами в кана-
лі; забезпечувати постійну ефективність співпраці.

Перераховані вище проблеми посилюються дією трьох чинни-
ків. Перший відображає той факт, що дії кожної окремої особи
або організації визначаються принципом обмеженої раціонально-
сті, і це унеможливлює прийняття дійсно раціональних рішень,
оскільки не вдається зібрати достатньо інформації та розробити
відповідні правила поведінки для кожного непередбаченого ви-
падку, який може трапитися. Другий чинник полягає в тому, що
для багатьох людей характерна опортуністична поведінка, тобто
вони готові отримати свою вигоду з будь-якої ситуації та навіть
обдурити своїх партнерів заради реалізації власних інтересів.
Третій чинник полягає в тому, що для побудови успішних взає-
мовідносин необхідно здійснювати інвестиції на закінчення кон-
кретних операцій, тобто піддавати ризику невідновлювані активи
для забезпечення ефективної взаємодії організацій. Це невигідне
розміщення капіталу, а тому вкладник засобів виявляється враз-
ливим і стає досить привабливим об’єктом для всіх, хто не проти
поживитися за чужий рахунок. Усі ці чинники разом з витратами
в період перед і після встановлення взаємовідносин можуть при-
звести до «провалу ринку» (тобто не дати реалізуватися ринко-
вим механізмам), а отже примусити організацію здійснити «жор-
стку» вертикальну інтеграцію. Таким чином, принципи концепції
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«ТСА» знайшли емпіричне підтвердження в контексті маркетин-
гових каналів.

Компанії часто прагнуть до встановлення контролю над свої-
ми маркетинговими каналами, щоб забезпечити надання необхід-
них послуг та / або самостійно використати прибуток. Тому вони
надають перевагу вертикальній інтеграції, проте подібна форма
організації виявляється невиправданою, поки відповідні постійні
витрати не розподіляться у великому об’ємі комерційної діяльно-
сті. До того ж у міру зростання об’єму комерційної діяльності фір-
ми отримують можливість спеціалізуватися на виконанні марке-
тингових функцій і функцій розподілу та одержувати переваги за
рахунок ефекту масштабу.

Мабуть, найсерйозніша причина для здійснення або підтрим-
ки вертикальної інтеграції полягає в захисті та сприянні ключо-
вим компетенціям фірми або організації. Ключові компетенції
— це основні переваги компанії у відповідних видах діяльності,
які забезпечують їй стратегічну конкурентну перевагу. Можна з
упевненістю стверджувати, що жодна організація не повинна до-
ручати іншим компаніям виконання діяльності, що є її ключовою
компетенцією. Проте головне питання під час вирішення дилеми
«створити або купити» полягає в тому, чи здатна організація одер-
жати стійку конкурентну перевагу за рахунок самостійного здій-
снення деякої діяльності — виконуючи її дешевше, краще, шви-
дше, ніж інші організації, або з деякими унікальними особливос-
тями.

«Жорстка» вертикальна інтеграція має місце в тому випадку,
коли управління одним з восьми маркетингових потоків здійсню-
ється однією організацією на будь-яких двох рівнях розподілу.
Коли виробнику належать розподільні центри, з яких товари по-
ступають до роздрібних торговців, можна стверджувати, що він
здійснив вертикальну інтеграцію функції зберігання (складова
потоку фізичного володіння) на рівні оптової торгівлі. Проте в
тому випадку, коли громадських перевізників (а не власний ван-
тажний автотранспорт) наймають для транспортування товарів
спочатку в розподільні центри, а потім до роздрібних торговців,
функція поставки не інтегрована по вертикалі. Якщо мережа роз-
дрібної торгівлі має власний склад, вона провела зворотну інтег-
рацію по вертикалі, тоді як виробник здійснив пряму інтеграцію.
До того ж будь-яка компанія, що практикує деякі форми прода-
жів безпосередньо проміжним структурам каналу або кінцевим
споживачам з використанням працюючих на цю компанію аген-
тів з продажу, оператора на телефоні або пошти, здійснила пряму
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інтеграцію. Для визначення ступеня вертикальної інтеграції не-
обхідно провести аналіз кожного потоку.

Через «володіння» маркетинговою діяльністю фірма може
встановити абсолютний контроль за порядком виконання робіт
на кількох рівнях розподілу. Такий контроль дає фірмі можли-
вість гарантувати належне надання послуг, що вимагаються клієн-
тами. Інакше фірма вимушена вести переговори на відкритому
ринку з іншими організаціями, щоб дійти згоди про умови торгів-
лі (наприклад, ціни, гарантії, платня за транспортування і т. п.),
що задовольняють її потреби в елементах обслуговування. Інак-
ше кажучи, фірмі доведеться зіткнутися з наслідками зростання
трансакційних витрат, а, можливо, і з провалом ринку.

Наприклад, чотири провідні компанії, що спеціалізуються на
продажу алкогольних напоїв — «Allied Lyons», «Grand
Metropolitan», «Guinness» у Великобританії та «Seagram» у Кана-
ді — підсилили контроль за своїми каналами розподілу, сформу-
вавши за допомогою поглинання й створення спільних підпри-
ємств жорстко керовані мережі, що нині охоплюють найбільші
світові ринки. Без міцних позицій у сфері розподілу жодна торго-
ва марка, яка претендує на міжнародне визнання, не може розра-
ховувати на швидке просування на ринку, особливо з урахуван-
ням переміщення основного об’єму продажів з таких закладів, як
бари й закусочні до супермаркетів, керованих крупними роздріб-
ними торговцями.

Проблеми, пов’язані
з «жорсткою» вертикальною інтеграцією

Рішення про здійснення вертикальної інтеграції на рівні опто-
вої або роздрібної торгівлі в даній галузі неминуче приводить до
збільшення розміру й ускладнення структури підприємства. У
міру того, як фірма стає крупнішою та ускладнюється її структу-
ра, можлива поява різноманітних видів неефективності. Негатив-
ний ефект масштабу може бути пов’язаний з появою нових мар-
кетингових задач, унаслідок чого менеджери часто виявляються
нездатними ефективно контролювати такі аспекти розподільної
діяльності, як витрати на підтримку товарного запасу та витрати
на торговий персонал. Крім того, оскільки вертикально інтегро-
вана структура має своє джерело поставок і не має необхідності
щодо участі в конкурентній боротьбі для ведення своєї комерцій-
ної діяльності, можливе зниження мотивації для ефективного ви-
конання операцій. У свою чергу керівництво й службовці інтег-
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рованих структур можуть переслідувати цілі, несумісні з метою
компанії, такі як інвестиції в неефективні накладні витрати. Загаль-
ним результатом прояву цього та інших видів неефективності є
втрата контролю, що означає нездатність вертикально інтегрова-
ної фірми досягати поставлених цілей і забезпечувати динаміку
витрат, відповідну цілям максимізації прибутку.

Під час здійснення «жорсткої» вертикальної інтеграції особ-
ливо важким буває подолання перешкод у переході на іншу діяль-
ність. Коли фірма намагається переключитися з одного виду
своєї стратегічної діяльності (наприклад, виробництва крупних
комп’ютерів або роздрібної торгівлі готовим жіночим одягом) на
інший (наприклад, на продаж персональних комп’ютерів через
центри роздрібної торгівлі або виробництво й продаж готового
одягу під приватними марками), розрив між такими двома вида-
ми діяльності може виявитися надто значним, щоб його можна
було легко подолати.

«Гнучка» вертикальна інтеграція. Очевидно, що залишати
що-небудь на волю випадку — абсолютно неприпустимий підхід
до формування стратегії маркетингових каналів. Тепер, коли ми
розглянули всі міркування, пов’язані з «жорсткою» вертикаль-
ною інтеграцією, а також з тим фактом, що залучення субпідряд-
ників також може привести до виникнення проблем, виникає на-
ступне питання: чи можна скористатися перевагами «жорсткої»
вертикальної інтеграції без пов’язаних з нею недоліків? Відпо-
відь на це питання позитивна, а спосіб реалізації такої можливос-
ті полягає у квазіінтеграції за допомогою творчого використання
відповідних стратегій впливу й урегулювання конфліктів для за-
безпечення довіри, відповідальності, співпраці та координації
фірм-учасників. Трапляються маркетингові канали, у яких пи-
танню цільової організації ресурсів приділено недостатньо уваги.
Такі канали є тимчасовими об’єднаннями організацій, що пере-
бувають у незалежному володінні й управлінні, причому кожна з
належних до каналу компаній турбується тільки про власні ре-
зультати фінансової діяльності в короткому проміжку часу. Ко-
ординація діяльності учасників каналу досягається переважно за
рахунок ведення переговорів під час здійснення кожної операції.
Робочі підрозділи таких каналів часто нездатні систематично ор-
ганізувати свою діяльність. До того ж, зазвичай, простежується
низька лояльність учасників, а входження нових організацій у
структуру каналу не викликає труднощів. Таким чином, мережі
виявляються порівняно нестійкими. Фірми на кожному рівні зай-
маються тільки просуванням товару на наступний суміжний рі-
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вень. Такі канали регулюються здебільшого об’єктивною дією
цін і відповідними різновидами ринкових механізмів. У них від-
сутнє планування, мотивація виявляється короткостроковою і
прив’язаною до об’єму виробництва, а основні засоби реалізації
визначаються законодавчою системою, конкурентною боротьбою
або окупністю інвестицій.

У таких каналах є безліч осіб, які ухвалюють рішення, роз-
глядають питання витрат, об’ємів продажу, залучення інвести-
ційних ресурсів на кожному окремому етапі маркетингового
процесу. Люди, що ухвалюють рішення, часто емоційно
прив’язані до сталих схем функціонування та взаємодії, що ста-
ли традицією. З погляду міжорганізаційного менеджменту, у та-
ких каналів немає певної мети. Центр прийняття рішень і влад-
них повноважень перебуває виключно на рівні підрозділів або
окремих учасників каналу. Не існує формальної організації роз-
поділу праці, а зобов’язання — тільки стосовно до своєї органі-
зації. Фактично простежується лише незначна системна орієн-
тація учасників каналу або ж повна її відсутність. Учасники
каналу майже повністю орієнтовані на свою діяльність і пере-
слідують свої власні цілі.

В умовах слабкого взаємозв’язку учасників каналу для ви-
ключення або обмеження оптимізації окремих частин системи
з’явилось кілька методів організації каналу, що підвищують
ефективність та результативність його функціонування. У кож-
ному з цих варіантів організації маркетингового каналу забезпе-
чується захист від провалу ринку за рахунок обмеження поведін-
ки учасників. Мета полягає в задоволенні вимог кінцевих
споживачів до елементів обслуговування та підтримці на належ-
ному рівні трансакційних витрат, у широкому значенні — вклю-
чення витрат на розподіл маркетингових функцій і визначення
умов торгівлі між учасниками каналу.

Керовані вертикальні маркетингові системи. В аналітич-
ному значенні, керовані ВМС стоять на один крок від орієнтова-
них на здійснення операцій вільних форм каналів. У керованій
системі координація маркетингової діяльності досягається за ра-
хунок програм, розроблених однією фірмою або обмеженою кіль-
кістю фірм, а не за рахунок чинників відкритого ринку. У таких
системах для забезпечення систематичної організації діяль-
ності використовують стратегії управління, підкріплені застосу-
ванням влади. Успішно керовані системи — це вільні форми ка-
налів, у яких правильно застосовують принципи ефективного
міжорганізаційного менеджменту.



325

У керованих системах можуть існувати структурні підрозділи
з різною метою, проте при цьому є також механізм для неформаль-
ної співпраці з досягнення загальних цілей. Рішення прийма-
ються за рахунок ефективної взаємодії учасників каналу в умовах
відсутності формальної всеосяжної структури; при цьому центр
владних повноважень зберігається за кожним окремим учасни-
ком. Функціонуючи самостійно, кожен учасник каналу погоджу-
ється з існуючим на даний момент розподілом праці. На відміну
від вільних форм каналу, у цьому випадку існує хоча б мінімаль-
ний рівень системної орієнтації.

Можливо, початок керованим ВМС поклала угода про плану-
вання торгівлі. Відповідно до такої угоди, виробники складають
спеціальні плани торгівлі для кожного виду торгових точок, які
вони обслуговують. До виробничих підприємств, що беруть
участь у планованій торговій діяльності, на Заході зараховують
«Sealy» (з асортиментом матраців Posturcpedic), «Villager» (спор-
тивний одяг), «Scott» (товари по догляду за газонами), «Hones»
(панчішні вироби «L’eggs»), а також «General Electric» (крупні
побутові електротовари).

Маркетингові канали можуть бути повністю керованими (на-
приклад, «планують» усі аспекти системи) або частково керова-
ними (тобто з цілеспрямованим регулюванням тільки деяких мар-
кетингових потоків). У будь-якому випадку канал уважається ке-
рованою системою.

Контрактні вертикальні маркетингові системи. Організа-
ції часто прагнуть формалізувати розділення маркетингової
«праці» у своїх каналах так, щоб забезпечити чіткий розподіл
відповідальності за виконання певних задач у сфері маркетин-
гу. У таких випадках вертикальної координації нерідко досяга-
ють за рахунок підписання взаємовигідних контрактів. Оскіль-
ки майже кожна операція між комерційними підприємствами, а
також між підприємствами й приватними особами, заснована
на деякій угоді, що явно виражена або мається на увазі, роль
контрактів у таких вертикальних маркетингових системах по-
винна, щонайменше теоретично, визначати письмово функції та
зобов’язання кожної зі сторін, що беруть участь у контракті.
Ми говоримо «повинна» і «теоретично» з тієї причини, що кон-
тракти, на жаль, зазвичай складають юристи, які використову-
ють їх як документ, який підтверджує вину відповідача у випад-
ку, якщо що-небудь піде «не так» — замість того, щоб зро-
бити контракт засобом досягнення «гнучкої» вертикальної інте-
грації.
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Основні види контрактних
вертикальних маркетингових систем

Контрактні системи, що передбачають пряму інтеграцію:
 Добровільні об’єднання, які фінансують оптові торговці.
 Плановані групи, які фінансують оптові торговці.
 Франчайзингові програми постачальників, призначені для

окремих марок товарів і певних підрозділів.
 Франчайзингові програми постачальників, що охоплюють

усі етапи діяльності іцензіата.
 Асоціації громадських перевізників.
 Угоди про оренду підрозділів.
 Маркетингові кооперативи виробників.
Контрактні системи, що передбачають зворотну інтеграцію:
 Кооперативні об’єднання, які фінансують роздрібні торговці.
 Групи закупівельників, що їх фінансують роздрібні або оп-

тові торговці.
 Групи стимулювання збуту, які фінансують роздрібні торговці.
 Асоціації суспільних перевізників.
 Закупівельні організації, що входять до складу підприємств

роздрібної або оптової торгівлі.
 Контракти на закупівлю продукції для промисловості, опто-

вої та роздрібної торгівлі.
 Закупівельні кооперативи виробників.
З погляду міжорганізаційного менеджменту контрактні верти-

кальні маркетингові системи можна розглядати як мережі, у яких
кожен учасник каналу має власну мету, проте водночас існує пев-
на формальна організація для досягнення загальних цілей. Рі-
шення зазвичай приймаються на верхніх рівнях такої структури,
однак їх повинні затвердити учасники каналу. Влада в таких ме-
режах, як правило, належить окремим учасникам, які діють неза-
лежно, але в цілому погоджуються з розподілом праці, який
впливає на основну структуру каналу. У таких мережах існують
норми «середньої лояльності» стосовно до системи каналу, при
цьому простежується принаймні середня системна орієнтація йо-
го учасників.

Очевидно, що учасники контрактних систем пов’язані між со-
бою сильніше, ніж учасники керованих систем. Учасники каналу
значною мірою прагнуть поступитися своєю автономією, щоб
збільшити масштаб економічної діяльності та вплив на ринку.

Встановлюючи контрактну вертикальну маркетингову систе-
му, її організатор розраховує на отримання переваг, які дає «жор-
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стка» вертикальна інтеграція, сподіваючись уникнути при цьому
всіх її недоліків. Ще важливіше те, що організатор розраховує на
забезпечення можливості ефективної роботи, творчого підходу й
використання енергії підрядчиків і незалежних організацій, що
можливе тільки під час взаємодії з різними учасниками ринку.
Проте для досягнення поставлених цілей він повинен захистити
себе від «провалу ринку» за рахунок використання контрактів та
інших механізмів, що забезпечують можливість контролю.

Добровільні та кооперативні об’єднання. За рахунок
об’єднання ряду незалежних роздрібних торговців у добровільне
об’єднання оптовий торговець може забезпечити значно економ-
ніше надання товарів і супутніх послуг, ніж ті роздрібні торговці,
які діють окремо. Мабуть, найвідоміше об’єднання, що його фі-
нансують оптові підприємства, — це «Independent Grocers
Alliance» (IGA) (Асоціація незалежних торговців бакалійними то-
варами). У сфері торгівлі апаратним забезпеченням компанії
«Pro», «Liberty» і «Sentry» є зразками оптових торговців, які про-
понують роздрібним підприємствам послуги, аналогічні тим, що
передбачені в системі «IGA». Крім того, приклади добровільних
об’єднань можна знайти на ринку приладдя для автомобілів
(компанія «Western Auto», що належить «Sears»), а також на рин-
ку галантереї і товарів повсякденного попиту («Ben Franklin»).

Серед основних прихильників концепції добровільних об’єд-
нань можна назвати також такі зарубіжні компанії, як «Automatic
Service», «Super Valu», «Fleming», «Canadian Tire», «North
American Food Service» і «McKesson» та вітчизняні компанії «Два
гуся», «Піца Челентано», «Швидко», «Ростикс», «XXI століття»,
«Uno momento» та ін.

На Заході компанія «Automatic Service» фінансує програму
добровільного об’єднання власників торгових автоматів. «Super
Valu» та «Fleming» лідирують у добровільному об’єднанні, що
складається з оптових фірм, які торгують харчовими продукта-
ми. До того ж у цих компаніях сформовано керовані системи,
про що вже йшлося вище. Крім того, компанія «Super Valu»
управляє приблизно 250 магазинами, що належать компанії.
«Canadian Tire» — це крупна оптова компанія, що входить до
складу добровільного об’єднання й поставляє у відділення мага-
зинів товари різноманітних асортиментних груп, зокрема запча-
стини й допоміжне приладдя для автомобілів, апаратне забезпе-
чення, господарське приладдя, дрібні побутові електроприлади
та спортивні товари. Типова торгова точка компанії «Canadian
Tire» має площу близько 8 тис. м2 і пропонує увазі покупців
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близько 20 тис. найменувань товарів, представлених у товарних
запасах компанії. «North American Food Service» — найбільша
незалежна розподільча організація в США, яка надає послуги в
харчовій галузі. Вона має у своєму розпорядженні ефективно
організовану мережу філіалів, кожний з яких є основною розпо-
дільчою організацією для свого ринку. Предмет гордості компа-
нії «McKesson» — це приблизно 3300 незалежних аптек, що
входять до складу добровільної мережі «Valu-Rite», яка наділяє
їх владою під час здійснення закупівель, можливістю стимулю-
вання збуту, а також надає додаткові послуги — від оренди ав-
томобілів до страхування.

В Україні франчайзинг дедалі ширше використовують під час
створення технічних станцій обслуговування автомобілів (напри-
клад, ЗАЗ-Деу), автозаправних станцій («ТНК-Україна», «Лу-
койл-Україна»), магазинів автомобільних товарів та аксесуарів
(мережа магазинів «АТЛ»), салонів краси, які іноді працюють не
лише під торговою маркою, що створена для салонів краси, але й
під торговою маркою, відомою споживачу. Як приклад можна
навести торговельну марку «Тіко», під якою працюють автоза-
правки, супермаркети та салони краси, здійснюється продаж то-
варів за каталогами. На сьогодні цей вид підприємницької діяль-
ності використовують для розповсюдження товарів з відомих
каталогів «Отто», «Квеллі» та ін.

Кооператив, що перебуває у власності роздрібних торговель-
них підприємств, також є добровільним об’єднанням, проте в
цьому випадку стимули для створення групи забезпечуються
роздрібними підприємствами, а не оптовою фірмою. Підприємст-
ва роздрібної торгівлі створюють власну оптову компанію, керо-
вану на основі демократії, яка надає послуги роздрібним компа-
ніям — членам організації. Крім дивідендів за акціями (якщо
такий кооператив працює з отриманням прибутку), роздрібні фір-
ми, що входять до об’єднання, одержують у кінці року повер-
нення переплати, що розраховується виходячи із загального
об’єму їх закупівель у кооперативі. Історично склалося так, що
кооперативи, що перебувають у власності роздрібних підпри-
ємств, почали відігравати важливу роль у маркетингу продуктів
харчування. Наприклад, кооператив «Торсо Associates» належить
групі, що складається з мережі супермаркетів і оптових підпри-
ємств, які торгують бакалійними товарами, функціонуючих на різ-
них ринках у межах всієї країни (США). Основна функція «Тор-
со» — обслуговування 25 компаній, що є власниками і членами
цього об’єднання, та надання їм допомоги в питаннях: закупі-
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вель; розробки нових виробів; контролю за якістю; упаковки;
просування на ринок ряду приватних (підконтрольних) торгових
марок продовольчих і непродовольчих товарів. Об’єм продажів
кооперативу у 2001 році склав 5 млрд дол.; до нього увійшли такі
марки, як «Top Frost», «Top Crest» і «Food Club», а також низка
інших приватних торгових марок. Компаніям, які входили до
об’єднання, належить понад 10 % від об’єму продажів у супер-
маркетах США. Кооперативи, що перебувають у власності й фі-
нансуються роздрібними підприємствами, почали відігравати
помітну роль у торгівлі апаратним забезпеченням, а також стали
дуже популярними формами організації франчайзингових систем
ресторанів швидкого харчування. Так, наприклад, кооператив
«Restaurant Services Inc.» щорічно здійснює закупівлі на загальну
суму 1,5 млрд дол., таким чином забезпечуючи харчовими про-
дуктами, упаковкою та устаткуванням понад 6 тис. підприємств
франчайзингової системи «Burger King».

З погляду управління вертикальні маркетингові системи про-
понують ряд переваг. У цих системах застосовується систематич-
ний підхід (за наявності лояльності учасників каналу й стабіль-
ності роботи мережі вони тяжіють до прийняття науково
обґрунтованих рішень). Встановлена певна практика виконання
задач, можлива економія витрат за рахунок стандартизації еко-
номічної діяльності. Оскільки існує й успішно функціонує центр
владних повноважень, можна досягти, щонайменше, певного ко-
нтролю за витратами та якістю виконання функцій різними учас-
никами каналу. До того ж керівництву системами властиве усві-
домлення того, що канал, що розглядається як єдине ціле, є
одним з основних елементів конкурентної боротьби. Тільки зав-
дяки розробці програми розвитку системи й формуванню ефек-
тивних зв’язків та взаємовідносин між учасниками каналу органі-
зації можуть досягати бажаного впливу на ринку.

Реалізація стратегії продажу

Приступаючи до розробки стратегії збуту, необхідно
з’ясувати завдання, що стоять перед збутовим підрозділом у ме-
жах загальної концепції маркетингу підприємства та пов’язати її
з програмою зі стимулювання збуту.

Òåìà 3
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Насамперед розглядають задачі, що стоять безпосередньо пе-
ред персоналом служби, виходячи з того, що головним критерієм
оцінки ефективності її роботи слугує показник ступеня задово-
лення замовлень споживачів, що розраховується як відношення
кількості замовлень, що надійшли, до кількості відпущених або
виконаних.

Значення цього показника напряму пов’язане як з організа-
цією робіт безпосередньо в службі збуту, так і зі структурою
взаємодії між структурними підрозділами підприємства. З ме-
тою вдосконалення цих відносин і підвищення оперативності
в прийнятті рішень зі збуту пропонується організувати опера-
тивний облік причин відмови споживачів від укладення дого-
ворів.

Для цього кожен співробітник, який здійснює проведення пе-
реговорів зі споживачами, що безпосередньо звернулися в служ-
бу збуту, повинен вести облік (бажано комп’ютерний) усього
обігу потенційних споживачів.

Успішність реалізації маркетингової стратегії фірми також за-
лежить від мотивації учасників каналу збуту. Існує дві принци-
пово різні комунікативні стратегії створення й підтримання такої
мотивації: стратегія «проштовхування» й стратегія «притягуван-
ня». Можливе використання комбінації двох стратегій.

Стратегії залучення споживачів. Використання особистого
продажу часто пояснюється необхідністю забезпечити підтримку
реселерам і сформувати дистриб’юторську мережу для певного
товару, незалежно від того, на якій категорії ринку він продається
— споживчому або промисловому. Роль торгового персоналу у
формуванні каналу розподілу залежить від того, якої стратегії до-
тримується компанія, намагаючись привернути реселерів до по-
купки своєї продукції.

Якщо компанія дотримується стратегії залучення (або при-
тягування) споживачів (pull strategy), то вона намагається
сформувати стійкий споживчий попит на свою торгову марку.
Компанія зосереджує зусилля на могутній рекламній програмі,
орієнтованій на кінцевих користувачів. Це спонукає оптових і
роздрібних діячив ринку закуповувати відповідний товар з ме-
тою задоволення попиту з боку своїх клієнтів і отримання при-
бутку.

Отже, стратегія притягування, створює тиск з боку споживачів
на підприємства роздрібної торгівлі, а ті у свою чергу транслю-
ють цей попит оптовим підприємствам, які закуповують товар у
фірми-постачальника (пунктирні лінії на рис. 6.5).
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Рис. 6.5. Стратегії притягування
та проштовхування в збутових каналах

Торговий персонал компанії-виробника нерідко відіграє до-
поміжну роль у реалізації стратегії залучення. Оскільки попит
формується переважно в результаті реклами відповідної продук-
ції кінцевим користувачам, торговий персонал компанії-
виробника повинен турбуватися про те, щоб товар був представ-
лений на полицях магазину в достатній кількості, щоб полиці бу-
ли забезпечені відповідними написами, поясненнями, вітрини
оформлені належним чином, а торговий персонал магазину —
своєчасно ознайомлений з характеристиками товару.

Якщо компанія прагне забезпечити підтримку реселерам, до-
тримується стратегії проштовхування (push strategy), то вона
безпосередньо впливає на потенційних оптових і роздрібних про-
давців, спонукаючи їх до закупівлі своєї продукції. Якщо спожи-
вачі зможуть побачити відповідний продукт у магазині, то не ви-
ключено, що він їм сподобається і вони приймуть рішення
купити його. Реселерам можна запропонувати широкий набір
стимулів, зокрема:

1) програми розміщення повторних замовлень і поставки
«точно в строк» (just-in-time reorder and delivery), які дозволяють
реселерам зменшити свої інвестиції у створення товарно-
матеріальних запасів і підвищити їх оборотність;
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2) програми управління категоріями (category management),
у разі реалізації яких виробники працюють спільно з реселерами
для максимізації об’ємів продажів і прибутку за тими категорія-
ми товарів, у яких представлена продукція фірми-продавця;

3) цінові заходи стимулювання збуту;
4) систему знижок на великі об’єми продажів;
5) організацію конкурсів для торгового персоналу фірми-

реселера;
6) програми навчання для реселерів;
7) спільні рекламні програми;
8) забезпечення місць продажу матеріалами, призначеними

для стимулювання збуту.
Торговий персонал компанії-виробника відіграє головну роль

у практичній реалізації стратегії проштовхування. Він повинен
роз’яснити потенційним членам каналу розподілу переваги заку-
півлі й просування продукції даної компанії, переконати їх у ви-
гідності закупівлі та застосування агресивної політики її збуту.
Торговий персонал компанії-виробника повинен постійно під-
тримувати тісну співпрацю з партнерами з каналу розподілу.

Стратегія вибору партнерів
з каналу збуту. Стратегічні альянси

Управління продажем на основі комп’ютеризованого
розміщення замовлень та налагодження співробітництва з клієн-
тами створює стратегічні взаємозв’язки в маркетингових каналах.
Намагаючись ще більше зміцнити відносини зі своїми основними
клієнтами, фірми створюють альянси в ланцюгу поставок
(supply chain alliances). Такі альянси фірми прагнуть створювати
з клієнтами, що беруть участь у розробці спільних систем інфор-
мації і повторного розміщення замовлень.

Наприклад, компанія «Procter & Gamble» утворила альянси з
найбільшими мережами супермаркетів, такими як «Kroger» (www.
kroger.com), «Publix» (www.publix.com) і «Safeway» (www.safeway.
com), з метою розробки системи поповнення запасів, що одержала
назву системи ефективної реакції на споживчий попит
(efficient consumer response — ECR). Інформація про продажі, яка
надходить зі сканерів, якими комплектується робоче місце кож-

Òåìà 4
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ного касира в магазині, пересилається безпосередньо на комп’ю-
тери компанії «Procter & Gamble», які автоматично визначають,
коли слід поповнити запаси певного товару, і планують поставки
безпосередньо в кожен магазин. Такий безпаперовий обмін інфор-
мацією мінімізує кількість помилок і повернень рахунків,
об’єми товарно-матеріальних запасів, знижує вірогідність виник-
нення дефіциту товарів у магазині та збільшує грошові надхо-
дження.

Учасники маркетингових каналів, які здійснюють спільну діяль-
ність, підтримують певні робочі взаємовідносини, які можуть
бути гармонійними, неприязними або погано керованими. Осно-
вою гармонійних взаємовідносини у каналі є схожість цілей його
учасників щодо різних аспектів взаємовідносин, а також суть
процесів, тобто способів досягнення ефективності і прибутковос-
ті в процесі надання послуг, необхідних кінцевому споживачу.

Можна виокремити види взаємовідносин у каналі залежно від:
 характеру (поточні або постійні);
 цілей (стратегічні або оперативні).
Трансакції здійснюються тоді, коли покупець і постачальник

своєчасно обмінюються основними видами продукції за конку-
рентоспроможними цінами. Партнерські взаємовідносини, або
партнерство, засновані на тісних соціальних, економічних,
службових і промислових взаємозв’язках, що виникають з часом.
Мета стратегічного партнерства — зниження сукупних витрат і /
або підвищення зручності каналу, результатом чого є отримання
взаємної вигоди. Партнерські взаємовідносини будуються на тіс-
ному взаємозв’язку, співпраці, довірі й виконанні зобов’язань
учасниками каналу.

Простіше кажучи, партнерські взаємовідносини в маркетинго-
вому каналі є тісною співпрацею постачальників і їхніх посеред-
ників або постачальників та їхніх клієнтів. Проте навряд можна
назвати простими результати, яких досягають ці сторони завдяки
партнерству. Сторони повинні зійтися в поглядах щодо цілей,
стратегій, а також процедур замовлення й фізичного розподілу
товарів. Їм необхідно постійно експериментувати, а в деяких ви-
падках і цілеспрямовано застосовувати принципово нові способи
розподілу обов’язків під час виконання замовлень, управління
товарними запасами, закупівень, управління продажем і після-
продажного обслуговування.

Партнерські взаємовідносини ефективно розвиваються в мар-
кетингових каналах як у вертикальних ланцюжках, що збільшу-
ють цінність товару й створюють конкурентну перевагу.
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Найчастіше партнерські взаємовідносини в каналі формують-
ся навколо двох основних процесів — замовлення на поставку й
обслуговування споживачів. Результатом такого об’єднання за-
звичай стає кардинальна зміна способів прийому замовлень і до-
ставки товарів постачальниками, а також технологій закупівлі,
управління запасами й виконання інших складських функцій
споживачами. При цьому постачальники починають займатися
тими видами діяльності, якими раніше завжди займалися їхні клі-
єнти: замовленням і оплатою товарів, доставкою і складським
зберіганням продукції, а також управлінням товарними запасами
та асортиментом, мерчандайзингом.

Партнерство в каналі є причиною змін у сталій системі по-
нять, сприяючи переходу виробників від філософії «просування
товарів» до філософії «залучення споживачів».

Неможливо зрозуміти концепцію ланцюжка цінності каналу,
не розглянувши спершу концепцію ланцюжка цінності фірми.
Ланцюжок цінності ділить фірму на ряд стратегічно важливих
видів діяльності. Компанія досягає конкурентної переваги завдя-
ки стратегічно важливим функціям, які вона здійснює за меншу
вартість або краще, ніж її конкуренти. Ланцюжок цінності кожної
фірми складається з дев’яти основних категорій діяльності, по-
зв’язаних загальними характеристиками: інфраструктура фірми,
управління людськими ресурсами (персоналом), розробка нових
технологій, постачання, внутрішня логістика, операційна діяль-
ність, зовнішня логістика, маркетинг і збут, а також обслугову-
вання.

Споживча цінність — це сума, що визначає величину сукуп-
ного доходу компанії, яку покупці згодні заплатити за пропо-
новані товари або послуги. Створення споживчої цінності, що
перевищує виробничі витрати, є основною метою будь-якої за-
гальної стратегії. Саме споживчу цінність, а не витрати, викори-
стовують для визначення конкурентної позиції фірми. Ланцю-
жок цінності всіх видів діяльності визначає загальну цінність
фірми. Незважаючи на те що види діяльності, що сприяють
створенню споживчої цінності, є фундаментом для отримання
конкурентної переваги, їх слід розглядати не як сукупність
окремих функцій, а як систему (взаємозв’язаних) взаємозалеж-
них операцій.

Ланцюжок цінності каналу є поєднанням ланцюжків ціннос-
ті його учасників, та називається вертикальним об’єднанням. Такі
структури надають можливості для досягнення конкурентної пе-
реваги та аналогічні взаємозв’язкам між фірмами.
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Маркетингові канали створюють ланцюжки цінності, че-
рез які проходить продукція компанії, перш ніж потрапити до
кінцевого споживача.

Координація і спільна оптимізація процесів, що відбуваються
в маркетинговому каналі, часто дозволяє знизити витрати або
підвищити ступінь диференціації, що сприяє досягненню конку-
рентної переваги як окремою компанією, так і всім каналом. Для
того щоб скористатися перевагами вертикальних об’єднань, необ-
хідна актуальна інформація, яка забезпечується завдяки розробці
й подальшому розвитку сучасних інформаційних систем.

Наочним прикладом компанії, що успішно застосувала концеп-
цію партнерства, може послужити корпорація «McKesson» (США).
Вона була звичайним оптовим підприємством, що входило до вер-
тикально інтегрованої мережі магазинів, але з часом перетворилася
на центр великомасштабного партнерства, що дозволяє збільшити
цінність товару (Value-Adding Partnership — «VAP»), — тобто гру-
пу незалежних компаній, що працюють у тісній взаємодії, метою
якої є управління потоками товарів і послуг у міру їх руху по всьо-
му (створюючому) акумулюючому цінність каналу, можливості
якого тепер значно перевищують можливості окремих мереж.

Перетворення корпорації «McKesson» на структуру «VAP»
відбулося внаслідок напруженої конкурентної боротьби з аптеч-
ними мережами (такими як «Walgreen» і «Osco»), як претендува-
ли на сферу діяльності незалежних аптек, яких обслуговували
дистриб’ютори «McKesson». Керівництво «McKesson» усвідоми-
ло, що якщо незалежні аптеки почнуть закриватися, дуже скоро
така доля спіткає й саму корпорацію. Щоб зберегти компанію
менеджери «McKesson» почали шукати можливості допомогти
своїм клієнтам. На ранніх етапах основну увагу приділяли елемен-
тарній системі надходження замовлень на один з оптових скла-
дів компанії, що включало устаткування магазинів замовників
спеціальними пристроями для збору даних. Це дозволило значно
знизити вартість обробки замовлень і поповнення товарних запа-
сів. Крім того, ефективне застосування інформаційних технологій
сприяло пошуку нових способів їх використання, і менеджери
згодом знайшли безліч засобів, що дозволили допомогти клієн-
там і постачальникам компанії.

Таким чином, корпорація «McKesson» запропонувала незалеж-
ним аптекам скористатися численними перевагами комп’ютер-
них систем, установка яких була не під силу кожній окремій ап-
теці. Завдяки цим системам аптеки змогли знизити ціни на свою
продукцію, запропонувати покупцям вищу якість обслуговування



336

й асортимент товарів, що повною мірою відповідає їхнім вимо-
гам. Усі ці переваги дозволили їм успішно конкурувати з круп-
ними мережами роздрібних аптек. Розуміння того, що кожен учас-
ник каналу, що збільшує цінність товару, сприяє досягненню
успіху іншими його учасниками, привело до підвищення впливу
корпорації «McKesson» і дозволило охарактеризувати її як парт-
нерство, що збільшує цінність товару. Менеджери «McKesson»
уявляють собі таке партнерство як єдину конкурентоспроможну
організаційну одиницю.

Партнерські взаємовідносини на верхніх і нижніх рівнях мар-
кетингового каналу ведуть до підписання договорів на поставку
крупніших об’ємів продукції, знижують рівень конкуренції, ско-
рочують зайві запаси товарів і дозволяють учасникам каналу пе-
редбачити ситуацію на ринку.

Яскравим прикладом торгового підприємства, що об’єдналося
зі своїм постачальником, є компанія «Grate Lakes Terminal and
Transport» (GLT&T), що спеціалізується на збуті хімікатів і пласт-
мас.

«GLT&T» погодилася передавати постачальникам одержані
замовлення, якщо їхній об’єм перевищує рівень, встановлений
для прямих продажів. Керівництво «GLT&T» розуміло, що вироб-
ники обслуговують крупні замовлення ефективніше, і якщо
компанія не буде їх передавати, виробники-конкуренти перехоп-
лять ці замовлення шляхом прямих продажів продукції за зани-
женими цінами. Таким чином, жертвуючи власним короткочас-
ним прибутком, «GLT&T» дозволяє собі і своєму виробнику
зберегти конкурентне становище на ринку. Такий підхід сприяв
зміцненню партнерських взаємовідносини компанії з виробника-
ми, які у свою чергу відреагували тим, що виплачують «GLT&T»
комісійні маклера або комісійну винагороду за передані їм рані-
ше крупні замовлення за встановлений операційний період. Крім
того, виробники не виконують замовлення на невеликі об’єми
продукції, а передають їх у «GLT&T».

Для того, щоб стратегічні об’єднання і партнерства були дійс-
но ефективними, необхідне виконання певних умов:

 визнання взаємозалежності учасників каналу;
 тісний взаємозв’язок і співпраця учасників каналу;
 точне визначення ролей і функцій, тобто спільних прав і

обов’язків кожного учасника маркетингового каналу;
 узгоджені дії, направлені на досягнення загальної мети (ці-

лей);
 довіра і взаємозв’язок учасників каналу .
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Результатом розвитку партнерських взаємовідносини стала
поява так званого холістічного (цілісного) каналу. Це поняття
пов’язане з уявленням про організацію, у якій усі відділи й під-
розділи працюють спільно, прагнучи забезпечити високий рівень
обслуговування споживачів, у результаті чого стираються їхні
організаційні межі. У такому каналі зникають межі між його учас-
никами. Це досягається завдяки тому, що в кожній організації іс-
нує безліч рівнів, службовці яких працюють спільно з своїми ко-
легами зі інших організацій каналу, прагнучи забезпечити високу
якість обслуговування споживачів.

Чималий внесок у реалізацію концепції холістічного (цілісно-
го) каналу здійснює партнерство, оскільки саме завдяки стратегіч-
ному партнерству учасники каналу можуть відчути, що вони
працюють в єдиній команді. Суперницькі відносини, що перева-
жають у діловому середовищі, замінюються в таких каналах від-
носинами, заснованими на довірі та співпраці.

Формування лояльності клієнтів
і концепція довічної цінності клієнтів

Управління лояльністю найважливіших з існуючих клієн-
тів фірми може мати вирішальне значення для підвищення рен-
табельності її бізнесу в міру переходу ринків її продукції в стадію
зрілості і, отже, є головним елементом будь-якої стратегії збуту.

Лояльність клієнтів — це результат ринкової орієнтації фірми.
Фірмам вдається не тільки уникнути значних витрат, пов’язаних
із залученням кожного нового клієнта, але й, як правило, досягти
неабияких переваг, оскільки лояльні клієнти, по-перше, схильні
до концентрації своїх покупок, що веде до великих об’ємів збуту
і менших витрат, пов’язаних з продажем і розподілом; по-друге,
сприяють передачі позитивної усної інформації та рекомендують
«свого» продавця іншим потенційним клієнтам; по-третє, нерідко
готові платити підвищену ціну за одержувану ними цінність.

Таким чином, періодичні вимірювання ступеня задоволеності
клієнтів надзвичайно важливі, оскільки незадоволений клієнт
навряд збереже лояльність стосовно до компанії-продавця. Важ-
ливо зауважити, що подібний результат буває далеко не зав-
жди: клієнти, які вважають себе задоволеними, зовсім необ-
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ов’язково виказують лояльність до компанії. Це може поясню-
ватися, наприклад, тим, що свої пропозиції могли поліпшити
конкуренти, могли змінитися вимоги самого клієнта або інші
чинники зовнішнього середовища. Показники ступеня задово-
леності клієнтів необхідно доповнити аналізом їхньої поведінки
(зокрема, ідеться про такі показники, як щорічний «коефіцієнт
утримання», частота покупок, а також відсоток від загальної кіль-
кості покупок).

Найважливіший висновок зі сказаного полягає в тому, що клі-
єнтів-перебіжчиків» необхідно ретельно вивчати, зокрема, щоб
зрозуміти, чому фірмі-продавцю не вдалося забезпечити цінність,
достатню для збереження лояльності цих клієнтів. Подібні невда-
чі часто дозволяють одержати ціннішу інформацію, ніж показники
задоволеності, оскільки вони абсолютно чітко вказують організа-
ції на ту область, де потрібні зміни й удосконалення. Отримання
від клієнтів інформації зворотного зв’язку про те, як вони оці-
нюють діяльність фірми-продавця, уже налагоджене в багатьох
організаціях.

Команди обслуговування найважливіших клієнтів фірми.
Часом клієнти — стратегічні партнери компанії-продавця розрос-
таються до значних розмірів і стають такими складними за струк-
турою, що вже в межах компанії-продавця доводиться створюва-
ти структуру, «паралельну» закупівельному центру. У подібних
випадках фірма може сформувати з представників різних функці-
ональних підрозділів компанії спеціальну збутову команду
(selling team), закріпивши за нею єдиного клієнта. Збутова брига-
да може також включати представників різних рівнів управлінсь-
кої ієрархії відповідної компанії. На практиці дедалі частіше трап-
ляються ситуації, коли питаннями збуту продукції крупним
стратегічним партнерам фірми займаються безпосередньо керів-
ники найвищого рівня (аж до головного виконавчого директора).
Подібний підхід називається продажами на рівні вищого керів-
ництва (top-to-top selling).

Практична реалізація певної масштабної програми управління
клієнтами, яка включає командний метод продажу або продаж на
рівні вищого керівництва, може серйозно вплинути на те, як фір-
ма організовує роботу свого торгового персоналу.

Розуміння потенціалу клієнтів відіграє важливу роль для
розробки вигідних стратегій продажу. Якщо потенціал клієнтів
відомий, фірма може ефективніше розподілити свої зусилля й по-
ставити досяжні виробничі цілі. Фірми, які не мають інформації
про потенціал клієнтів, часто витрачають досить багато часу на
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захисту тієї частини ринку, яку їм уже вдалося завоювати, і на-
правляють зусилля на завоювання нових можливостей. Як прави-
ло, витрати на отримання інформації про потенціал клієнтів оку-
повуються.

Чітко зорієнтовані стратегії продажу ефективніші, ніж страте-
гії узагальнені. У більшості фірм під час використання стратегій
максимальної прибутковості ресурси фірми зосереджені на ці-
льових товарах та клієнтах. Самі торгові агенти не можуть чітко
розподілити свої зусилля, направлені на продаж.

Для збільшення прибутків у майбутньому необхідно випуска-
ти нові товари та проникати на нові ринки. Але на перших ета-
пах, як правило, зменшується прибутковість фірми. Компанії, які
бажають випустити нові товари та / або завойовувати нові ринки,
повинні бути готові вкладати значні ресурси. По-перше, необхід-
но передивитися всі аспекти випуску нового товару на ринок.
Витрати на продаж нових товарів часто вищі, ніж на продаж уже
існуючих. Під час роботи з абсолютно новим товаром виникає
необхідність у навчанні торгового персоналу та аданні інформа-
ції клієнтам. Відповідно цикл продажу буде довший, а клієнтам
знадобиться вищий рівень підтримки. Зазвичай випуск нового
товару може вимагати 50—60 % робочого часу торгового персо-
налу. Завоювання нових ринків є ресурсомістким процесом.

Захист уже завойованого становища. Значні втрати на новий
продукт чи освоєння нового ринку часто приводять до того, що
зменшується кількість часу та грошей, необхідних для підтримки
вже існуючих товарів та ринків. Уважати, що рівень продажу іс-
нуючих товарів залишиться незмінним без будь-яких зусиль зі
сторони компанії, наївно та небезпечно. Рівень продажу може за-
лишатися сталим деякий час за інерцією, але, безперечно, зни-
зиться, якщо продаж цих товарів залишиться без підтримки.

У процесі визначення рівня інвестицій у програмі підтримки
продажу важливим є прогнозування рівня продажу певного сег-
мента ринку. Оцінюючи майбутні прибутки кожного сегмента,
компанії матимуть можливість ефективно розприділяти свої ре-
сурси. Необхідно визначати об’єм інвестицій та вибір стратегій
продажу, використовуючи критерії життєвої цінності клієнта, по-
точну ймовірність майбутніх доходів, отриманих від конкретного
покупця.

Лояльність — це стратегія бізнесу. Вона безпосередньо
пов’язана з філософією бізнесу. Наріжний камінь філософії лояль-
ності полягає в тому, що головна мета бізнесу — створення
цінності для споживача, а не отримання прибутку. Лояльність
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сама по собі не може бути поганою або хорошою, слід говорити
лише про правильність або помилковість тих принципів, які спо-
відує індивід. Очевидно, що неможливо контролювати людський
капітал як матеріальні активи, оскільки люди завжди мають влас-
ну точку зору й переконання. Тому єдино можливий шлях — за-
служити їхню лояльність. Люди з готовністю витрачатимуть свій
час і зусилля, якщо вони впевнені, що з часом це дасть позитив-
ний результат. Щоб мати стійкі високі фінансові результати ком-
панії необхідно домогтися стійкого зростання споживацької лояль-
ності та запропонувати споживачам унікальну для них цінність
товарів (послуг).

Якщо ж ви ставите за мету відшукати якнайменше вигідних на
всьому ринку споживачів з мінімально можливим рівнем лояль-
ності, то найнадійніший спосіб досягти цього — уведення зни-
жок і масове розповсюдження купонів. Замість масового розпо-
всюдження купонів слід провести аналіз портфеля та почати
випуск купонів для обмеженого кола споживачів, яким явно не
вистачає ваших товарів (послуг) і які, найімовірніше, купують їх
у конкурентів.

Розрізняють три основні аспекти лояльності в бізнесі:
1) лояльність споживачів;
2) лояльність співробітників;
3) лояльність інвесторів.
Лояльність споживачів, співробітників та інвесторів настільки

взаємозв’язана, що розуміння й управління одним аспектом ви-
магають розуміння й управління двома іншими. Отже, починати
аналіз причин нелояльності необхідно з оцінки коефіцієнтів те-
кучості в ключових сегментах споживачів, співробітників та ін-
весторів.

Стратегії компаній лідерів щодо формування лояльності та
концепції довічної цінності клієнтів характеризуються такими
показниками:

 формування унікальної концепції цінностей для ключових
споживачів;

 визначення того, який сегмент споживачів уважати цільо-
вим, і розробка комплексу заходів щодо виборчого залучення
споживачів саме з цього сегмента. Споживач — один з найцінні-
ших активів компанії, а отже, необхідно робити все, щоб придба-
ти цей актив і з часом збільшити його цінність;

 ретельний вибір цільових співробітників, що поділяють кор-
поративні цінності компанії, талановитих, енергійних, кваліфіко-
ваних і здатних досягти найвищої продуктивності праці. Інвесту-
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вання засобів у їхню підготовку й навчання, планування кар’єри,
створення такої організаційної структури, яка б стимулювала їх
до максимального розкриття всіх своїх здібностей і потенціалу;

 завоювання лідерства у витратах за рахунок зростання про-
дуктивності праці;

 вибір потрібних інвесторів, що придбавають акції з розрахун-
ку на довготривалий прибуток і вважають, що їх особиста вигода
нерозривно пов’язана з вигодою споживачів і співробітників.

Упровадження комплексних програм лояльності приведе до
таких економічних результатів:

— у міру залучення найцінніших споживачів об’єм продажів і
частка ринку зростають, збільшується частка повторних покупок.
Оскільки компанія постійно пропонує споживачам унікальну
цінність, вона може дозволити собі вибирати найвигідніших
споживачів та інвестувати засоби у виконання найрентабельні-
ших і потенційно відновлюваних замовлень;

— стійке зростання дозволяє компанії залучати до роботи й
мотивувати найкваліфікованіших і енергійних співробітників.
Стійке довготривале створення унікальної цінності для спожи-
вачів мотивує співробітників, оскільки вселяє в них відчуття гор-
дості за компанію та підвищує задоволеність власною працею.
Співробітники, які давно працюють, краще розуміють постійних
споживачів, у результаті чого зростає лояльність їх і спожива-
чів;

— лояльні працівники, які давно працюють у компанії, нако-
пичують досвід зі зниження витрат, поліпшення якості продуктів,
що збільшує їхню цінність для споживачів і підвищує продуктив-
ність праці. Останній показник використовують як основну для
виплати конкурентної заробітної платні, упровадження різних
форм преміювання, вкладення засобів у навчання персоналу й
зростання рівня його лояльності;

— підвищення продуктивності праці в сукупності з ефективні-
стю господарської діяльності, що зростає, приносить компанії
своєрідне лідерство у витратах, яке важко копіюється;

— стійке лідерство за витратами в поєднанні зі зростанням
об’ємів продажів забезпечує високу рентабельність, що привертає
інвесторів і дає можливість компанії обирати джерело капіталу;

— лояльні інвестори вважають себе партнерами компанії. Во-
ни прагнуть до стабільності бізнесу, знижують ціну капіталу й не
висувають надмірних вимог до виплати дивідендів, оскільки за-
цікавлені в напрямі достатнього грошового потоку для розши-
рення бізнесу.
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Підвищення відданості (лояльності) споживачів. Основний
об’єм продажів компанії припадає на частку лояльних спожива-
чів. Але «простим» продажем ідею своєї марки неможливо донес-
ти до абстрактної цільової аудиторії. Найефективніший спосіб
одержати цю інформацію — інтерв’ювання або анкетування
споживачів, наприклад, у процесі бліц-опитувань, які проводять у
межах акцій зі стимулювання збуту. Але це не завжди вдається
здійснити. Споживачі не дуже розуміють, яку саме вигоду вони
отримають від витраченого на спілкування зі співробітником
компанії часу.

Отже, приступаючи до розробки таких акцій, необхідно про-
думати технологію їх проведення й знайти ті аргументи, які до-
поможуть переконати споживача у важливості та корисності уча-
сті саме його в цій акції (підвищення якості обслуговування,
поліпшення властивостей і характеристик товару тощо). Природ-
но, що в цьому випадку необхідно згодом проінформувати спо-
живачів про те, що було дійсно виконано з виказаних ними по-
бажань і пропозицій.

База споживачів необхідна й для того, щоб напряму нагадати
про себе: прислати запрошення, привітати зі святом, оголосити
про проведення акції або розпродажу.

Один з ефективних засобів збору інформації про споживачів
— використання пластикових карт у межах програм підвищення
відданості (лояльності). І хоча широке розповсюдження пласти-
кових карток сьогодні багатьма українськими компаніями дещо
понизило їхню привабливість для споживача, вони, як і раніше, є
відмінним засобом збору відомостей про останніх.

Звичайно, беручи картку, споживач заповнює невелику анке-
ту, указуючи прізвище, ім’я, дату народження та інші дані, напе-
ред авансуючи свою готовність до співпраці з компанією. Це дає
компанії можливість одержати додаткову маркетингову інформа-
цію, яка дозволяє не просто виявляти динаміку тенденцій стосов-
но асортименту, прогнозувати об’єми продажів, але й активно
впливати на формування попиту та більш довірчих відносин зі
споживачами, проводити ефективні програми з директ-марке-
тингу.

У зв’язку із широким використанням таких карток компаніям
необхідно кожного разу знаходити нові підходи до споживача,
щоб привернути його увагу. Мережа магазинів «Перехрестя»
розробила дисконтну програму, що включає 12 ступенів. Розмір
знижки не пов’язаний із сумою покупки, а залежить лише від то-
го, як часто споживач відвідує магазин. Умова переходу на на-
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ступний рівень вельми оригінальна: зробити впродовж двох мі-
сяців не менше 10 покупок (навіть дрібних, на зразок пачки жу-
вальної гумки). Оскільки перехід на новий рівень можливий ли-
ше через кожні два місяці, до найвищого ступеня економії (7,8 %)
лояльні споживачі доберуться через два роки, звичайно якщо не
зійдуть з дистанції.

Крім випуску власних карток, багато магазинів беруть участь
у перехресних дисконтних програмах, коли картка, випущена од-
нією компанією, дає можливість одержувати знижки в іншій.
Класичний приклад — вітчизняні компанії, кожна з яких під брен-
дами «Козырная карта» (www.2k.com.ua), ТЦ «БІЛЬШОВИК»,
«Велика Кишеня», кожна з них випускає єдину дисконтну карту
(знижки в компаніях-учасницях пулу складають 3—40 %).

Нарешті, існують і так звані co-brand-програми, розроблені
торговими компаніями спільно з банками. Банк видає платіжну
картку, яку можна використовувати й для отримання знижки в
тій компанії, спільно з якою вона випущена.

Долучаючись до конкурентної боротьби за підвищення відда-
ності (лояльності) споживача, спираючись виключно на подібні
картки, завжди слід мати на увазі, що, чим більше в споживача
дисконтних карток, тим нижча його лояльність до конкретної
компанії. Згідно із західними дослідженнями, якщо в споживача
більше трьох карток на однорідну групу товарів, то його лояль-
ність просто руйнується.

Виникає парадокс: з одного боку, картки — інструмент кон-
курентного ринку, направлений на утримання споживачів, але
коли на цьому конкурентному ринку картки є у всіх, він перестає
працювати. Визначаючим стає чинник не її наявності, а тільки
розміру знижки, що надається по ній.

Володіння одержаною інформацією про споживачів часом до-
помагає вирішувати конфліктні ситуації в процесі управління
взаємовідносинами з ними. Так, зателефонувавши споживачу,
який придбав товар або скористався послугою, запитавши його,
чи задоволений він ним, паралельно можна з’ясувати, наскільки
він задоволений якістю обслуговування в магазині або служби
сервісу. Багато споживачів, знайшовши брак, не хочуть сканда-
лити з продавцем: для них простіше позбавитися товару, але біль-
ше ніколи не звертатися в компанію. Іноді ж у процесі телефон-
них опитувань виявляється абсолютно невмотивований негатив,
який необхідно терміново нейтралізувати.

Важливо, щоб усі ці дані аналізувалися й доводилися до відо-
ма керівника компанії для прийняття оперативних рішень. Будь-
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який негативний відгук повинен бути оперативно знятий, а де-
фект — усунений. До типових помилок у роботі з інформацією в
клієнтських базах слід зарахувати:

 формування списку адрес для розсилки за так званими «хо-
лодними» адресами з поширених комп’ютерних баз даних, що
наявні у вільному продажу;

 недбале управління системою підвищення відданості (лояль-
ності), що веде до перетворення її на звичайну дисконтну сис-
тему, у цьому випадку накопичена база знань про споживачів пе-
рестає бути маркетинговим інструментом.

Не менш поширена помилка — перебільшення ролі дисконт-
ної системи та зростання оборотів. Є ще один спосіб провалити
роботу з клієнтськими базами — відсутність постійного зворот-
ного зв’язку зі споживачем, який прислав інформацію про себе
у відповідь на заклик про участь у конкурсі або розіграші. Де-
монстрацією призерів акції в ЗМІ обмежуватися не можна. З
учасниками необхідно зв’язатися, усім подякувати й за можли-
вості вислати утішні призи. Щоб «витягнути» з програм підви-
щення відданості (лояльності) максимальну користь, керівникам
компанії також слід звернути увагу на ряд досить важливих ню-
ансів.

По-перше, для побудови повноцінних програм відданості (ло-
яльності) одних знижок недостатньо. І багато хто з рітейлерів
уже усвідомлює цей факт. Вибір магазину продиктований не
тільки тим, що споживач може придбати тут зі знижкою. Для
нього не менш важливі такі чинники, як асортимент, якість това-
рів і послуг, місце розташування, популярність тощо. Не слід за-
бувати, що перш за все споживачів привертає доброзичливість і
професіоналізм персоналу.

По-друге, потрібно вирішити принципове питання: продавати
дисконтні карти або видавати їх в обмін на певний розмір покуп-
ки? Однозначної відповіді тут немає. Якщо споживач купує карт-
ку, наприклад, за 100 грн, він ніби надає магазину кредит, тобто
реальна економія для нього почнеться лише через деякий час.
Для багатьох українських споживачів така схема неприйнятна:
«Ми не хочемо платити за свою лояльність, хай магазин сам нам
за це платить», — говорять вони. До того ж відразу відсікається
група споживачів з не дуже високими доходами. Але, вкладаючи
в картку гроші, споживач наперед прораховує економічну доціль-
ність і, напевно, користуватиметься нею активно. Це великий
плюс таких карт. Вони мають сенс, наприклад, у сфері обслуго-
вування дорогих автомобілів, складної техніки і т. п.
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По-третє, умови використання картки повинні бути зрозумілі
й прозорі для споживача, а у разі припинення однієї дисконтної
програми та впровадження нової заміну слід проводити обереж-
но, щоб не відлякати споживачів.

Для того, щоб системи лояльності стали успішними, до роботи
з ними потрібно залучити всіх співробітників компанії, а не тіль-
ки з підрозділів маркетингу та збуту (табл. 6.2).

 Таблиця 6.2
МЕТОДИ ОЦІНКИ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ (ВІДДАНОСТІ)

Назва Опис алгоритмічного підходу

Ціна переходу
Визначається максимальна ціна на продукт певної тор-
гової марки, за якої споживач відмовляється від його
споживання й переходить до іншої торгової марки

Час споживання Визначається максимальний час, протягом якого спо-
живач купує продукт певної торгової марки

Еластичність Моніторинг продажів під час зміни ціни на продукт
певної торгової марки

Частка
споживчої
лояльності

Порівняння торгових марок (продуктів) за тривалістю
використання однією групою споживачів

Відносна
лояльність

Опитування споживача про його бажання «переклю-
читися» на іншу торгову марку (за 100-бальною шка-
лою)

Надання переваги
певній торговій

марці
Складається рейтинг шляхом ранжування торгових
марок за рівнем надання переваги

Вербальна
лояльність

Опитування споживача про ймовірність зміни ним тієї
торгової марки, яку він використовує зараз (за 10-
бальною шкалою)

Оцінка ставлення
споживача

до торгової марки
(продукту)

Опитування споживачів, під час якого вони вказують
своє ставлення до торгової марки, обравши один з
трьох запропонованих їм варіантів:
 є багато причин, щоб продовжувати користуватися
нею і жодних щоб відмовитися;
 є багато причин, щоб продовжувати користуватися
нею, але є також багато причин, щоб відмовитися;
 є кілька причин, щоб продовжувати користуватися,
але багато, щоб відмовитися
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Резюме

Управління продажем необхідно здійснюватися в контексті
загального стратегічного маркетингового плану. Тільки в цьому
випадку можна гарантувати, що зусилля з продажу відповідати-
муть, а не суперечитимуть іншим маркетинговим діям. У зв’язку
із цим стратегія й тактика продажу повинна бути обрана, реалізо-
вана й оцінена тільки в межах загальних завдань компанії та про-
цесів її стратегічного планування.

У розділі визначено сутність стратегічних напрямків розвитку,
зміст конкуренції в маркетингових каналах, а також здійснено
детальний теоретичний аналіз процесу розробки стратегії й так-
тики продажу.

Основним інструментом процесу вивчення діяльності посеред-
ницьких підприємств є SWOT-аналіз, який дає можливість отри-
мати оглядову оцінку стратегічного становища підприємства.

Тому під час вибору стратегічного напрямку розвитку потріб-
но виходити з оцінки потенційних можливостей фірми та забез-
печеності її відповідними ресурсами. Адже оптимальна стратегія
посередницького підприємства має: забезпечувати фірмі стійку
конкурентну перевагу й досягнення маркетингових та загально-
фірмових цілей; ґрунтуватися на використанні ринкових можли-
востей та знешкодженні ринкових загроз; бути гнучкою до рин-
кових змін; характеризуватися невисоким ризиком; відповідати
можливостям фірми; бути сумісною з іншими стратегіями та ор-
ганізаційною структурою фірми; забезпечувати синергізм страте-
гічної діяльності фірми; бути сумісною зі стратегіями партнерів з
каналу розподілу; орієнтуватися на ринок; відображати передо-
вий інноваційний досвід тощо.

На основі обраного стратегічного напрямку розвитку діяльно-
сті торговельно-посередницького підприємства розробляють
стратегічні альтернативи.

Під час вибору підприємством стратегічного напрямку зрос-
тання є можливість вибору трьох традиційних його різновидів:
інтенсивний розвиток, інтегрований розвиток і диверсифікація.

Досить важливою складовою у формуванні стратегії продажу
є процес планування, що передбачає створення організаційної
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структури, яка дозволяє здійснювати необхідні процедури, вклю-
чаючи перевірку наявності всіх необхідних ресурсів.

Існує думка, що сотні українських організацій як великого, так
і середнього бізнесу ще тільки приступають до формалізації
стратегій, довгострокових планів, бізнес-процесів тощо. Власне,
це може мати і свої переваги — з огляду на втрату гнучкості та
недостатньої реакції, які властиві надто формалізованим та вели-
ким західним компаніям.

Ключові компетенції — це основні переваги компанії у відпо-
відних видах діяльності, які забезпечують їй стратегічну конку-
рентну перевагу. Можна з упевненістю стверджувати, що жодна
організація не повинна доручати іншим компаніям виконання ді-
яльності, що є її ключовою компетенцією. Проте головне питання
під час вирішення дилеми «створити або купити» полягає в тому,
чи здатна організація одержати стійку конкурентну перевагу за
рахунок самостійного здійснення деякої діяльності — виконуючи
її дешевше, краще, швидше, ніж інші організації, або з деякими
унікальними особливостями.

Варто зазначити, що продаж — це угода між людьми, у якій
кожен, хто бере участь, має своє завдання й переслідує власну
мету. У цьому сенсі акт продажу можна розглядати як перегово-
ри, тому що інтереси сторін далеко не завжди збігаються. Другим
важливим етапом у здійсненні стратегії продажу є встановлення
контакту і визначення потреб.

Усі зазначені моменти свідчать про виняткову важливість
встановлення взаємовигідних відносин для ефективного прода-
жу. Нарешті, існує кілька методів, або ідей, які, за твердженням
багатьох продавців, можуть полегшити контакт. Необхідним ета-
пом є аргументація та подання товару.

Робота із запереченнями покупців передбачає спробу вплину-
ти на вибір клієнта, якщо вчинити тиск на споживача, це немину-
че викликає захисну реакцію з його боку. Захисна реакція, неза-
лежно від того, обґрунтована вона чи ні, повинна бути прийнята
до уваги продавцем і врахована в його поведінці.

Останнім (або передостаннім) етапом продажу вважають за-
ключення торговельної угоди. Це виглядає як позитивна реаліза-
ція відносин, що розгортається відповідно до плану продажу, а
також є запорукою продовження взаємовідносин.

Важливо наголосити, що стратегія управління продажем —
процес планування й реалізації різноманітних маркетингових за-
ходів, які підпорядковані досягненню поставлених перед підпри-
ємством цілей. Головними цілями збутової стратегії зазвичай є:
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збільшення обсягу продажу; виявлення та задоволення потреб
споживача; збільшення прибутку; збільшення частки ринку; збіль-
шення клієнтського портфеля; збільшення кількості замовлень.

Отже, стратегічні збутові задачі пов’язані з організаційно-
комерційною функцією розподілу, формуванням та організацією
каналів збуту.

До них зараховують:
 прогнозування та планування перспективних каналів і шля-

хів збуту;
 обґрунтований вибір прямого чи непрямого збуту товарів.
Стратегічні задачі також стосуються питань організації фізич-

ного переміщення товару до споживача. До них належать задачі
маркетинг-логістики, які пов’язані з вибором оптимального кана-
лу та шляхів збуту, розміщення складів (їх функції, кількість, єм-
ність), а також з розробкою маркетингових заходів з ефективного
супроводу товарних потоків від виробника до споживача.

Тактичні задачі розподілу стосуються:
 роботи з уже існуючими споживачами;
 реалізації програм із залучення нових;
 пошуку та відбору комерційних пропозицій на поставку то-

вару чи надання послуг організації;
 стимулювання оплати замовлень;
 встановлення шляхів переміщення комівояжерів, їх чисель-

ності, мотивації та контролю;
 перевірки діяльності зовнішньої служби фірми-виробника, у

тому числі наявності й достатності торговельних запасів;
 необхідності проведення заходів щодо підтримки збуту;
 встановлення структури та величини як загальних витрат,

так і витрат за кожною складовою, пов’язаних з фізичним розпо-
ділом товарів, а також порівняння економічних витрат з рівнем
сервісу;

 аналізу розвитку комплексного забезпечення в системі роз-
поділення для оперативного моніторингу попиту й пропозиції;

 розвитку самообслуговування, системи обліку й контролю
за обсягами продажу та цінами реалізованих товарів для прийнят-
тя оперативних маркетингових рішень.

Розробка стратегії маркетингу та продажу відбувається в ме-
жах еволюції організації. На практиці цей процес часто збігається
з бажанням власників (акціонерів) і топ-менеджерів бізнесу під-
вищити безпеку свого бізнесу шляхом уведення єдиних «правил
гри» — актуальними постають питання щодо формалізації біз-
нес-процесів, процедур, порядку прийняття рішень тощо. Це сто-
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сується й стратегій продажу, які могли б гарантувати подальший
успіх та зростання бізнесу. Як правило, результатом розробки
стратегії продажу мають бути чітко сформульовані положення
про цільові сегменти, унікальну пропозицію цінності, цілі бізне-
су, конкурентні стратегії, стратегії зростання, елементи марке-
тинг-міксу, цілі з продажу тощо.

Терміни і поняття

Вертикальний інформаційний потік — потік, який переміщується від
вищого рівня логістичної системи до нижчого.

Витрати втрачених можливостей — характеризують втрачену вигоду,
яка пов’язана з тим, що обмежений обсяг ресурсів може бути
використаний тільки певним чином, що виключає застосуван-
ня іншого можливого варіанта отримання прибутку.

Децентралізована розподільча система — система, яка складається з
кількох розподільчих центрів, що розташовані на території
товарних ринків, поблизу споживачів.

ДРП система (планування розподілу матеріалів) — «штовхаюча» сис-
тема управління розподілом продукції.

Інтенсивний розподіл — передбачає продаж товарів і послуг якомога
більшій кількості торгових підприємств.

Канбан система (у перекладі з японської — «картка») — розроблена в
Японії і є механізмом організації безперервного виробничого
потоку. Це система тягнучого типу, що діє на основі двох кар-
ток — картки відбору та картки замовлень.

Карта процесу — схема потоків, що виникають під час надходження
замовлення від покупця й закінчуються поставкою товару, яка
наочно демонструє, скільки часу витрачається на операції, що
забезпечують або не забезпечують збільшення цінності.

Система POS (Point of Sale) — автоматизована система управління
продажем, що включає спеціалізоване устаткування (касові
термінали, принтери і сканери штрих-кодів, принтери чеків,
рідери кредитних карт та ін.), інтегроване в єдине IT-рішення.

Холістічний (цілісний) канал розподілу — поняття, пов’язане з уявлен-
ням про організацію, в якій усі відділи та підрозділи працю-
ють спільно, прагнучи забезпечити високий рівень обслугову-
вання споживачів, унаслідок чого нівелюються організаційні
межі.
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Питання для перевірки знань

1. У чому полягає зміст конкуренції в маркетингових кана-
лах?
2. Як поділяють маркетингові чинники за ступенем керо-
ваності з боку продавця?
3. Назвіть фактори впливу на формування та розробку
стратегії маркетингу й продажу?
4. На яких принципах ґрунтується формування лояльності
клієнтів та концепція довічної цінності клієнтів?
5. Як чинники внутрішнього й зовнішнього середовища
впливають на стратегії маркетингу та продажу?
6. Що сприяє формуванню та реалізації стратегії продажу?
7. У чому полягає зміст стратегії вибору партнерів з кана-
лу збуту?

Завдання для індивідуальної роботи

Підготовка реферативних
матеріалів з Інтернет-ресурсів

Вправа 1
Відвідайте веб-сайти компаній «Dell Computer» (www.dell.

com) і «Hewlett-Packard» (www.hp.com). Зверніть увагу на ті особ-
ливості цих веб-сайтів, які, на вашу думку, сприяють зростанню
обсягів продажу продукції зазначених компаній. У чому полягає
різниця між стратегіями продажу цих двох компаній?

Вправа 2
Прогляньте заголовки кількох важливих економічних пуб-

лікацій за тиждень. Постарайтеся виявити свідчення того, що
чинники зовнішнього і / або внутрішнього середовища вплинули
на маркетингові стратегії або програми продажу відповідних
компаній. Свої висновки викладіть у письмовій формі.
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Вправа 3
Які, на Ваш погляд, методологічні та методичні питання ви-

бору оптимальної місії та стратегічних цілей компанії? Напрямки
діяльності стратегічних бізнес одиниць? Свої висновки викладіть
у письмовій формі.

Література для поглибленого вивчення
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1999. — 415 с.
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тинг і логістика: Навч. посіб. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 288 с.
4. Білорус О. Г., Лук’яненко Д. Г. та ін. Глобальні трансформації і

стратегії розвитку: Монографія. — К., 1998. — 416 с.
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ПРОГНОЗУВАННЯ
ТА ПЛАНУВАННЯ ПРОДАЖУ

ТЕМА 1. Аналіз ринкових можливостей компанії. Аналіз про-
дажу для прийняття управлінських рішень.
ТЕМА 2. Методи прогнозування продажу.
ТЕМА 3. Прогнозування попиту за територіями. Планування
збутових територій. Квотування об’єму продажу.
ТЕМА 4. Планування збуту продукції (послуг).

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ:

 аналіз продажу товарів за методом ABC;
 основні характеристики та значення товарних груп
у торгово-технологічному процесі магазину;
 алгоритм прогнозування кон’юнктури ринку;
 основні економічні показники, які використовують
у прогнозуванні збуту;
 методи прогнозування збуту;
 відмінність та значення таких понять, як потенціал
ринку, потенціал збуту, прогноз збуту та квота на
продаж (частка збуту);
 особливості планування діяльності агентів зі збуту
за планування збуту за окремими територіями;
 матрицю планування роботи з клієнтом (споживачем);
 планування та встановлення норм збуту;
 особливості та характеристику методів планування
збуту.

7
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Аналіз ринкових можливостей компанії.
Аналіз продажу для прийняття

управлінських рішень

Аналіз продажу продукції дозволяє глибше зрозуміти
тенденції спаду або зростання продажів, що намітилися.

Крім того, аналіз продажів справляє виявленню перспективних
і безперспективних видів продукції (товарів), а також таких това-
рів, для просування на ринок яких слід докласти певні зусилля.
Проведення такого аналізу дозволяє формувати конкретніші й ці-
леспрямовані управлінські рішення в частині продажу продукції.

Аналіз продажу товарів за методом ABC

Метод ABC ґрунтується на визначенні ролі й місця кожної то-
варної групи в торгово-технологічному процесі магазину, обліку
їхніх специфічних особливостей і ступеня важливості для спожи-
вачів.

На відміну від методу імпульсних покупок, де інші групи то-
варів, поведінка відвідувачів та інші чинники орієнтовані на збіль-
шення продажів товарів імпульсного попиту, цей метод перед-
бачає створення ситуації, за якої потенціал товарів-продавців і
поведінка відвідувачів використовуються для продажу товарів
пасивного попиту, доповнюючих виробів, супутніх товарів і
здійснення взаємопов’язаних покупок.

Суть методу полягає в тому, що товари об’єднують у три гру-
пи залежно від ставлення до них споживачів, маркетингових ха-
рактеристик, місця у формуванні прибутку й організації торгово-
технологічного процесу торгового підприємства та інших ознак.
Їх розміщують у торговому залі так, щоб товари-продавці в поєд-
нанні з поведінкою відвідувачів та іншими чинниками сприяли
збільшенню продажів тих товарів, які потребують підтримки й
самостійно не можуть бути продані, але мають значення для ус-
пішного функціонування підприємства. Можна виокремити такі
товарні групи.

Товари групи А — переважно необхідні товари (товари по-
всякденного попиту, програмні товари, товари основного спожи-
вацького кошика, товари звичайних покупок), які характеризу-
ються частотою покупки, мінімальною залученістю покупця й
наявністю у нього карти вподобань за марками, місцями й часом
продажу до настання потреби, невисокими цінами тощо.

Òåìà 1



354

До товарів групи В належать:
 товари попереднього вибору, які купуються відносно рідше,

відрізняються досить високим ступенем залученості рокупця й
наявністю не чітко вираженої карти вподобань щодо місць і часу
покупок, значущими для покупця цінами і т. п.;

 товари особливого вибору (спеціальні товари), які купують-
ся дуже рідко, відрізняються високим ступенем залученості по-
купця й відсутністю карти вподобань щодо місць і часу придбан-
ня, дуже високими цінами, фінансовим ризиком, когнітивним
дисонансом та ін.

Товари групи С охоплюють:
 товари пасивного попиту, тобто товари широкого спожи-

вання, для яких характерна відсутність у покупця чіткого уяв-
лення про них або вираженої потреби, що вимагає від продавця
особливих зусиль з активізації їх продажів;

 доповнюючі товари, супутні товари й товари взаємопов’язаних
покупок, які функціонально пов’язані з іншими товарами та беруть
участь у задоволенні комплексу потреб, слугують доповненням до
основних покупок або є самостійною групою товарів тощо.

У мерчандайзингу просування на ринок доповнюючих виро-
бів, супутніх або взаємопов’язаних товарів і послуг відоме як пе-
рехресна торгівля. За перехресної торгівлі основні й доповнюючі
товари повинні бути розміщені в торговому залі один напроти
одного або поряд, тобто так, щоб покупці могли перейти від од-
нієї товарної групи до другої, пов’язаної з нею. Такий підхід ви-
користовує активний стан покупця, що сформувався під час здій-
снення основної покупки, і його природне бажання придбати всі
товари в одному місці для продажу другорядних, супутніх і взає-
мопов’язаних груп товарів. Задача полягає в тому, щоб правиль-
но визначити інтенсивність зв’язку між товарами і, використову-
ючи взаємопов’язану обумовленість та спорідненість окремих
покупок, розмістити товари адекватно поведінці відвідувача і ці-
лям торгового підприємства. Для її вирішення можна використо-
вувати матричний метод підрахунку частоти сумісної покупки
певних пар товарів. За результатами такого аналізу з передбачу-
ваного асортименту виключають ті товари, які не пов’язані з ін-
шими групами товарів функціонально, не беруть участь у форму-
ванні прибутку, не впливають на купівельні потоки, а отже,
суперечать упровадженню методу АВС.

У табл. 7.1 представлено результати аналізу привабливості,
основні характеристики, розподіл ролей і місця кожної товарної
групи в технологічному процесі та у всій діяльності магазину.
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 Таблиця 7.1
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЗНАЧЕННЯ ТОВАРНИХ ГРУП

У ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ МАГАЗИНУ

Необхідні товари (А) Товари повсякденного
попиту (В) Спеціальні товари (С)

об’єми продажів великі
10 % найменувань

формує 50 %
товарообігу

об’єми продажів середні
40 % найменувань

формує 40 %
товарообігу

об’єми продажів низькі
50 % найменувань
формує близько

10 % товарообігу

показники
 прибутку слабкі
50 % товарообігу
формує близько
10 % прибутку

показники
прибутку середні
40 % товарообігу

формує 40 % усього
прибутку

показники
прибутку високі
10 % товарообігу

формує 30 % усього
прибутку

показники
оборотності товарних

запасів високі

показники
оборотності товарних

запасів середні
показники оборотності
товарних запасів низькі

забезпечують
основний потік

покупців до магазину

забезпечують
вторинний потік

покупців до магазину
на купівельний

потік не впливають

місце розміщення —
«холодні» зони

місце розміщення
не має значення

місце розміщення —
«гарячі» зони

Порівняння характеристик показує, що товари групи А за ос-
новними показниками фінансової діяльності менш привабливі,
ніж товари інших груп. Наприклад, складаючи в товарообігу бли-
зько 50 %, товари групи А формують лише 10 % усього прибутку;
висока оборотність і великі фізичні об’єми вимагають витрат на
транспортування та зберігання. Їхні переваги полягають у тому,
що вони забезпечують основний потік покупців, відіграють роль
товарів-продавців і сприяють продажу інших товарів, їх викорис-
товують для перетворення «холодних» зон на «гарячі», за їх до-
помогою регулюють напрями руху покупців у торговому залі,
вони здійснюють визначальний вплив на весь торгово-техноло-
гічний процес підприємства.

Товари групи В займають середнє положення за всіма харак-
теристиками. З погляду мерчандайзингу, це товари «самопрода-
жі», тобто вони не потребують підтримки з боку товарів-
продавців або «гарячих» зон, не беруть участь у продажу інших
товарів, але при цьому підтримують вторинні потоки покупців і
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сприяють формуванню стійкого джерела прибутку: за частки в
товарообігу близько 40 % забезпечують 40 % усього прибутку.
Для їх розміщення використовують нейтральні або менш приваб-
ливі для інших товарних груп ділянки.

Товари групи С відрізняються від інших різноманіттям видів і
значною кількістю найменувань, що створює труднощі під час
формування асортименту, забезпечують лише 10 % товарообігу.
Перевага цієї групи полягає в отриманні прибутку від невеликих
об’ємів продажів: за частки в товарообігу близько 10 % вони бе-
руть участь у формуванні понад 30 % усього прибутку магазину.
Проте для їх продажу потрібно докладати більше зусиль, вони
потребують підтримки з боку товарів групи А і вимагають роз-
міщення в «гарячих» зонах.

Для впровадження методу ABC необхідно:
— виявити «холодні» й «гарячі» зони торгового залу;
— розмістити в «холодних» зонах товари групи А, тим самим

перетворивши їх на «гарячі» зони;
— поряд з товаром групи А та в інших «гарячих» зонах розмі-

стити товари групи С;
— у решті зон розмістити товари групи В із середньою при-

вабливістю;
— проаналізувати ефективність різних варіантів розміщення

відділів і внести відповідні корективи.
Роздрібним торговим підприємствам не слід обмежуватися

одним із зазначених вище методів продажу товарів, необхідно
дотримуватися комплексного підходу й виходити з конкретної
ситуації функціонування підприємства та його цілей. Тому впро-
вадження технологій продажу товарів на основі принципів мер-
чандайзингу передбачає поєднання та комбінації найрізноманіт-
ніших методів.

Аналіз продажів продукції проводиться в певній послідовно-
сті:

I етап — аналіз динаміки і структури продажів продукції.
У процесі цього етапу аналізу здійснюють оцінку динаміки про-
дажів продукції в цілому на підприємстві і в розрізі окремих груп
продукції, а також оцінку структури продажів і структурної ди-
наміки.

У межах першого етапу необхідно відстежити тенденції, що
намітилися стосовно продажів продукції (зростання, стабільність,
спад), а також оцінити частку продажів у кредит, необхідність і
обґрунтованість кредитування покупців, визначити ефект від
кредитування.
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Основні показники:
Темп зростання виручки від продажів ( NT ):

,
0

1

N
NTN = (1)

де 1N  — виручка від продажів у звітному періоді;
0N  — виручка від продажів у попередньому (базисному) пері-

оді.
Коефіцієнт показує, скільки відсотків складає оборот (виручка

від продажів) звітного періоду у відношенні до попереднього (ба-
зисного) періоду.

Частка продажів у кредит (
кр

ЧN ):

N
N

N
кр

кр
Ч = , (2)

де крN — виручка від продажів продукції, реалізованої в кредит.
Коефіцієнт аналізується в динаміці, відображає питому вагу

продукції, реалізованої в кредит (на умовах подальшої оплати), у
загальній виручці від продажів.

II етап — оцінка рівномірності продажів продукції. Визна-
чають коефіцієнт варіації і роблять висновки щодо причин, що
викликають нерівномірність продажів. Якщо нерівномірність зу-
мовлена внутрішніми причинами, то розробляють заходи щодо їх
усунення й підвищення ритмічності.

Основні показники:
Коефіцієнт варіації (нерівномірності) продажів:

ср

ср 2)(
в x

nхх
k і∑ ÷×−

= , (3)

де іх  — відсоток реалізації продукції за i-й період у відношенні
до підсумкової величини продажів;

i — порядковий номер періоду;
хср — середній відсоток продажів;
n — кількість аналізованих періодів.
Коефіцієнт аналізується в динаміці, відображає ступінь нерів-

номірності продажів (чим вищий коефіцієнт варіації, тим менш
рівномірні продажі за окремими періодами, і навпаки).
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III етап — визначення критичного об’єму продажів.
Основні показники:
Критичний об’єм продажів ( крV ):

грД

пост
кр Ч

В
=V , (4)

де постВ  — постійні витрати на виробництво і збут продукції,
грДЧ — рівень граничного доходу або частка граничного дохо-

ду у виручці, що визначається за формулою:

N
ВN зм

Дгр
Ч

−
= , (5)

де змВ  — змінні витрати на виробництво і збут продукції.
Показник аналізується в динаміці, відображає беззбитковий

об’єм продажів, за якого підприємство вже не має збитків, але ще
не має прибутку.

IV етап — з метою оцінки ефективності функціонування ор-
ганізації визначають прибутковість (рентабельність) продажів.

Основні показники:
Рентабельність продажів ( прR ):

%100
П

пр

пр
пр ×=

N
R , (6)

де прП  — прибуток від продажів;
прN  — виручка від продажів.

Показник аналізується в динаміці, показує, скільки прибутку
приносить кожна гривня виручки від продажів, зазвичай розра-
ховується у відсотках.

Як і багато інших показників, темпи зростання, середні темпи
зростання продажів і рентабельність продажів доцільно аналізу-
вати не тільки в динаміці, але й порівняно із середньогалузевими
показниками та показниками конкурентів, що дозволяє оцінити
ділову активність і ефективність профілюючих видів діяльності
підприємства та його конкурентоспроможність.

Управлінські рішення. За негативної динаміки виручки (або
зниження темпів її зростання) дії фінансового менеджера повинні
бути направлені на вивчення причин, що викликали спад обсягів
продажу. Серед основних причин виокремлюють такі:
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— життєвий цикл товару наближається до спаду. Відділу мар-
кетингу спільно з виробничими відділами потрібно розробити
новий вид продукції;

— посилюється конкуренція. Необхідно оцінити конкуренто-
спроможність пропонованої продукції, а також конкурентоспро-
можність підприємства в цілому; визначити сильні та слабкі на-
прями діяльності, останні — скоротити, а сильні — розвивати;

— ринок перенасичений. Відділ маркетингу повинен розгля-
нути можливості виходу на нові ринки збуту.

Таке дослідження слід проводити в цілому на підприємстві, а
також за окремими групами товарів.

Важливою складовою аналізу є оцінка рівномірності прода-
жів. У разі зниження ритмічності продажів, а також якщо ритміч-
ність продажів залишається на низькому рівні, необхідно оцінити
причини, що викликають зниження ритмічності. Для нейтралі-
зації подібних причин рекомендується:

— оцінити якість роботи відділу маркетингу;
— якщо зниження ритмічності зумовлене невиконанням ви-

робничої програми, то необхідно з’ясувати конкретні причини,
що викликали таке зниження (ремонт устаткування, прогули
працівників, недопостачання матеріальних ресурсів тощо), й
усунути їх;

— якщо зниження ритмічності продажів викликане збільшен-
ням питомої ваги продукції, що має сезонний характер продажів,
то під час розрахунку показників ритмічності фінансовому мене-
джеру слід зробити коректування: розрахунок здійснювати не за
середніми, а за плановими значеннями продажів і оцінити відпо-
відність фактичних значень продажів плановим;

— зниження ритмічності може бути наслідком скорочення
об’єму продажів у цілому.

Зниження прибутковості (рентабельності) продажів може бути
зумовлене двома основними причинами:

1) неправильною ціновою політикою;
2) значним збільшенням витрат (перевитратою).
Неправильно вибрана цінова політика (заниження цін) веде до

непропорційного збільшення собівартості по відношенню до від-
пускних цін. У такому випадку керівництво підприємства, відділ
маркетингу повинні вивчити можливості підвищення цін. Проте
підвищення цін повинно бути послідовним, оскільки різке збіль-
шення цін може викликати зниження натурального об’єму про-
дажів і, виграючи в ціні, підприємство втратить у загальному
обороті, знизиться оборотність готової продукції.
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Методи прогнозування продажу

Для того, щоб вижити в ринкових умовах і успішно функ-
ціонувати, необхідно вміти вчасно попередити можливі зриви в
роботі, а це досягається шляхом прогнозування й планування
збуту. Крім аналізу загальноекономічної кон’юнктури конкрет-
ного товарного ринку, предметом маркетингових досліджень є
прогнозування майбутнього розвитку ринку.

Прогноз товарного ринку — це об’єктивне ймовірнісне су-
дження про динаміку найважливіших його характеристик та їх
альтернативні варіанти за умов виконання сформульованих гіпо-
тез. Алгоритм такого прогнозу наведено на рис. 7.1.

Кон’юнктурний прогноз

Вивчення ринку й динаміки цін, цінової політики
конкурентів, державної цінової політики

Вивчення товару та його збуту (конкуренто-
спроможність, товари-конкуренти, інтенсивність

упровадження товарів-новинок, форми і методи збуту)

Визначення обсягів попиту та пропозиції

Аналіз виробництва досліджуваної продукції
(динаміка, причини змін, вплив науково-технічного
прогресу, поява нових товарів, їх удосконалення,
завантаження виробництва, виробничі витрати)

Аналіз стану економіки в цілому, її комплексна
характеристика за попередній період

Рис. 7.1. Алгоритм прогнозування кон’юнктури ринку

Òåìà 2
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Вимоги до прогнозу товарного ринку:
 надійність, наукова обґрунтованість, системність з ураху-

ванням факторів, які можуть чинити вплив у майбутньому;
 аргументованість, об’єктивність;
 наявність альтернативних варіантів, чітке формування всіх

гіпотез та передумов, покладених у їх основу;
 верифікованість, тобто наявність надійної методики оцінки

достовірності й точності прогнозу для його можливого коректу-
вання;

 чітка й зрозуміла мова формувань;
 плановий характер, своєчасність.
В. М. Біляєвський дає таке тлумачення поняття прогнозуван-

ня: «Прогнозування попиту і пропозиції — це науково обґрунто-
ване передбачення розвитку попиту і пропозиції в майбутньому
на основі вивчення причинно-наслідкових зв’язків, тенденцій і
закономірностей» [2, c. 89].

Розглянемо прогнозні дослідження збуту. Тут перш за все не-
обхідно зрозуміти, що прогноз збуту (продаж) — це визначення
того, що підприємство розраховує продати, виходячи з існую-
чої кон’юнктури, ринкового потенціалу і власних можливос-
тей. Прогнозування збуту залежить від дії двох груп чинників:

 контрольованих: ціни, канали розподілу, система просуван-
ня, характеристики продукції, товарна політика підприємства;

 неконтрольованих: стан економіки, темпи інфляції, процен-
тні ставки, демографічні зміни, смаки споживачів, конкуренція,
стан галузі.

Звідси прогнозування збуту повинно враховувати можливості
підприємства стосовно управління контрольованими чинниками і
підлаштовування під дію неконтрольованих змінних.

Основними економічними показниками, які використовують у
прогнозуванні збуту, є:

а) випереджаючі індикатори (передумови):
— середня тривалість робочого часу промислових робітників;
— обсяги замовлень товаровиробникам;
— контракти на виробництво комерційних та виробничих

споруд;
— контракти і замовлення на обладнання;
— обсяги затверджених капіталовкладень;
— зміни у вартості торгово-промислових підприємств;
— прибутки підприємств;
— індекс курсу акцій;
— зміни у вартості товарно-матеріальних запасів;
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б) збіжні індикатори (цінові):
— відсоток безробітних;
— показник потреб у робочій силі;
— індекс обсягу промислового виробництва;
— валовий національний продукт;
— особисті доходи громадян;
— обсяги продажу роздрібної торгівлі;
— індекс оптових цін;
в) індикатори наслідків:
— витрати підприємств на нове обладнання;
— балансова вартість запасів;
— заборгованість споживачів;
— індекс затрат на робочу силу з розрахунку на одиницю

продукції.
Загалом метод — це:
1) система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і зако-

номірностей природи, суспільства та мислення;
2) шлях, спосіб досягнення визначених результатів у пізнанні

й практиці;
3) прийом теоретичного дослідження або практичного здійс-

нення чого-небудь, що виходить зі знання закономірностей роз-
витку об’єктивної дійсності і досліджуваного предмета, явища,
процесу.

Виходячи із цих визначень поняття методу, єдиного, універсаль-
ного методу прогнозування не існує. У зв’язку з надзвичайною
розмаїтістю прогнозованих ситуацій існує і значна різноманіт-
ність методів прогнозування.

Відомі некількісні та кількісні методи прогнозування збуту.

Некількісні методи прогнозування збуту

1. Журі керівників вищої ланки: експертна оцінка майбутніх
обсягів збуту керівниками служб маркетингу, фінансів, виробни-
цтва, закупівель підприємства.

2. Об’єднана оцінка прогнозу збуту торговельними агентами.
Недолік — прогноз, як правило, занижується, що можна компен-
сувати, встановивши та використавши індекс песимізму для кож-
ного торгового агента (Іп):

Іп = (Qp – Qп) / Qп , (7)
де Qp — досягнутий обсяг продажу минулого року;

Qп — прогноз продаж на минулий рік.
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3. Очікування покупців — опитування споживачів стосовно
того, що і в яких обсягах вони купуватимуть.

4. Метод Дельфі (Дельфійський метод) — організація кількох
мозкових атак за участю групи експертів (від 100 до 1000 осіб) з
наступним усередненням поданих оцінок.

5. Метод створення сценаріїв майбутнього розвитку обсягів
збуту, який передбачає розробку кількох можливих варіантів по-
дій.

Кількісні методи прогнозування

Множинна регресія — пошук рівняння, яке відображає залеж-
ність майбутніх обсягів збуту від набору незалежних змінних
(наприклад, від витрат на рекламу, рівня цін, кількості продажів
тощо).

Найпростішим методом прогнозування є екстраполяція. Проте
цей метод, який полягає у поширенні тенденцій, що склалися в
минулому, на майбутнє, має суттєві обмеження. Головне з них
полягає в неможливості враховувати вірогіднісні змінювання
умов, що визначають ринкову ситуацію. З іншого боку, будь-
який прогноз обов’язково ґрунтується на інформації, отриманій у
минулому, і більшість процесів, у тому числі й ринкові, характе-
ризуються певною інформацією. Глибший прогноз, особливо дов-
готерміновий, навряд чи буде якісним, якщо не врахувати мож-
ливість змінення існуючих умов і тенденцій, та й узагалі бажано,
щоб він був багатоваріантним у заданих межах достовірності. Бе-
зумовною вимогою прогнозування повинна бути також його
комплексність, хоча можливими й бажаними є прогнози хоча б
одного окремого кон’юнктурноформуючого показника, напри-
клад, попиту.

Метод стандартного розподілу ймовірностей (РЕRТ — від
рrоgram evaluation and review). Згідно із цим методом, перш за
все експертним шляхом визначають значення трьох видів про-
гнозу збуту:

— оптимістичного — О;
— песимістичного — П;
— найімовірнішого — М.
Далі розраховують очікуване значення прогнозу збуту (Зп):

Зп = (О + 4М + П) / 6, (8)
після чого розраховують стандартне відхилення (Св):

Св = (О – П) / 6. (9)
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Відповідно до загальної теорії статистики найвірогідніше зна-
чення збутового прогнозу (з імовірністю 95 %) міститиметься в
межах ± 2Св.

Прогнозування збуту на основі минулого періоду:
Зп = 3t · (3t / 3t – 1), (10)

де 3t — обсяги збуту поточного року;
3t – 1 — обсяги збуту минулого року.
Кореляційний аналіз — визначення статистично значимих

чинників впливу на обсяги збуту продукції підприємства та міри
їх впливу.

Прогнозування на основі частки ринку. Згідно із цим методом
майбутні обсяги збуту визначаються, виходячи з прогнозу за-
гальних обсягів збуту галузі і запланованої частки ринку підпри-
ємства.

Аналіз кінцевого використання. Прогноз ґрунтується на аналі-
зі обсягів збуту кінцевої продукції. Метод використовують під
час прогнозування збуту сировини, напівфабрикатів, комплекту-
ючих виробів.

Аналіз часових рядів (рядів динаміки). Прогноз збуту встанов-
люється, виходячи із чотирьох видів коливань:

 циклічних — тривалість більше року;
 безсистемних — разові події;
 періодичних — сезонних;
 тренди — підйоми і спади збуту як результат фундамента-

льних причин.
Варто також зазначити, що вивчати та прогнозувати кон’юнк-

туру доцільно на основі аналізу всього комплексу змін. Якість
аналізу й прогнозу ринкової кон’юнктури залежить від повноти
та достовірності інформації. Чим більше показників при цьому
залучається, тим правильніше й точніше можна визначити сфор-
мовану на певний момент кон’юнктурну ситуацію та перспекти-
ву її подальших змін і розвитку.

Залежно від охоплення об’єктів дослідження прогноз може
бути глобальним, регіональним чи локальним.

За термінами прогнозування вони поділяються на оперативні
(декада, місяць, квартал, півріччя), короткотермінові (рік), серед-
ньотермінові (до 5 років) і довготермінові (5 і більше років).

Прогнози можуть бути точними, інтервальними та багатоварі-
антними.

Правильність прогнозу залежить від надійності й повноти ін-
формації про ринкові процеси і фактори, що визначають їх рівень
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і розвиток; ступеня стійкості попиту й економіки в цілому; пра-
вильного вибору моделі прогнозування; технічного озброєння
процесу прогнозування та ін.

Найчастіше використовують такі методи прогнозування:
 аналогові моделі, коли як прогноз розглядають приклади

розвитку ринкової ситуації в деякому регіоні чи країні;
 імітаційні моделі, коли замість реальних даних, використо-

вують уявні ситуації, створювані за спеціальними програмами за
допомогою ЕОМ;

 нормативні прогнозні розрахунки, що випливають з раціо-
нальних бюджетів чи раціональних норм використання, рівнів
запасів та ін.

 прогнозування за експертними оцінками (найчастіше метод
Дельфі);

 методи екстраполяції (технічні, механічні, трендові);
 методи статистичного моделювання (парні та багатофактор-

ні рівняння регресії);
 прогнозування на основі коефіцієнтів еластичності та деякі

інші.
У деяких джерелах трапляється інша класифікація методів

прогнозування. Так, Е. П. Голубков виокремлює лише три гру-
пи зазначених методів — евристичні, статистичні та економіч-
но-математичні. В основу такої класифікації покладено пере-
важання об’єктивних чи суб’єктивних оцінок у процесі прогно-
зування [4].

Найповнішу класифікацію методів прогнозування подає
С. М. Анікєв у книзі «Методика розробки плану маркетингу»
(табл. 7.2).

Таблиця 7.2
МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ [1, с. 36]

Методи Стислий зміст

Неформальні методи
прогнозування

Спеціальні оціночні або інтуїтивні методи

Методи факторного аналізу або регресії

Одно- або багатофак-
торна регресія

Залежні змінні розраховуються як функція однієї чи
кількох незалежних змінних

Економетричні
моделі

Система паралельної оцінки декількох багатофакто-
рних регресій
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Закінчення табл. 7.2

Методи Стислий зміст

Якісні методи на основі рядів динаміки

Найпростіші
Прості правила: наприклад, прогнозований показ-
ник відповідає останній реальній величині за мину-
лий рік для того самого місяця (+ 5 %)

Екстраполяція трен-
дів

За лінійною, експоненціальною чи іншими видами
функцій

Згладжування
за експонентою

Прогнозні показники отримують у результаті згла-
джування, усереднення ряду минулих показників за
минулим або експоненціальним типом

Декомпозиція У динамічному ряді показників обраховують: тенден-
цію, сезонні й циклічні коливання, подразнюючі явища

Відсіювання
Прогноз виражається у вигляді лінійної комбінації
показників минулих періодів. Можливе викорис-
тання незалежних змінних і моделей для врахування
даних, що змінюються

Авто регресія або
метод рухливого
середнього АРМА

(метод Бокс Джекінс)

Прогноз виражається у вигляді лінійної комбінації
показників минулих періодів, а також минулих по-
милок

Якісні методи

Суб’єктивні оцінки

«Дерево рішень»
Кожному випадку присвоюється суб’єктивний сту-
пінь вірогідності, використовується метод статисти-
ки Баєйка

Оцінка торгівельних
працівників

Метод «знизу вгору», що поєднує оцінки торговель-
них агентів

Жюрі управляючих Відповідальні особи з маркетингу, виробництва та
фінансів спільно готують прогноз

Сервісне
обслуговування

Ознайомлення з намірами потенційних клієнтів чи
планами діяльності

Технологічні

Метод освоєння Використовують існуючий рівень реальних знань
для широкої оцінки умов майбутнього зростання

Нормативний
Починається з оцінки майбутніх задач, потреб, ба-
жаних цілей на основі яких встановлюється зворот-
ний зв’язок із заходами, необхідними для досягнен-
ня цілей та ін.
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Сукупність методів прогнозування може бути представлена
двома групами залежності від ступеня їх однорідності:

а) прості;
б) комплексні.
Група простих методів поєднує однорідні за змістом і викори-

станням інструментарію методи прогнозування (наприклад, екст-
раполяція тенденцій, морфологічний аналіз тощо).
Комплексні методи відбивають сукупності, комбінації методів,

найчастіше реалізовані спеціальними прогностичними системами
(наприклад, методи прогнозного графа, система «Паттерн» та
ін.).

Крім того, усі методи прогнозування поділяються ще на три
класи:

— фактографічні;
— експертні;
— комбіновані.
В основу їх виокремлення покладено характер інформації, на

базі якої складається прогноз:
1) фактографічні методи ґрунтуються на фактичному інфор-

маційному матеріалі про минуле й сьогодення розвитку об’єкта
прогнозування. Найчастіше застосовують за пошукового прогно-
зування для еволюційних процесів;

2) експертні (інтуїтивні) методи засновані на використанні
знань фахівців-експертів про об’єкт прогнозування й узагальнен-
ні їхніх думок про розвиток (поводження) об’єкта в майбутньо-
му. Експертні методи більшою мірою відповідають нормативно-
му прогнозуванню стрибкоподібних процесів;

3) комбіновані методи включають методи роботи зі змішаною
інформаційною основою, коли як первинну інформацію поряд з
експертною використовують і фактографічну.

У свою чергу кожний з перерахованих класів також поділя-
ється на групи й підгрупи. Так, серед фактографічних виокрем-
люють групи методів:

— статистичних (параметричних);
— випереджальних.
Група статистичних включає методи, засновані на побудові й

аналізі динамічних рядів характеристик (параметрів) об’єкта про-
гнозування. Серед них найбільшого поширення набули екстрапо-
ляція, інтерполяція, метод аналогій (модель подоби), параметрич-
ний метод та ін.

Група випереджальних методів ґрунтується на використанні
властивості науково-технічної інформації випереджати реаліза-
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цію науково-технічних досягнень. Серед методів цієї групи виріз-
няється публікаційний, заснований на аналізі й оцінці динаміки
публікацій.

Прогнозування попиту по територіях.
Планування збутових територій.

Квотування об’єму продажу

Аналіз маркетингових можливостей потребує розуміння
відмінності та сутності таких понять, як потенціал ринку, потен-
ціал збуту, прогноз збуту та квота на продаж (частка збуту).

Відмінності між ринковим потенціалом, потенціалом збуту та
прогнозом збуту ілюструє рис. 7.2.

Часовий період

Потенцій-
ний і реаль-
ний збут,
тис. грн

6 12

1500

12 500

800

Ринковий потенціал

Збут у галузі

Прогноз
збуту в галузі

Потенціал збуту фірми

Реальні продажі фірми

Прогноз
збуту фірми

Рис. 7.2. Співвідношення між ринковим потенціалом,
потенціалом збуту та прогнозом збуту

Òåìà 3
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Ринковий потенціал — це оцінена можливість збуту товарів,
груп товарів чи послуг окремої галузі на ринку протягом певного
періоду в ідеальних умовах. Важливо вирізнити окремі складові
цього визначення. По-перше, ринковий потенціал визначають для
певного ринку протягом певного часового періоду; по-друге, це
специфічний ринок на специфічній географічній території.

До потенціалу збуту належить частина ринкового потенціа-
лу, яку певна фірма може очікувати мати (досягти). Тобто якщо
ринковий потенціал — це максимально можливий обсяг збуту
для всіх фірм-продавців даного товару чи послуги в ідеальних
умовах, то потенціал збуту відображає максимально можливий
продаж для окремої фірми.

Прогноз збуту — це оцінка в грошових чи натуральних оди-
ницях обсягів збуту на певний майбутній період, на основі якої
розробляють план збуту й маркетингу. Це може бути прогноз
для цілого ринку або для будь-якої його частки. Прогноз збуту
розробляють для певного товару чи товарної групи, географічно-
го регіону, часового періоду та узгоджують з маркетинговим
планом. Якщо змінюється розроблений маркетинговий план, то
трансформується і прогнозований продаж.

Прогноз збуту зазвичай менший, ніж збутовий потенціал ком-
панії. Фірма може не мати достатньої потужності для реалізації
всього потенціалу, дистриб’юція може бути не досить розвиненою
або фінансові ресурси компанії обмежені тощо. Також прогноз збу-
ту в галузі переважно менший, ніж галузевий ринковий потенціал.

Квота на продаж (частка збуту) — це обсяг реалізації пев-
ної кількості товару, що поставлена перед конкретним виробниц-
твом, підрозділом компанії чи торговим представництвом. Вона є
первинним знаряддям менеджера для визначення заходів щодо
організації збуту та його стимулювання.

Менеджери встановлюють квоти на підставі прогнозу збуту
фірми. Як правило, квоти на продаж дещо вищі, ніж прогноз, щоб
стимулювати активність персоналу відділу збуту.

Зупинимося на двох основних аспектах планування обсягів
збуту — плануванні діяльності агентів зі збуту та плануванні збуту
за окремими територіями. Як правило, на підприємствах першому
питанню приділяють замало уваги, а другому — навпаки, забагато.
Якість планування діяльності агента перевіряють на основі статис-
тичної інформації підприємства про здійснення угоди.

В умовах українського ринку в закупівлях навіть постійних клієн-
тів немає стабільності. Відстежування періодичності закупівель кон-
кретних споживачів може бути приводом своєчасного реагування на
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збої, але не може слугувати основою чіткого плану збуту. Регулярні
зміни в платоспроможності регіонів також вносять свої корективи.

За наявності широкого асортименту продукції підприємства
розроблення плану з управління асортиментом за територіями, яке
досить часто доручають агенту зі збуту, може відібрати багато ча-
су замість виконання основних функцій з продажу товару. Імовір-
ність помилки в плані, який складає агент, тим більша, чим меншу
територію він охоплює. За статистичними даними, підприємство,
що має близько 2000 споживачів (покупців), може скласти прогноз
збуту з точністю ± 10 %. Проте для цього потрібна вся інформація
за тривалий період. Агент, як правило, має дані тільки щодо своєї
території та за обмежений період. Деякі підприємства, плануючи
обсяги й асортимент збуту за територіями, використовують випи-
сані агентами рахунки, що підлягають оплаті покупцями.

Ураховуючи зазначені обставини, схему планування збуту
продукції за територіями можна подати так:

 агентам зі збуту надається прогноз збуту окремо за наявни-
ми та новими клієнтами (як правило, у грошовому виразі, без
урахування асортименту);

 відділ маркетингу або служба збуту разом із плановим від-
ділом складають прогноз зміни платоспроможного попиту на те-
риторіях; при цьому враховують вплив конкурентів та оцінюють
кількість незалучених (неохоплених) нових клієнтів;

 аналізується статистична інформація щодо попереднього
продажу за тривалий період (понад рік, щоб урахувати сезон-
ність); після цього суми, що заявлені агентами зі збуту та підтвер-
джені прогнозом попиту, розподіляють за асортиментом;

 агент як план-орієнтир отримує скориговані цифри власного
прогнозу щодо наявних і нових клієнтів.

Звичайно, відповідальність агента зі збуту має передбачати
додаткове заохочення за виконання плану та штрафи за невико-
нання, оскільки прогнозування обсягів збуту, кількість продавців
та виокремлення територій збуту є важливими для реалізації пла-
нів збуту та відповідно отримання прибутків.

Територія збуту — це група наявних чи потенційних клієн-
тів, визначених для менеджера зі збуту, філії, дилера чи дистри-
б’ютора на певний період.

Основне слово у цьому визначенні — «клієнт». Добре органі-
зована територія збуту складається з клієнтів, які мають кошти та
готові їх витрачати.

Досить часто територію збуту для багатьох підприємств ви-
значають географічні кордони. Менеджеру зі збуту може бути
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призначено таку збутову територію, як, наприклад, м. Київ чи
Київська область, бо географічно визначені території мають свої
переваги (про це йтиметься далі).

Проте є винятки, коли підприємства не отримують переваг від
географічного визначення території збуту. Якщо підприємство по-
рівняно мале чи щойно створене, керівництво може планувати чи
контролювати збут без поділу на території. Зі збільшенням обсягу
операцій підприємства, ринки збуту розширюються географічно.
І переваги географічно визначених територій стають очевидними.

Інколи підприємства відмовляються від географічних терито-
рій, коли їхні продукти є високотехнічними чи складними, оби-
раючи при цьому орієнтацію на вузькоспеціалізованих фахівців.
Наприклад, відома компанія «Тетра Пак» випускає деякі види
обладнання, машини для пакування продукції, пристрої для об-
слуговування виробничого процесу, а також надає послуги з об-
слуговування цього обладнання. Тобто з кожного напряму діяль-
ності є спеціалісти, готові виїхати в будь-яку країну та надати
відповідні консультації та послуги. Недолік цієї схеми в тому, що
кілька менеджерів зі збуту мають працювати з одним клієнтом.

Альтернативою є наявність одного менеджера зі збуту, відпо-
відального за всі операції з конкретним клієнтом, і налагодження
роботи таким чином, щоб цей менеджер міг організувати діяль-
ність технічних спеціалістів і консультантів ефективно та вчасно.

Території збуту можуть бути не окреслені географічно також
тоді, коли особисті відносини, дружба є визначальними для збу-
ту, наприклад, під час продажу цінних паперів або нерухомості.

Крім цих винятків, географічно визначені території збуту є
нормою для більшості підприємств. Сам процес визначення тери-
торії збуту — одне з найкритичніших рішень для менеджера зі
збуту. Окреслення території збуту може значно впливати на здат-
ність підприємства обслуговувати ринок, а також на оцінювання,
планування та контролювання збутового процесу.

Адміністративні рішення щодо кількості територій збуту, розміру
відділу збуту (кількості збутового персоналу), розміру окремих збу-
тових територій і визначення витрат на просування продукції тісно
пов’язані. Найвідоміші три основні методи планування кількості
територій збуту і відповідно кількості персоналу збутового відділу:
 метод розподілу (breakdown method);
 метод визначення обсягу робіт (workload method);
 метод збільшення (incremental).
Метод розподілу полягає в оцінюванні середнього обсягу про-

дажу окремим менеджером зі збуту. На основі цього визначають
необхідну кількість менеджерів зі збуту на певній території.
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Метод визначення обсягу робіт виходить з того, що всі пра-
цівники відділу збуту повинні виконувати однаковий об’єм робо-
ти. Керівництво оцінює загальний обсяг робіт, необхідний, щоб
обслуговувати ринок, беручи до уваги кількість покупців, часто-
ту й тривалість спілкування з ними. З метою планування необ-
хідної кількості збутового персоналу ця оцінка ділиться на обсяг
роботи, яку повинен виконати окремий менеджер.

Основна ідея методу збільшення під час планування кількості
персоналу відділу збуту полягає в тому, що необхідно збільшува-
ти кількість збутових працівників доти, доки додатковий прибу-
ток, що отримується підприємством після такого збільшення, пе-
ревищує додаткові витрати, пов’язані з найманням ще одного
працівника відділу збуту. Хоча цей метод є концептуально пра-
вильним, він найскладніший для впровадження.

Після того, як кількість збутових територій визначено (за кіль-
кістю необхідного персоналу), окреслюють індивідуальні збутові
території. Для цього:

а) обирають базову одиницю контролю (район, область, регіон);
б) оцінюють ринковий потенціал кожної базової одиниці кон-

тролю;
в) проводять пробне об’єднання базових одиниць контролю в

територію збуту;
г) аналізують «робоче навантаження» на кожну збутову тери-

торію;
д) проводять корегування пробних збутових територій, з ура-

хуванням потенціалу збуту й особливостей роботи на певних те-
риторіях;

є) призначають менеджера зі збуту для кожної збутової тери-
торії.

Планування збуту продукції (послуг)

Загалом процес планування збуту складається з п’яти ета-
пів, які можна виразити у вигляді запитань:

1. Де ми перебуваємо зараз? (аналіз).
2. Куди ми йдемо? (прогноз тенденцій).
3. Де ми прагнемо бути? (цілі).
4. Яким чином ми туди прийдемо? (плани збуту).
5. Як ми дізнаємося, що йдемо саме туди? (контроль).

Òåìà 4
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Основні проблеми планування збуту, які виникають на під-
приємстві, такі:

 складання не планів, а переліків (тобто не «як», а «що»);
 працівників збуту не залучають до планування;
 поганий аналіз збуту;
 відсутність стратегії збуту;
 недостатня інформація про результати для порівняння з пла-

ном.
Плани збуту мають заповнити прогалину між кривою тенден-

ції (де підприємство опиниться, якщо нічого не змінюватиме) та
кривою цілей (де підприємство планує бути) (рис. 7.3).

Крива тенденції означає, що велику частину обсягу продажу
буде досягнуто без нових заходів, тобто наявні замовники та
вплив випадкових подій забезпечать значну частку збуту продук-
ції. Крива цілей та плани збуту (заповнення прогалини) повинні
бути узгоджені, тобто цілі мають бути досяжними, виходячи із
визначених планів збуту. Цілі, не пов’язані з тенденціями збуту
або планами збуту, призводять до провалу.

Прогноз
тенденцій

Аналіз

Цілі

Плани
збуту

Час огляду

Час

Обсяг
продажу /
прибуток

Рис. 7.3. Діаграма планів збуту
для досягнення цілей підприємства

Прогнозування обсягів збуту охоплює визначення кількості
покупців на основі властивостей товару й умов купівлі. Прогнози
необхідні для визначення реальних дій підприємства та можуть
допомогти плановикам обґрунтувати й прийняти рішення про те,
якого розміру завод побудувати, скільки придбати обладнання,
скільки найняти працівників, який обсяг реклами розмістити, яку
ціну встановити тощо.

Розроблення стратегії збуту та планування збутової діяльності
підприємства залежить насамперед від потенціалу клієнта (спо-
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живача) на певній збутовій території та від наявності в підприєм-
ства конкурентних переваг чи недоліків стосовно цього клієнта
(тобто територіальна близькість розміщення, швидкість доставки,
налагоджені зв’язки тощо) (табл. 7.3).

Одним з основних питань щодо ефективного управління збу-
том є забезпечення реалістичності, справедливості й мотивацій-
ності системи встановлення норм збуту та планування збуту.

 Таблиця 7.3
МАТРИЦЯ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З КЛІЄНТОМ (СПОЖИВАЧЕМ)

Високий Можливості
Клієнт перспективний.
Підприємство має пере-
вагу в його обслугову-
ванні
Стратегія
Виділити значні ресур-
си з метою максималь-
ного використання кон-
курентної переваги

Можливості
Клієнт може бути перс-
пективним. Підприємс-
тво має подолати свої
конкурентні недоліки й
підсилити конкурентну
позицію
Стратегія
Спрямувати більше ре-
сурсів, щоб поліпшити
ситуацію або переклю-
чити ці ресурси на ін-
шого клієнта

Низький Можливості
Клієнт має стабільний
попит на продукцію, і
при цьому в підприємс-
тва є переваги в його
обслуговуванні
Стратегія
Визначити помірний рі-
вень витрат на обслуго-
вування, щоб зберегти
наявну перевагу

Можливості
Клієнт неперспектив-
ний, його потенціал ни-
зький, і підприємство
має конкурентні недо-
ліки в його обслугову-
ванні
Стратегія
Виділяти мінімум ре-
сурсів на роботу з цим
клієнтом чи взагалі при-
пинити співпрацю з ним

Наявні Незначні або немає

Потенціал
клієнта

Конкурентні переваги підприємства в обслуговуванні клієнтів

Типова система встановлення норм «згори вниз» може при-
звести до:

 встановлення нереально високих норм збуту, порівняно з
потенціалом території;

 встановлення нереально низьких норм збуту там, де існує
великий потенціал;
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 високої плинності кадрів;
 низького морального духу, спричиненого незалученням

працівників до встановлення норм.
Компанії намагаються розв’язувати такі проблеми за допомо-

гою різноманітних методів розподілу норм, наприклад:
 однакові норми для всіх працівників;
 норми розподіляють залежно від кількості населення збуто-

вих територій;
 норми розподіляють на підставі індексу купівельної спро-

можності;
 норми розподіляють на основі розрахунків обсягу ринку;
 норми розподіляють на основі попередніх результатів збу-

тової діяльності.
Кожен із цих методів має свої переваги та недоліки для конк-

ретної компанії, але не вирішує фундаментальну проблему залу-
чення працівників збуту до процесу встановлення норм.

Встановлення норм методом «знизу вгору» має багато пере-
ваг, порівняно з методами «згори вниз», але потребує більше ча-
су для планування та навичок складання прогнозів (рис. 7.4).

Якщо культура компанії сприяє залученню працівників до
прийняття рішень, тоді ефективне застосування підходу «знизу
вгору» може мати такий вигляд:

Національні норми збуту

Обговорення (переговори) Маркетингові плани (інформація)

Регіональні норми збуту
(перший підрахунок, розподіл)

Обговорення (переговори)

Прогнози за збутовими територіями
(індивідуальні пропозиції)

Узгоджені норми
(індивідуальні)

Плани збуту (індивідуальні)

Рис. 7.4. Встановлення норм «знизу вгору»
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Планування та встановлення норм збуту здійснюють так:
I. Рада директорів встановлює національні норми збуту в ме-

жах корпоративного плану на основі маркетингових планів та ін-
формації про ринок, конкурентів, споживачів.

II. Національний керівник збуту розподіляє національні норми
збуту між регіонами, але як перший підрахунок, який і є предме-
том обговорення (переговорів).

III. Регіональні керівники роблять запит щодо пропозицій керів-
ників збуту для окремих регіонів.

IV. Працівники збуту подають пропозиції на основі власної оцін-
ки потенціалу території та маркетингових планів (наприклад,
пропозиція нових видів продукції, реклама, пріоритети).

V. Ці пропозиції обговорюють з регіональними керівниками.
VI. Після узгодження норм складають індивідуальні плани збу-

ту, що описують способи виконання норм.
Якщо культура компанії сприяє здійсненню цього процесу,

індивідуальні пропозиції іноді перевищуватимуть національні та
регіональні норми (мотивація: успіх, залучення до прийняття рі-
шень). Відмінності в плануванні за методами «згори вниз» та
«знизу вгору» ілюструє табл. 7.4.

 Таблиця 7.4
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ

Характеристики методів планування «Згори вниз» «Знизу вгору»

Норми Розподіляються Пропонуються

Знання ринку Погане Добре

Навички складання прогнозів Низькі Високі

Контроль за використанням ресурсів Фіксований Гнучкий

Плани заходів Необов’язкові Обов’язкові

Терміни Пізніше Раніше

Відповідальність Низька Висока

Орієнтація на ринок Ні Так

Управління збутом Результати Види діяльності

Акцент Переліки Плани

Мотивація Низька Висока
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Плани збуту досягають найкращих результатів, коли вони:
 мають єдину форму, щоб керівники та працівники відділів

збуту розглядали однакові питання;
 мають форми аналізу, щоб полегшити заповнення;
 стислі та по суті;
 гнучкі, щоб за потреби їх можна було змінювати;
 творчі, з достатньою кількістю заходів для заповнення про-

галини: обсяг продажу / прибуток;
 цілеспрямовані, щоб працівники збуту зосереджували увагу

на найкращих замовниках і видах продукції з погляду прибутку
чи досягнення інших цілей.

Правильне планування збуту продукції на кожному підприєм-
стві забезпечує комплексне рішення таких виробничо-господарсь-
ких і фінансово-економічних завдань:

— своєчасне виконання виробничих замовлень з урахуванням
ступеня їхньої терміновості;

— раціональне використання наявних матеріальних і трудових
ресурсів;

— скорочення матеріальних запасів і поліпшення їх обер-
нення;

— оптимальний розподіл перевезень між різними видами і ти-
пами транспортних засобів;

— підвищення якості виконання робіт і обслуговування спо-
живачів.

На зміст плану збуту продукції вирішальний вплив здійснює:
 механізм господарювання в країні;
 система господарських зв’язків (договорів) підприємства;
 технічне оснащення структурних підрозділів фірми;
 послуги сторонніх організацій: консалтингові, наукові, мар-

кетингові.
План збуту повинен бути максимально обґрунтованим. Інфор-

мація для розробки плану збуту повинна бути максимально до-
стовірною, повною й точною. Інакше може виникнути ситуація
невірогідності плану збуту, що загрожує негативними наслідками
для підприємства.

Так, якщо план збуту виявився завищеним, то в підприємства
зростають витрати на зберігання продукції й стимулювання збу-
ту, що приводить до збільшення витрат, у тому числі на одиницю
продукції, і відповідно до зниження прибутку.

Якщо план збуту виявився заниженим, то для підприємства це
буде означати: втрату частки ринку; необхідність збільшення об-
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сягу виробництва за рахунок понаднормової роботи або залучен-
ня додаткової робочої сили; зміна плану постачання.

План збуту, як правило, включає ряд розділів.
1. Продукція, її види й обсяг збуту за періодами. Планування

обсягу збуту провадиться за видами продукції в натуральних, а
потім, після обґрунтування ціни, у вартісних одиницях виміру.
Ураховується асортимент і частка кожного виду продукції, тобто
структура продукції, що випускається.

2. Ціноутворення. Усі розрахунки цього розділу проводяться в
порівнянних цінах. Для визначення ціни використовують такі ос-
новні методи: витратний («собівартість плюс»); орієнтація на рин-
кову ціну, тобто ціну, обумовлену співвідношенням споживчого
попиту та товарної пропозиції ринку; використання середньога-
лузевих цін; орієнтація на ціни продукції підприємств-конкурен-
тів або цінового лідера.

3. Нові види продукції. Робота з новою продукцією включає
ряд етапів, частина з яких стосується безпосередньо маркетингу й
збуту: вивчення ринку, підготовка програми ринкових випробу-
вань, підготовка докладного плану маркетингу й т. д.

4. Канали розподілу продукції. Цей розділ плану збуту може
включати кілька підрозділів.

5. Умови збуту продукції. Цей розділ плану збуту передбачає:
умови оплати продукції; систему знижок і надбавок; систему гос-
подарських зв’язків.

6. Витрати обігу. Розрахунок витрат обігу зі збуту може бути
частиною загального плану витрат обігу фірми.

7. Організація збуту, у тому числі сервіс. Розділ складають
менеджери відділу збуту за узгодженням з економічними служ-
бами. Він охоплює: просування продукції; систему розповсю-
дження продукції; міри стимулювання збуту; навчання персоналу
зі збуту; сервісні послуги (до й після продажу).

8. Якість продукції й обслуговування. Цей розділ передбачає
дотримання і контроль за обговореними в контрактах стандарта-
ми продукції: їхня відповідність діючим стандартам, а також пе-
редбаченим моделям, розмірам, кольорам, упакуванню та ін.

Плани збуту — це система показників, які характеризують
асортимент, кількість і якість продукції, яку треба поставити
в плановому періоді. Вони включають плани реалізації, по-
ставки та відвантаження.

Величина збуту пов’язана з обсягами незавершеного вироб-
ництва в даний період (рік, квартал, місяць). Обсяг товарної про-
дукції при цьому буде такий:
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Qm = Bв – Внзв, (11)
де Bв — валовий обсяг випуску продукції за конкретний період;

Внзв — обсяг незавершеного виробництва.
План поставки — це сукупність планово-розрахункових

документів, у яких зазначається перелік готової продукції,
яку потрібно відправити покупцям у кількості, в асортименті
і в термін, обумовлений і вказаний у контрактах і замовлен-
нях, з урахуванням вимог покупців.

Загальний обсяг поставки в плановому періоді визначається за
формулою:

Р = Зn + Qт – Зк, (12)

де Р — загальний обсяг поставки готової продукції;
Зn; Зк — залишки на початок і кінець планового періоду;
Qт — загальний обсяг продукції, вироблений на підприємстві.
Залежно від деталізації номенклатури продукції, яка поставля-

ється, розробляють плани поставок у груповій номенклатурі і в
розгорнутій номенклатурі, тобто асортиментні плани поставок.

План реалізації — це документ, у якому в грошовому ви-
мірі зазначається можливий обсяг розподілу виробленої та
реалізованої продукції (робіт) у плановому періоді.

У грошовому вимірі обсяг реалізації розраховується таким
способом:

Вр = Qm + Зн – Зк + dn – dk, (13)

де Вр — вартість реалізованої продукції;
Qm — обсяг товарної продукції в грошовому вимірі;
Зн; Зк — залишки товарної продукції на початок і кінець пері-

оду (її вартість);
dn; dk — дебіторська заборгованість на початок і кінець пері-

оду, який аналізується.
Дані про обсяги очікуваних залишків готової продукції на по-

чаток планового періоду формуються розрахунками:

Зп = Зф + Qот – Ро, (14)

де Зф — обсяг фактичних залишків готової продукції на перше
число місяця, у якому планується діяльність;

Qот — очікуваний обсяг товарної продукції, який буде виготов-
лений у той час, на який визначені фактичні залишки і початком
планового періоду;
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Ро — очікуваний обсяг поставки за цей самий час.
Розраховуючи залишки готової продукції на складах, необхід-

но старанно аналізувати відповідні показники діяльності підпри-
ємства: фактичний стан залишків незавершеного виробництва й
нереалізованої продукції на останню звітну дату, виконання пла-
нів поставки й реалізації за поточний період, відхилення плано-
вих показників від фактичних.

План відвантаження передбачає підготовку необхідних до-
кументів, транспортних засобів, затарювання продукції та її
відвантаження в термін згідно з угодою зі споживачем.

Розробка плану реалізації продукції (плану продажів) є завер-
шальним етапом складання виробничої програми підприємства.
Водночас план реалізації продукції є основою для складання за-
гальногосподарських і внутрішньофірмових кошторисів витрат
на виробництво й реалізацію продукції. У будь-якому плані реа-
лізації, як правило, зазначається кількість продукції кожного ви-
ду, а також робіт і послуг, які будуть реалізовані в майбутньому
періоді.

За рівномірних поставок планований обсяг продажів (Ппр) на
плановий період можна визначити шляхом множення середньо-
добового випуску продукції (Вс) на період часу (Тпер):

Ппр = Вс · Тпер. (15)

За нерівномірного або нестабільного виробництва, яке підда-
ється сезонним коливанням, план реалізації зазвичай складають
щомісяця.

Показник обсягу реалізації продукції пов’язує кожне підпри-
ємство з усіма його споживачами на відповідних ринках збуту.
Реалізованою вважається продана готова (товарна) продукція. Її
показник включає не тільки обсяг виробленої в плановому році
нової продукції, але й залишки нереалізованої в минулому (звіт-
ному) році готової продукції. У загальному вигляді річний обсяг
реалізації розраховується за формулою:

РП = ТП + НРПн – НРПк, (16)

де РП — планований річний обсяг реалізації;
ТП — плановий обсяг товарної продукції;
НРПн — залишки готової (нереалізованої) продукції на поча-

ток року;
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НРПк — залишки готової (нереалізованої) продукції на кінець
року.

Нереалізована продукція включає готову продукцію на складі
й відвантажену, але не оплачену продукцію.

Плановий обсяг збуту продукції визначається за діючими ці-
нах на момент складання плану. Фактичний обсяг реалізованої
продукції визначається:

 за фактично діючими протягом звітного періоду цінами для
розрахунку валового прибутку від реалізації продукції;

 за плановими цінами — для оцінки виконання плану зі
збуту.

Сукупний обсяг продажу продукції в планованому році визна-
чається за всіма видами й строками поставок продукції, а також
умовами її оплати й відвантаження, погодженими зі спожива-
чами.

Планування та проведення заходів зі стимулювання збуту має
своїх прихильників і противників. Останні вважають, що знижки,
подарунки, лотереї тощо шкодять іміджу товару. Якщо продукт
справді якісний, він матиме попитом без будь-яких акцій. Крім
того, споживач може звикнути до вигідних умов купівлі й відмо-
витися купувати товар без додаткових бонусів. Прихильники ре-
гулярного проведення акцій уважають, що це — необхідний еле-
мент конкурентної політики, без них продукт (особливо, якщо він
позиціюється не в преміум-сегменті) не продаватиметься належ-
ним чином.

Кожне підприємство по-своєму планує періодичність та об-
сяги проведення різноманітних промо-акцій. Це залежить від
багатьох факторів: розміру підприємства, його спеціалізації,
іміджу та продукції, інтенсивності конкуренції, цілей тощо. Най-
типовішими «датами» планування проведення заходів зі сти-
мулювання збуту є свята, початок чи кінець сезону, пік сезону
(для товарів, попит на які зазнає впливу сезонних коливань).
Акції, що проводяться в сезон, мають великий потенціал повер-
нення вкладених коштів. Адже споживач готовий купити про-
дукт і просто обирає між різними торговельними марками. Є
сенс планувати промо-акції наприкінці чи на початку сезону,
оскільки це дає можливість збільшити період інтенсивного збу-
ту низки продуктів або згладити спад продажу наприкінці сезо-
ну. Крім цього, плануючи дати проведення промо-акцій, не вар-
то концентруватися тільки на сезонності, слід враховувати
також дії конкурентів (які, наприклад, можуть організовувати ці
заходи значно частіше).
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Резюме

Для більшості вітчизняних підприємств маркетингове управ-
ління стає однією з умов виживання й успішного функціонуван-
ня. Забезпечення ефективності такого управління вимагає вміння
передбачати ймовірний майбутній стан підприємства й навколиш-
нього середовища, у якому воно функціонує, вчасно попере-
джати можливі збої та зриви в роботі. Це досягається за допомо-
гою прогнозування як планової, так і практичної роботи
підприємства в усіх напрямах його діяльності, зокрема, у сфері
прогнозування збуту продукції (товарів, робіт, послуг).

Розмаїття проблем, що виникають під час забезпечення жит-
тєдіяльності підприємства і є предметом прогнозування, призво-
дить до появи значної кількості різноманітних прогнозів, що роз-
робляються на основі визначених методів прогнозування. Оскіль-
ки сучасна економічна наука має у своєму розпорядженні безліч
методів прогнозування, кожен менеджер і фахівець із планування
повинен володіти навичками прикладного прогнозування, а керів-
ник, відповідальний за прийняття стратегічних рішень, має до
того ж уміти робити правильний вибір методу прогнозування.
Розроблені прогнози продажів використовують потім для скла-
дання планів збуту.

Нижче представлено один з можливих варіантів змісту плану
збуту й етапів його розробки.

1. Аналіз ринкових можливостей компанії. Аналіз продажу
для прийняття управлінських рішень.

2. Вивчення й прогнозування попиту (збір і аналіз даних, які
використовують для планування збуту продукції; складання про-
гнозу споживчого попиту; методи дослідження даних і прогнозу-
вання попиту).

3. Розробка збутової програми потребує визначення:
 видів продукції для збуту;
 каналів збуту;
 форм організації збуту.
4. Планування рекламних заходів і рекламного бюджету.
5. Планування ціни продажу.
6. Остаточне формування плану збуту:
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 планування обсягу збуту продукції в натуральному вира-
женні;
 планування асортиментних поставок продукції в розрізі

споживачів, регіонів тощо;
 строковий розподіл плану збуту продукції (планування збу-

ту за кварталами, місяцями й тижнями);
 планування обсягу збуту продукції у вартісному вира-

женні;
 планування величини збутових запасів;
 планування укладання угод і розробка інструкцій щодо

знижок, термінів і умов платежу.
7. Планування збутових витрат.
Далі необхідно розробити питання організації плану збуту та

його реалізації, а також контролю за ходом виконання плану та
його своєчасним корегуванням.

Таким чином, перш ніж орієнтувати дії працівників маркетин-
гових служб збуту на досягнення цілей підприємства (і насампе-
ред маркетингових цілей) необхідно забезпечити реалізацію фун-
кції прогнозування.

Сучасний досвід організації збутової діяльності ряду вітчиз-
няних підприємств демонструє, що сьогодні роль керівника служ-
би збуту, з одного боку, стала значимішою, оскільки саме на
нього покладається вся відповідальність за реалізацію виготовле-
ної продукції й надходження коштів; з другого боку, він, як і ра-
ніше, майже позбавлений будь-яких важелів впливу на виробни-
чий процес. Навіть планування, яке здійснюється на замовлення,
може бути скореговане виробниками.

Прогноз збуту — це оцінка в грошових чи натуральних оди-
ницях обсягів збуту на певний майбутній період, на основі якої
розробляють план збуту й маркетингу. Це може бути прогноз для
цілого ринку або для будь-якої його частки. Прогноз збуту роз-
робляють для певного товару чи товарної групи, географічного
регіону, часового періоду й узгоджують з маркетинговим планом.
Якщо змінюється розроблений маркетинговий план, то трансфор-
мується й прогнозований продаж.

Плани збуту — це система показників, які характеризують
асортимент, кількість і якість продукції, яку треба поставити в
плановому періоді. Вони включають плани реалізації, поставки
та відвантаження.

План поставки — це сукупність планово-розрахункових доку-
ментів, у яких зазначається перелік готової продукції, яку потріб-
но відправити покупцям у кількості, в асортименті і в термін,



384

обумовлений і вказаний у контрактах і замовленнях, з урахуван-
ням вимог покупців.

План реалізації — це документ, у якому в грошовому вимірі
зазначається можливий обсяг розподілу виробленої та реалізова-
ної продукції (робіт) у плановому періоді.

План відвантаження передбачає підготовку необхідних доку-
ментів, транспортних засобів, затарювання продукції та її відван-
таження в термін згідно з угодою зі споживачем.

Терміни і поняття

Квота на продаж (частка збуту) —  це обсяг реалізації певної кількості
товару, що поставлена перед конкретним виробництвом, під-
розділом компанії чи торговим представництвом.

Плани збуту — це система показників, які характеризують асортимент,
кількість і якість продукції, яку треба поставити в плановому
періоді. Вони включають плани реалізації, поставки та відван-
таження.

План поставки — це сукупність планово-розрахункових документів, у
яких зазначається перелік готової продукції, яку потрібно від-
правити покупцям у кількості, в асортименті і в термін, обу-
мовлений і вказаний у контрактах і замовленнях, з урахуван-
ням вимог покупців.

План реалізації — це документ, у якому в грошовому вимірі зазнача-
ється можливий обсяг розподілу виробленої та реалізованої
продукції (робіт) у плановому періоді.

План відвантаження — передбачає підготовку необхідних документів,
транспортних засобів, затарювання продукції та її відванта-
ження в термін згідно з угодою зі споживачем.

Потенціал збуту або ринковий потенціал — це максимально можливий
обсяг збуту для всіх фірм-продавців даного товару чи послуги
в ідеальних умовах, відображає максимально можливий про-
даж для окремої фірми.

Прогноз збуту — це оцінка в грошових чи натуральних одиницях обся-
гів збуту на певний майбутній період, на основі якої розроб-
ляють план збуту й маркетингу.

Територія збуту — це група наявних чи потенційних клієнтів, визначе-
них для менеджера зі збуту, філії, дилера чи дистриб’ютора на
певний період.
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Питання для перевірки знань

1. Визначте поняття кон’юнктури ринку.
2. Що таке кон’юнктурне дослідження? Визначте його
етапи.
3. Що входить до дослідження загальноекономічної кон’юнк-
тури, і які показники використовують для її вивчення?
4. Розробіть алгоритм прогнозування кон’юнктури ринку.
5. Що являє собою прогноз товарного ринку?
6. Які існують вимоги до прогнозу товарного ринку?
7. Що таке прогноз збуту?
8. Охарактеризуйте кількісні та некількісні методи про-
гнозування збуту.
9. План збуту, як правило, включає ряд розділів. Назвіть та
охарактеризуйте їх.
10. Які методи планування кількості територій збуту?

Завдання для індивідуальної роботи

Вправа 1
Крупна корпорація звернула увагу на раптове скорочення об-

сягів продажу в одного з її торгових представників. Цей праців-
ник, який, як правило, демонструє високі показники, не впорався
зі встановленою для нього квотою. Що може зробити корпорація,
щоб з’ясувати причину цього провалу (чи винен у цьому сам тор-
говий представник, чи скорочення об’ємі продажу відбулося вна-
слідок незалежних від нього причин)? Відповідь занотуйте.

Вправа 2
У розвинутих країнах процедури закупівлі, організовані по

методу «точно в строк» (just-in-time), уже широко використову-
ються в більшості крупних фірм. Також існує тенденція до вино-
су виробничих потужностей якнайближче до потенційного ринку
збуту з метою отримання конкурентних переваг. Наприклад, ком-
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панія «UG Ring» (США) розташувала виробничі потужності з пе-
реробки бензолу на Алясці, поблизу від покупців, якими є авто-
заправні станції.

Прикладом може слугувати компанія «Permatech» (www.
permatech.net), філіал компанії «ALCOA» (Австралія). Підприємс-
тво «ALCOA», використовуючи спеціальний продукт, який випус-
кає «Permatech», поставляє алюмінієве литво компанії «Briggs &
Stratton», яка відразу ж заливає його в спеціальні форми ливарень
та продає підприємствам галузі машинобудування.

Як позначаються процедури закупівлі, організовані за мето-
дом «точно в строк», на продажу та збутових комунікаціях під-
приємств цієї галузі?

Література для поглибленого вивчення

1. Бурцев В. В. Управленческий аудит системы сбыта готовой про-
дукции. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг»,
1999. — 48 с.

2. Витт Юрген. Управление сбытом / Пер. с нем. — М.: ИНФРА-
М, 1997. — 112 с.

3. Линдерс М., Фирон Х. Управление снабжением и запасами. Логі-
стика / Пер. с англ. — СПб.: ООО «Издательство Полигон», 1999. —
768 с.

4. Маркетинг: Учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Кра-
сильщиков и др.; под ред А. Н. Романова. — М.: Банки и биржи; ЮНИ-
ТИ, 1995. — 560 с.

5. Промисловий маркетинг: Підручник / Під ред. О. О. Шубіна. —
К: НМЦВО МОН України; НВФ «Студцентр», 2010. — 420 с.
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УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ
НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

ТЕМА 1. Порівняння продажу на роздрібному і промисловому
ринку. Типи продажу на промисловому ринку.
ТЕМА 2. Оптимізація процесу взаємодії фірми-продавця з ор-
ганізаціями-споживачами. Технологія проведення бізнес-
процесу закупівлі та продажу.
ТЕМА 3. Побудова ефективної структури відділу продажу
компанії B2B.
ТЕМА 4. Прогнозування попиту на ТПП та визначення міст-
кості ринку.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ:

 основні відмінностями між ринком засобів вироб-
ництва (B2B) і ринком споживчих товарів (B2C);
 особливості формування пропозиції та попиту на
товарному ринку;
 основні відмінності між організаціями-споживача-
ми й кінцевими споживачами;
 основні відмінності маркетингової діяльності на
ринках ТПП (товарів промислової продукції) та ТКС
(товарів кінцевих споживачів);
 особливості процесу взаємодії фірми-продавця з
організаціями-споживачами;
 технологію проведення бізнес-процесу закупівлі та
продажу;

8
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 стадії процесу промислового продажу;
 основні фактори, які впливають на поведінку орга-
нізацій-споживачів;
 алгоритм проведення бізнес-процесу закупівлі;
 процес прийняття рішення про закупівлю товару
організацією-споживачем;
 етапи прийняття рішень покупцями на промисло-
вому ринку;
 моделі поведінки споживачів у промисловому мар-
кетингу;
 методологію побудови збутових організаційних
структур.

Порівняння продажів на роздрібному
і промисловому ринках

Ринок характеризується складною структурою, що кла-
сифікується за економічним призначенням, географічним поло-
женням, ступенем обмеження конкуренції, галузевою належністю.

Промисловий ринок — це ринок, який включає осіб, фірми,
підприємства, організації, які отримують товари та послуги для
використання у виробництві, перепродажу або здачі в оренду.

Споживачами товарів на промисловому ринку є підприємства
різних галузей виробництва (промислові, будівельні, громадські
організації, банки, страхові та інвестиційні компанії).

Для функціонування ринку необхідна реалізація різноманіт-
них форм власності (приватної, кооперативної, акціонерної, дер-
жавної), а також наявність відповідної інфраструктури. Важли-
вим елементом ринкової інфраструктури є ринок товарів та
послуг. Для його роботи необхідні товарні біржі, оптова й роз-
дрібна торгівля, маркетингові організації.

Основні відмінності між ринком засобів виробництва (B2B) і
ринком споживчих товарів (B2C) стосуються об’єкта купівлі-
продажу (на першому — це предмети та знаряддя праці, на дру-
гому — предмети споживання), суб’єктів, які здійснюють акти
купівлі-продажу (на першому — це підприємства-виробники й
споживачі, оптові торгівельні організації, підприємства та органі-
зації сфери виробничих та соціальних послуг, державні організа-
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ції, некомерційні організації, на другому — організації роздрібної
торгівлі та громадяни) і цільового призначення об’єктів купів-
лі-продажу (на ринку засобів виробництва їх використовують
для виробничого споживання чи перепродажу, на споживчому —
для кінцевого споживання). Для чіткішого уявлення про ці від-
мінності розглянемо загальну схему формування пропозиції й
попиту на товарному ринку (рис. 8.1).

Попит на засоби виробництва

Виробництво засобів виробництва
та виробничих послуг

Попит на засоби виробництва
для виробництва засобів виробництва

Споживчий попит

Виробництво
споживчих
товарів

Виробництво
споживчих
послуг

Державні
установи

та організації
Природа

Споживчі потреби

Нужди

Кінцеві споживачі

Рис. 8.1. Формування пропозиції і попиту на товарному ринку

Як видно з наведеного рисунку вихідною категорією форму-
вання попиту як однієї з найважливіших детермінант його ко-
н’юнктури є нужди людини. Усвідомлена суб’єктом нужда стає
потребою. Потреби, на відміну від нужд, як соціально-еконо-
мічна категорія характеризуються цілком конкретним змістом. У
більшості випадків вони можуть бути кількісно виміряні та якіс-
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но оцінені. Їх задоволення — це спосіб існування людини як со-
ціальної індивідуальності, так і суспільства в цілому. Різноманіт-
ні види людських нужд можуть бути задоволені за рахунок різ-
них суб’єктів: природи, державних та інших некомерційних
організацій, підприємств сфери соціальних послуг та підпри-
ємств-виробників споживчих товарів.

Але для того, щоб виконувати функції щодо забезпечування
нужд споживачів, зазначені суб’єкти самі відчувають потреби,
тобто формують попит у засобах виробництва цих товарів та по-
слуг. Названі потреби реалізуються у вигляді пропозиції засобів
виробництва та виробничих послуг, які виробники споживчих
товарів та соціальних послуг повинні спожити в процесі їх виго-
товлення. Самі виробники засобів виробництва та виробничих
послуг також формують значну частину попиту на засоби вироб-
ництва, необхідні їм для здійснення процесу виробництва засобів
виробництва та виробничих послуг. Нарешті, попит на засоби
виробництва та виробничі послуги формується в організаціях оп-
тової торгівлі, які приймають на себе значну частину роботи з їх
доведення від виробників до конкретних споживачів. Значна час-
тка товарного ринку та ринку послуг спеціалізована на здійснен-
ня операцій з купівлі-продажу засобів виробництва. Саме вона і є
об’єктом дії маркетингу засобів виробництва.

Отже, ринок засобів виробництва й виробничих послуг являє
собою сукупність економічних відносин між виробниками та
споживачами товарів і послуг виробничо-технічного призначен-
ня у сфері обігу, забезпечуючи безперервність процесу відтво-
рення. При цьому йдеться про ті товари й послуги, які постійно
професійно споживаються для забезпечення функціонування біз-
несу в споживачів даного ринку.

Маркетинг засобів виробництва і виробничих послуг — це
процес планування й управління розробкою виробів і послуг, ці-
новою політикою, просуванням товарів і збутом для досягнення
різноманітних благ, що задовольняють виробничі й професійні
потреби підприємств і організацій-виробників різноманітних то-
варів і послуг, невиробничої сфери та торгівлі. Він повинен мак-
симально забезпечити задоволення зазначених потреб на кращих,
ніж у конкурентів, умовах і допомогти досягненню комерційного
успіху підприємством, що його використовує.

Здійснюючи маркетинг засобів виробництва й виробничих по-
слуг, необхідно розуміти, що організації-споживачі відрізняються
від кінцевих споживачів низкою важливих аспектів. У табл. 8.1
наведено зазначені відмінності.
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Таблиця 8.1
ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЯМИ-СПОЖИВАЧАМИ

І КІНЦЕВИМИ СПОЖИВАЧАМИ

Організації-споживачі Кінцеві споживачі

І. Відмінності в придбанні:

Купують для використання в подаль-
шому виробництві чи перепродажу ін-
шим споживачам.
Часто купляють обладнання, сирови-
ну, напівфабрикати.
Купують на основі специфікації і
технічних даних.
Майже завжди приймають рішення
про купівлю колективно.
Найчастіше попередньо досліджують
ціну та постачальників.
Часто орендують обладнання замість
його купівлі.
Часто використовують конкурентні
торги та переговори

Купують тільки для особистого до-
машнього чи сімейного викорис-
тання.
Купують лише готову продукцію.
Купують на основі опису, моди чи
стилю.
Найчастіше купівля ґрунтується на
індивідуальному рішенні.
Ціна найчастіше досліджується під
час покупки

II. Відмінності в ринках:

Попит похідний від попиту кінцевих
споживачів.
Попит суттєво залежить від цикліч-
них коливань.
Організації-покупці малочисельні
порівняно з кінцевими споживачами.
Використовують під час закупівлі
кваліфікованих постачальників.
Канали товароруху коротші, ніж на
споживчому ринку.
Часто вимагають особливого сервісу.
Часто можуть самі виробляти необ-
хідні засоби виробництва як альтер-
нативу їх закупівлі

Попит первинний.
Попит мало залежить від циклічних
коливань.
Багаточисельніші.
Здійснюють закупівлю особисто.
Канали товароруху довші й склад-
ніші

Специфічні особливості суб’єктів ринку засобів виробництва
та виробництва послуг, відмінності в ринках та об’єктах закупівлі
породжують специфічність маркетингу засобів виробництва. Зай-
маючись промисловим маркетингом фірма дещо інакше будує
свою діяльність, ніж на споживчому ринку, що зумовлено як
природою ринків так і призначенням використання товару.

Основні відмінності між споживчим ринком і ринком органі-
зацій-споживачів та маркетинговими зусиллями, які докладають-
ся на цих ринках, наведено в табл. 8.2.
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Використовуючи інформацією табл. 8.1 та 8.2 можна навести
деякі приклади. Фірма виробляє автопокришки для автомобілів і
пропонує їх як на споживчому ринку, так і на ринку організацій-
споживачів. На ринку ТПП — найважливіше для виробника за-
ключити контракт з одним-двома потужними виробниками авто-
мобілів.

Попит на ТПП є похідним від попиту ТКС, тому, наприклад,
поки кінцевий споживач не буде чутливим до ціни на мобільні
телефони, доти виробник не чутливий до ціни на електронні ком-
поненти.

Попит на ТПП, а особливо на капітальне майно, дуже реагує
на найменші варіації в кінцевому попиті. Тобто незначні зміни в
кінцевому попиті на товари з високим ступенем переробки мо-
жуть призвести до значних змін у попиті організацій-споживачів
(принцип акселерації).

Таким чином, спеціалісти-маркетологи, які займаються про-
мисловим маркетингом, повинні знати найголовніші відмінності
між ринками ТПП та ТКС.

Оптимізація процесу взаємодії
фірми-продавця з організаціями-

споживачами. Технологія проведення
бізнес-процесу закупівлі та продажу

У межах такої обширної сфери діяльності, як промисло-
вий збут, функціонує широке коло професій, що передбачає на-
явність у працівників істотно різних навичок і кваліфікації. У ав-
торів трапляються описи понад ніж 100 способів можливої
класифікації робіт, виконуваних у сфері промислових продажів.
Одну з найпопулярніших класифікацій було запропоновано Нью-
тоном [4]. У ній розрізняють чотири типи промислових продажів,
характерних для багатьох галузей.

1. Продаж підприємствам торгівлі (trade selling). Найважливі-
ший обов’язок збутового персоналу — нарощування продажів іс-
нуючим і потенційним клієнтам шляхом надання їм допомоги,
пов’язаної з просуванням відповідних товарів і послуг на ринок.
До торгових підприємств належать реселери — компанії роздріб-
ної торгівлі та дистриб’ютори. Торговий представник компанії
«Procter & Gamble», який продає мило та інші миючі засоби тор-

Òåìà 2
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говому персоналу мережі роздрібної торгівлі, слугує прикладом
персоналу, зайнятого таким продажем.

2. Місіонерський продаж (missionary selling). Найважливіший
обов’язок збутового персоналу — нарощування продажів існую-
чим і потенційним клієнтам шляхом надання інформації про від-
повідні товари та іншої допомоги, пов’язаної з особистими про-
дажами. Торгові представники-місіонери часто не займаються
безпосереднім прийомом замовлень від клієнтів. Їхнє завдання
полягає в тому, щоб переконати останніх купити продукцію своєї
фірми в дистриб’юторів або інших оптових постачальників. При-
клад місіонерського продажу — дії торгових представників пи-
воварних компаній, які звертаються до власників барів і рестора-
нів і вмовляють їх замовити деяку конкретну марку пива в
місцевого дистриб’ютора, а також дії так званих «деталізаторів»
(detailers), які звертаються до лікарів як торгові представники
фармацевтичних компаній [4].

3. Технічний продаж (technical selling). Найважливіший обо-
в’язок збутового персоналу — нарощування обсягів продажу вже
виявленим і потенційним клієнтам шляхом надання їм технічної і
проектної інформації та відповідної допомоги. Інженери й техніч-
ний персонал, наприклад торгові представники компаній верста-
тобудівних або компаній, що виробляють комп’ютерне устатку-
вання, — це зразок персоналу, який займається технічним про-
дажем.

4. Продаж новим клієнтам (new business selling). Найважливі-
ший обов’язок торгових представників — виявлення нових клієн-
тів і отримання від них замовлень.

Кожен тип роботи у сфері збуту перебуває дещо інші види ді-
яльності й вимагає особливих навиків, кваліфікації та підготовки.
Незважаючи на те що матеріал цього розділу присвячено переваж-
но управлінню продажами на промисловому ринку, особливу
увагу ми також приділятимемо унікальним проблемам, пов’яза-
ним з управлінням людьми, що виконують інші типи робіт у сфе-
рі збуту.

Стадії процесу промислового продажу

Хоча важливими складовими роботи торгового представника
компанії може бути досить широке коло аналітичних і адмініст-
ративних обов’язків, головна мета більшості робіт у сфері збуту
полягає в безпосередній взаємодії з уже існуючими або потен-
ційними клієнтами компанії. Багато вчених запропонували кон-
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цептуальні схеми, що відображають різні стадії процесу прода-
жу й певні види діяльності, пов’язані з кожною з них. Суть біль-
шості цих схем можна підсумувати, представивши окремі стадії
процесу продажу у вигляді етапів, схематично показаних на
рис. 8.2:

Виявлення потенційних клієнтів

Встановлення відносин

Кваліфікація потенційного клієнта

Торгова презентація

Заключення угоди

Післяпродажне обслуговування клієнта

Рис. 8.2. Стадії процесу продажу

Незважаючи на те, що процес продажу включає лише кілька
окремих етапів, пов’язані з кожним з них конкретні види діяль-
ності, а також спосіб виконання останніх значною мірою зале-
жать від конкретного типу роботи зі збуту (наприклад, торговий
представник, який займається місіонерським продажем, торговий
представник, який займається продажем підприємствам торгівлі).
Отже, програма продажів фірми повинна включати логіку управ-
ління клієнтами, якою міг би керуватися кожен торговий пред-
ставник, і гарантувати, що вся збутова діяльність повністю відпо-
відає фірмовій стратегії маркетингу та управління рішеннями з
роботи з клієнтами.

Виявлення потенційних клієнтів. У багатьох типах прода-
жу виявлення потенційних клієнтів (prospecting) належить до
дуже важливих видів діяльності, які також можуть принести
значне розчарування від продажу, особливо коли йдеться про
продавців-початківців. Спроби виявлення потенційних клієнтів
часто викликають реакцію категоричного неприйняття, і шанси
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на отримання негайної віддачі виявляються мінімальними. Про-
те вміння знаходити нових клієнтів нерідко стає очевидною
ознакою, що дозволяє відрізнити ефективного продавця від не-
ефективного.

У деяких видах бізнесу, пов’язаних із продажем споживчих
товарів, виявлення потенційних клієнтів є елементарним розгля-
дом можливих варіантів: ходіння від будинку до будинку і спро-
ба вступити в контакт із господарями. Але в більшості випадків
цільовий ринок буває досить вузьким, і торговому представнику
доводиться шукати потенційних клієнтів лише всередині відповід-
ного цільового сегмента. Для виявлення відповідних потенцій-
них клієнтів торгові представники компаній використовують без-
ліч джерел інформації, зокрема довідники, що випускаються різ-
ними торговими асоціаціями й галузями, звичайні телефонні до-
відники, відомості, одержані від своїх колег, клієнтів, постачаль-
ників, співробітників своєї компанії, які працюють в інших підроз-
ділах, усілякі соціальні та професійні контакти.

Для виявлення потенційних клієнтів багато фірм використо-
вують телемаркетинг. Висхідний телемаркетнг (outbound tele-
marketing) передбачає звернення до потенційних клієнтів у них
вдома або в офісі з метою або здійснити продаж, або призначити
зустріч з ким-небудь з торгових представників компанії.
Вхідний телемаркетинг (inbound telemarketing), тобто звер-

нення потенційних клієнтів за безкоштовним номером для отри-
мання додаткової інформації, використовується під час виявлен-
ня й кваліфікації потенційних клієнтів.

Потенційний клієнт телефонує в компанію, щоб одержати
додаткову інформацію про ті товари або послуги, що його цікав-
лять, торговий представник намагається зрозуміти ступінь йо-
го зацікавленості й визначити, чи відповідає даний клієнт «ви-
могам» («кваліфікаціям»), що їх компанія висуває до нових
клієнтів.

Якщо потенційний клієнт відповідає кваліфікаціям компанії,
інформація про нього передається відповідному торговому пред-
ставнику в регіональний офіс компанії.
Інтернет також є досить зручною технологією для виявлення

потенційних клієнтів. Дедалі більша кількість фірм пропонує ін-
шим компаніям розміщувати в себе замовлення безпосередньо за
допомогою своєї «домашньої» сторінки в Інтернеті, багато фірм
— особливо ті, що продають відносно складні товари або послу-
ги, — використовують свої інтернет-сайти насамперед для на-
дання технічної інформації про свою продукцію потенційним або
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вже наявним у них клієнтам. Ці фірми вимагають від своїх торго-
вих представників супроводжувати відповіді на запити технічної
інформації з боку нових потенційних клієнтів традиційнішими
комерційними візитами до них.

Різновиди політики управління клієнтами, які використовує
фірма, повинні враховувати відповідь на таке важливе питання,
що неминуче виникає в торгових представників фірми: яким по-
винне бути співвідношення між виявленням потенційних клієнтів
і обслуговуванням уже існуючих? Оптимальна для певної фірми
політика залежить від обраної нею стратегії продажу й управлін-
ня відносинами з клієнтами, від природи її бізнесу, а також від
того, хто саме є клієнтами цієї фірми. Якщо стратегія фірми на-
правлена на прискорення здійснення операцій купівлі-продажу,
то її товар перебуває лише на початковій стадії свого «життєвого
циклу» і належить до категорії товарів, що нечасто купуються, з
тривалим терміном служби, або якщо типовий клієнт цієї фірми
не вимагає особливого після-продажного обслуговування, то тор-
гові представники цієї фірми повинні приділяти значну частину
свого часу виявленню нових потенційних клієнтів. Прикладом є
такі галузі, як страхування й житлове будівництво, де фірми мо-
жуть розробляти свої системи винагороди так, щоб насамперед
заохочувати торгових представників, які забезпечують продаж
новим клієнтам, і лише потім тих, які займаються обслуговуван-
ням існуючих клієнтів.

Компанія, яка прагне встановити зі своїми клієнтами відноси-
ни стратегічного партнерства, призначає для кожного з них конк-
ретного торгового представника. Фірми, яким належить значна
частка ринку, а також ті, продукція яких належить до категорії
товарів, що часто купуються, з нетривалим терміном служби або
до категорії товарів, що вимагають після-продажного обслугову-
вання у великих об’ємах (щоб гарантувати високий ступінь задо-
воленості клієнтів), повинні використовувати політику, спонукає
її торгових представників приділяти основну увагу обслугову-
ванню вже наявних клієнтів. До цієї категорії належать виробни-
ки продуктів харчування, які продають свою продукцію мережам
супермаркетів, а також фірми, що випускають окремі деталі й
компоненти для інших виробників. Для деяких дуже крупних
споживачів необхідне обслуговування в таких значних об’ємах,
що окремому торговому представнику фірми доручають займа-
тися виключно задоволенням його потреб. У подібних обстави-
нах фірми прагнуть до високої спеціалізації кожного зі своїх ро-
бочих місць. При цьому частина торгових представників фірми
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займається обслуговуванням тільки вже наявних клієнтів, тоді як
інші витрачають свій час виключно на пошук і встановлення від-
носин з новими клієнтами.

Встановлення відносин. Виявивши потенційного клієнта, тор-
говий представник повинен спробувати встановити з ним відно-
сини (open the relationship). Для цього потрібно виконати дві за-
дачі: 1) визначити, хто саме у відповідній організації має найбі-
льший вплив і / або авторитет, щоб ініціювати процес покупки, і
хто, зрештою, займатиметься покупкою даного товару; 2) викли-
кати у фірми достатній інтерес до отримання інформації (це не-
обхідно для того, щоб кваліфікувати відповідного потенційного
клієнта як цілком перспективного). Закупівельний центр компанії
часто складається зі співробітників, які відіграють різні ролі в ух-
валенні рішення про покупку. Таким чином, дуже важливо, щоб
торговий представник виявив ключових співробітників, що від-
повідають за ухвалення рішення, визначив їхні інтереси та відно-
сний ступінь їх впливу.

Компанії-продавці можуть застосувати політику (якою повин-
ні керуватися їхні торгові представники під час встановлення
відносин з потенційними клієнтами), за якої продукція, що випус-
кається фірмою, відносно недорога й закуповується в звичайно-
му порядку, її торговим представникам можна порекомендувати
контактувати виключно з відділом закупівель. Коли йдеться про
технічно складніші й дорогі товари, торговим представникам
можна запропонувати виявити впливових осіб, а також осіб, які
ухвалюють рішення (у різних функціональних підрозділах і на різ-
них управлінських рівнях), і намагатися зустрітися з ними. Як-
що рішення про покупку обіцяє бути досить складним і передба-
чає участь широкого кола співробітників організації-клієнта, фі-
рма-продавець може прийняти на озброєння політику багаторів-
невого або командного продажу.

Кваліфікація потенційного клієнта. Перш ніж торгові пред-
ставники компанії спробують призначити час проведення основ-
ної презентації товару потенційному клієнту або витратять знач-
ний час на спробу встановити відносини з ним бажано кваліфі-
кувати потенційного клієнта (qualify the prospect), щоб визна-
чити, чи можна вважати його досить перспективним. Якщо потен-
ційний клієнт не проходить таку оцінку, витрачати час на нього
недоцільно.

Кваліфікація потенційних клієнтів для деяких торгових пред-
ставників є досить непростим завданням. Необхідно сформувати
об’єктивне, реалістичне уявлення про вірогідність здійснення
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прибуткового продажу. Процес кваліфікації передбачає отриман-
ня відповідей на три важливі питання:

 Чи дійсно цей потенційний клієнт потребує нашого товару
або послуги?

 Чи зможу я донести людям, відповідальним за закупівлю,
думку про необхідність придбання нашого товару або послуги,
яка в результаті приведе до їх покупки?

 Чи виявиться цей продаж прибутковим для моєї компанії?
Щоб відповісти на ці питання торговий представник повинен

одержати якомога ширші відомості про операції відповідного по-
тенційного клієнта, а саме: типи продукції яка виробляється; внут-
рішні можливості організації; споживачів продукції; конкурен-
тів; прогнозований майбутній попит тощо. Крім того, необхідно
одержати інформацію про те, які фірми є постачальниками цього
потенційного клієнта й чи не встановилися між ними особливі
відносини, які утруднили б його перехід до інших постачальни-
ків. Нарешті, необхідно перевірити фінансовий стан і кредитний
рейтинг потенційного клієнта.

Оскільки для кваліфікації потенційних клієнтів потрібно безліч
різних типів інформації, до цього процесу — особливо коли йдеть-
ся про крупні закупівлі — залучають інші (не збутові) підрозділи
компанії, зокрема, маркетинговий і фінансовий відділи, та відділ
безпеки. У подібних ситуаціях збутова політика компанії має бути
сформульована таким чином, щоб на її основі торговий представ-
ник міг ухвалити рішення щодо того, чи дійсно даного потенційно-
го клієнта можна кваліфікувати як повністю перспективного. Полі-
тика фірми повинна містити мінімально прийнятні стандарти для
таких показників, як щорічний об’єм закупівель (у грошовому ви-
разі) даного потенційного клієнта за відповідною категорією това-
рів або кредитний рейтинг. Аналогічно деякі фірми, які намагають-
ся не вести справи з дуже дрібними клієнтами з метою підвищити
ефективність своїх операцій, пов’язаних з обробкою замовлень і до-
ставкою готових виробів, вказують мінімальний об’єм замовлення.

Торгова презентація (sales presentation) складає серцевину
процесу продажу. Торговий представник компанії висловлює ін-
формацію про відповідний товар або послугу та намагається пе-
реконати потенційного клієнта стати реальним. Проведення якіс-
них презентацій — критичний аспект роботи продавця. На жаль,
багато торгових представників не приділяють цьому виду діяль-
ності належної уваги.

Дослідження, проведені в минулому, засвідчили, що в резуль-
таті проведеного опитування керівників відділів закупівель такі
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п’ять нарікань, пов’язаних з проведенням презентацій, опинилися
серед поширених зауважень на адресу торгових представників
компаній, з якими їм доводилося мати справу:

1. Зневажливі висловлювання про конкурентів.
2. Занадто агресивний або різкий стиль презентації.
3. Слабке знання пропонованих конкурентами товарів або по-

слуг.
4. Слабке знання бізнесу потенційних клієнтів.
5. Погано підготовлені презентації.
Готуючись до ефективної презентації товару потенційному

клієнту, необхідно вибрати оптимальну кількість співробітників
фірми-покупця, які повинні бути присутніми на презентації.
Оскільки в ухваленні рішення про покупку беруть участь, як пра-
вило, кілька осіб, виникає питання необхідності організовувати
презентацію для всіх цих людей разом. Відповідь залежить від
того, чи не розходяться інтереси членів закупівельного центру та
проблеми, які їх хвилюють. Можливо, інколи розумніше сплану-
вати серію презентацій для кожного із членів закупівельного
центру окремо.

У багатьох випадках найкращим способом переконати потен-
ційних клієнтів у перевагах певного товару є його демонстрація.
Вона особливо актуальна, коли йдеться про технічно складний
товар.

Різноманітні фірми використовують різну політику стосовно
того, як повинна бути організована презентація товарів потенцій-
ним клієнтам, на яких моментах продажу необхідно зробити ак-
цент і наскільки енергійно повинна бути проведена презентація.
Торговим представникам, які вважають за краще особисто обхо-
дити офіси своїх потенційних клієнтів або обдзвонювати їх, нерід-
ко рекомендується проводити одну добре відпрацьовану, енер-
гійну презентацію перед кожним з потенційних клієнтів. Напри-
клад, торговий представник, який займається продажем ком-
п’ютерної системи (забезпечення), може бути навчений спроще-
ному варіанту продажу, переважно виконувати роль джерела
технічної інформації та рекомендацій, лише ненав’язливо «про-
штовхуючи» покупцям певні товари та послуги своєї компанії.

Широке розповсюдження продажів на основі формування від-
носин привело до того, що торговим представникам компаній ре-
комендується проводити презентації, розраховані на велику гру-
пу співробітників організації-клієнта. Наприклад, збутові фірми
можуть проводити для своїх клієнтів щоквартальні або щорічні
оглядові презентації. У них, як правило, беруть участь відділ за-
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купівлі та продажу, а також представники керівництва від обох
сторін. Більшість таких презентацій для клієнтів проводять тор-
гові представники, яким можуть надавати допомогу менеджери з
продажу.

Збутова політика фірми, що стосується організації презентацій
товарів потенційним клієнтам, повинна бути узгоджена з іншими
напрямами, пов’язаними з управлінням клієнтами. Щоб сформу-
лювати ефективну політику презентації товарів потенційним клі-
єнтам, менеджер з продажу повинен мати уявлення про альтерна-
тивні методи презентації, їх відносні переваги та обмеження.

Заключення угоди (closing the sale) означає отримання остаточ-
ної згоди на покупку. Усі зусилля продавця виявляються витра-
ченими даремно, якщо клієнт не підпише контракт, проте багато
продавців терплять невдачу саме на цій стадії. У міру збільшення
часу, необхідного торговому представнику компанії для заклю-
чення угоди, прибуток, який можна одержати від продажу, має
тенденцію до скорочення, тоді як ризик того, що продаж не буде
завершений, збільшується.

Отже, задача торгового представника полягає в тому, щоб
прискорити ухвалення остаточного рішення. Іноді це завдання
можна вирішити, напряму запропонувавши оформити замовлен-
ня. «Можу я оформити замовлення для Вашої фірми?» і «До яко-
го терміну повинне бути виконане Ваше замовлення?» — типові
способи завершення продажу. Ще одна тактика, пов’язана зі
спробою заключення угоди, полягає в тому, щоб запропонувати
клієнту два альтернативні рішення, наприклад: «Якому способу
оплати Ви надаєте перевагу — у кредит або за готівку?» або
«Якому кольору виробу Ви надаєте перевагу — синьому або чер-
воному?». У разі промислової купівлі-продажу професійні агенти
із закупівель та інші особи, відповідальні за ухвалення рішень,
проходять ґрунтовну підготовку щодо методів купівлі-продажу і
можуть без особливих зусиль знайти всілякі способи для того,
щоб підштовхнути покупця до заключення угоди. Саме тому так
важливо обрати один з найприродніших варіантів підведення по-
купця до заключення угоди.

Післяпродажне обслуговування клієнта. На завершенні про-
дажу робота торгового представника з відповідним клієнтом не
закінчується. Після цього клієнт потребує багатьох типів обслу-
говування та допомоги з боку фірми-продавця, що обов’язково
потрібно забезпечити, гарантувавши високий ступінь задоволе-
ності клієнта і значну вірогідність надходження від нього повтор-
них замовлень.



402

Післяпродажне обслуговування клієнта (service after the sale)
забезпечує лояльність останнього. Це ще одна сфера, у якій бага-
то торгових представників діють далеко не кращим чином.

Торговий представник фірми-продавця повинен відстежувати
подальшу долю кожного проданого ним товару, переконуючись у
тому, що не виникає жодних проблем з дотриманням графіка по-
ставок клієнту, якістю виробів, що поставляються, і своєчасною
оплатою поставок клієнтом. Крім того, торговий представник (або
члени команди продажу) часто здійснює контроль за установкою і
монтажем устаткування, що поставляється, навчає працівників фір-
ми-клієнта використанню цього устаткування та гарантує належне
техобслуговування, намагаючись уникнути проблем, які можуть
викликати в клієнта відчуття розчарування та незадоволення.

Післяпродажний сервіс нерідко приносить значні дивіденди як
самому торговому представнику, так і фірмі-продавцю. Досить
хоча б того, що задоволені клієнти, як правило, бувають схильні
до повторного розміщення замовлень у тій самій фірмі і демон-
струють їй свою лояльність. Крім того, якісне післяпродажне об-
слуговування часто веде до продажу інших товарів і послуг, які
можуть представляти інтерес для фірми-покупця. Наприклад, у
багатьох лініях капітального устаткування контракти на обслуго-
вування — разом з поставками запасних частин і витратних ма-
теріалів — забезпечують більший дохід від продажів (у грошо-
вому виразі) і вищу норму прибутку, ніж продаж початкового
устаткування. Конкретний тип післяпродажного або поточного
обслуговування залежить від стратегії збуту і відносин з клієнта-
ми, прийнятих у певній фірмі.

Основними критеріями післяпродажного обслуговування є:
 здатність швидко відреагувати на прохання про допомогу;
 ефективність робіт із заміни деталей;
 швидкість ремонту обладнання;
 технічна компетентність робітників обслуговування.
У сфері збуту продукції ці критерії такі:
— швидкість і надійність поставок;
— наявність товару на різних стадіях процесу реалізації;
— гнучкість виконання замовлення;
— комерційні «здібності» агентів фірми, тобто вміння налаго-

джувати та утримувати клімат довіри з клієнтами.
Іноді успіх товару на ринку залежить не так від його реально ви-

сокої якості, як від можливості надання спектра сервісних послуг,
оскільки в такому випадку мінімізуються витрати на придбання й
подальшу експлуатацію товару. Серед факторів сервісу можна виок-
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ремити: надійність постачання, гнучку систему ціноутворення, мож-
ливість надання кредиту зі знижкою, консультаційні послуги тощо.

Закупівельний центр

Усіх, хто бере участь у закупівлі конкретного товару або послу-
ги, іноді позначають терміном «закупівельний центр» (buying
center). Кількість членів закупівельного центру (для типової закупі-
влі) коливається від 3 до 12 осіб. Члени закупівельного центру мо-
жуть брати (надаючи при цьому різні ступені впливу) участь на різ-
них стадіях процесу прийняття рішення. Наприклад, співробітни-
ки проектно-конструкторського й науково-дослідного відділів час-
то більше впливають на розробку специфікацій і критеріїв, якими
повинен бути наділений новий товар, тоді як вплив менеджера із
закупівель посилюється, коли настає час вибору найвідповіднішого
постачальника. Якісний і кількісний склад закупівельного центру
залежить від величини ризику, який бере на себе фірма, купуючи
певний товар. Вплив закупівельного центру, як правило, виявляєть-
ся меншим, ніж менеджера із закупівель. Ідеться про розміщення
повторних замовлень на товари, які фірма-клієнт закуповувала в
минулому, порівняно з випадком, коли вона здійснює покупку впер-
ше або купує щось таке, що вважається надто ризикованим. Ризик
залежить від складності товару й ситуації, відносної важливості ці-
єї покупки, ліміту часу на прийняття рішення й ступеня невизначе-
ності щодо якості та ефективності продукції, що закуповується.

Майже половина всіх контактів у процесі закупівлі здійсню-
ється в межах груп, що складаються з кількох осіб, причому біль-
шість цих груп формується зі співробітників різних підрозділів
фірми. Результати дослідження свідчать, що менше третини кон-
тактів, що стосуються конкретної закупівлі, включають людину,
сторонню стосовно до компанії-покупця. Це означає, що прода-
вець має відносно незначнуможливість, щоб переконати клієнта в
доцільності покупки відповідного товару або послуги, порівняно
із загальним об’ємом контактів, що відбуваються в процесі їх за-
купівлі. Отже, дуже важливо якомога ефективніше використову-
вати ці незначні можливості [14].

Вплив діяльності закупівельних центрів
на планування продажів

Планування продажів є важливою складовою процесу покуп-
ки, оскільки службовці організації-клієнта можуть виявляти ак-
тивність на різних стадіях процесу закупівлі. Ця активність може
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бути пов’язана зі спробами визначити, з ким саме повинен всту-
пити в контакт даний продавець, коли повинен здійснюватися
кожний з таких контактів і які типи інформації та докази мають
шанс бути найефективнішими й найпереконливішими для кож-
ного з учасників. На жаль, відповіді на ці питання, найімовірні-
ше, будуть різними для кожного потенційного клієнта. Тому ін-
формація, зібрана в результаті попереднього досвіду спілкування
з працівниками певної організації і шляхом опитування клієнтів
або інших маркетингових досліджень, може виявитися корисною
для планування контактів з кожним окремим клієнтом. Проте в
багатьох випадках значення, яке мають різні члени закупівельно-
го центру, досить однотипне для фірм певної категорії, що дозво-
ляє компанії розробити власні правила, якими керуватимуться її
торгові представники.

Фірма, що продає свої товари або послуги підприємствам, по-
винна прийняти на озброєння політику, що заохочує торгових
представників організовувати зустрічі з вищими керівниками в
разі виходу на контакт з невеликою фірмою, а також шукати мож-
ливість зустрічі зі співробітниками закупівельного відділу, коли
йдеться про крупніші організації.

Аналогічно закупівельні центри клієнтів використовують, як
правило, ширше коло учасників під час розгляду питання про по-
купку технічно складного, дорогого товару (наприклад, складної
комп’ютерної системи), ніж у випадку, коли йдеться про покупку
простої й не дуже дорогої продукції. Отже, фірми, які продають
технічно складне капітальне обладнання, іноді формують зі своїх
торгових представників спеціальні команди зі збуту або викорис-
товують багаторівневий продаж, причому торгові представники
фірми контактують з різними членами закупівельного центру
відповідного клієнта, намагаючись вийти на якомога ширше коло
учасників прийняття рішення про покупку та надати кожному з
них саме ту інформацію, яка на думку цього працівника є найак-
туальнішою.

Наприклад, протягом багатьох років стратегія, використову-
вана компанією «Eastman Kodak» (www.kodak.com) під час про-
дажу лікарням плівки для рентгенівських апаратів, зводилася до
її продажу через техніків рентгенівських кабінетів. Компанія
надто пізно звернула увагу на те, що в міру того, як дедалі більша
кількість лікарень намагається скорочувати свої витрати, рішення
про закупівлю плівки приймається на вищому рівні (тобто відбу-
вається централізація прийняття рішення) і вплив професійних
адміністраторів стає вагомішим. Коли об’єм продажів плівки для
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рентгенівських апаратів істотно скоротився, «Eastman Kodak»
нарешті усвідомила зміни, які відбулися в практиці закупівель, і
поспішно змінила свою стратегію збуту [4].

Учасники процесу покупки

У пошуках відповіді на питання, чи варто купувати певне тех-
нологічно складне бізнес-рішення, пропоноване компанією вироб-
ником, беруть участь багато співробітників фірми-клієнта, зок-
рема комп’ютерні фахівці, представники відділу обслуговування
клієнтів, персонал відділу закупівель та ін. Усіх цих учасників
процесу покупки можна поділити на сім категорій: ініціатори,
користувачі, впливові особи, сортувальники, покупці, особи, що
ухвалюють рішення, і контролери.

Ініціаторамии (initiators) називають людей, які з’ясовують де-
яку проблему або сприятливу можливість, можуть вимагати покуп-
ку певного нового товару, і потім ініціюють процес покупки. У
ролі ініціатора може виступити майже будь-який співробітник фір-
ми. Наприклад, робітники можуть скаржитися на застаріле й не-
ефективне устаткування і, таким чином, ініціювати закупівлю но-
вих верстатів. Проте з ініціативою заміни виробничого устатку-
вання може виступити й вище керівництво фірми (таке рішення в
них може виникнути в межах стратегічного планування).

Користувачі (users), тобто співробітники організації, яким дове-
деться використовувати відповідні товар або послугу, часто здійс-
нюють реальний вплив на рішення про їх покупку. Наприклад, робіт-
ники, які обслуговують точильний верстат, можуть вимагати, щоб
агент із закупівель купував точила тільки у визначеного постачаль-
ника, оскільки вони зносостійкі, що дозволяє скоротити час простоїв
устаткування. Користувачі часто бувають ініціаторами покупки
(співробітники фірми-клієнта можуть виступати в кількох ролях).

Впливові особи (influencers) надають інформацію для оцінки
альтернативних товарів і постачальників. Вони нерідко відігра-
ють важливу роль у визначенні специфікацій та критеріїв, які ви-
користовуватимуться під час прийняття рішення про покупку.
Такими впливовими особами зазвичай є технічні експерти, які
входять до різних підрозділів фірми. До них також можуть нале-
жати користувачі.

Воротарі (gatekeepers) контролюють потік інформації, що на-
правляється іншим людям, які беруть участь у процесі покупки.
До них належать агент із закупівель даної організації, а також тор-
гові представники постачальників. Воротарі впливають на процес



406

покупки, контролюючи тип і об’єм інформації, що надходить до
інших осіб, які ухвалюють рішення про покупку. Розрізняють два
типи воротарів: «решето» (на зразок до секретарів, які самі прий-
мають рішення, на чий телефонний дзвінок їхній начальник від-
повідатиме, а на чий — ні) і «фільтри» (наприклад, агент із закупі-
вель, який збирає пропозиції від трьох різних компаній, а потім
вирішує, що слід сказати іншим співробітникам закупівельного
центру про кожну із цих компаній). Агент із закупівель фільтрує
інформацію, вирішуючи, яку саме інформацію слід передавати да-
лі, що, поза сумнівом, впливає на прийняття остаточного рішення.

Покупець (buyer) — це людина, яка здійснює фактичний кон-
такт з організацією-продавцем і розміщує замовлення. У більшо-
сті організацій покупці наділені правом вести переговори про по-
купку. У деяких випадках їм надається значна свобода дій, іноді
ж їхній вибір обмежується жорсткими технічними специфікація-
ми та іншими вимогами контракту, які визначаються технічними
експертами й вищими адміністраторами фірми-покупця.

Особа, що ухвалює рішення (Persons dicisionmaking) — це
людина, наділена правом ухвалювати остаточне рішення про по-
купку. Іноді таким правом наділяють покупців, проте найчастіше
ним володіють лише вищі керівники організації. Наприклад, коли
компанія купує крупну комп’ютерну установку, остаточне рішен-
ня про покупку, найімовірніше прийматиме головний виконавчий
директор цієї компанії або хто-небудь з вищого керівництва.

Людина, яка визначає бюджет для конкретної покупки, нази-
вається контролером (controller). Іноді цей бюджет встановлю-
ється незалежно від конкретної покупки: наприклад, в одного з
регіональних офісів-клієнтів компанії «Xerox» може бути перед-
бачений бюджет на покупку офісного обладнання (такий бюджет
зазвичай складається корпоративною штаб-квартирою на початку
чергового податкового року). Якщо, наприклад, вимагається за-
мінити копіювальний апарат, то відповідні витрати не повинні
виходити за межі встановленого бюджету. Іноді роль контролера
може виконувати розробник товару, який намагається утримати
його собівартість у рамках певного бюджету.

Процес прийняття рішення
про закупівлю товару організацією-споживачем

Купівельна поведінка організації-споживача залежить від:
 частоти придбання товару;
 вартості покупки;
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 ступеня ризику, яким супроводжується придбання товару,
тобто від виду ситуації здійснення закупівлі.

Існує три основних види ситуацій здійснення закупівель під-
приємством:

1) звичайна повторна закупівля, яка є доволі стандартною
(підприємство-покупець просто робить повторне замовлення, не
вносячи жодних змін);

2) модифікована повторна закупівля, яка вимагає проведення
деяких досліджень (покупець змінює специфікацію замовлення,
ціну, умови поставки, постачальника);

3) нова закупівля, коли покупець здійснює купівлю даних то-
варів або послуг уперше.

Найменшу кількість рішень приймає організація-споживач,
що здійснює повторну закупівлю без змін, найбільшу — у ситуа-
ціях закупівлі для вирішення нових завдань. В останньому випад-
ку залучають широке коло фахівців, які відіграють певну роль у
процесі прийняття рішення про придбання.

Організації-споживачі перебувають під сильним впливом зов-
нішніх та внутрішніх факторів (табл. 8.3).

Таблиця 8.3
ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ

НА ПОВЕДІНКУ ОРГАНІЗАЦІЙ-СПОЖИВАЧІВ

Зовнішні фактори
 економічні
 науково-технічні
 законодавчі
 фізико-географічні
 фактори конкурентного середовища
 фактори політичних подій

Фактори особливостей організації
 цілі організації
 прийняті методи роботи
 організаційна структура

Фактори міжособистісних відносин
 повноваження
 уміння переконувати
 уміння поставити себе на місце ін-
шого
 ступінь впливу на інших працівників

Фактори індивідуальних особли-
востей персоналу
 вік
 освіта
 тип особистості
 посада
 схильність до ризику
 власні цілі та переконання

Співпрацюючи з організацією, необхідно враховувати її особ-
ливості. Вони визначаються місією та цілями організації, органі-
заційною структурою, прийнятими методами роботи.

Рішення про придбання на підприємстві приймають кілька
працівників. У багатьох випадках формується так званий «Заку-
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півельний центр». Тому купівельна поведінка організації-спожи-
вача багато в чому зумовлена характером відносин між учасни-
ками «Закупівельного центру».

Водночас не слід забувати, що представники організації-
споживача — це люди, які мають власні переконання та цілі, обій-
мають певні посади, мають різний вік та належать до різного
типу особистості. Вони чутливі до впливу тих самих факторів,
що й індивідуальні покупці на споживчому ринку.

Стадії процесу закупівлі

Члени закупівельного центру можуть здійснювати певний
вплив на різних стадіях процесу покупки. У зв’язку із цим вини-
кає питання, про які саме стадії тут ідеться. Відповідно до однієї
досить поширеної моделі, організації-покупці, ухвалюючи рі-
шення про покупку, послідовно проходять сім стадій процесу її
здійснення (табл. 8.4).

Таблиця 8.4
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ЗАКУПІВЛІ

1. Передбачення або усвідомлення факту існування певної проблеми чи по-
треби

2. Визначення і опис характеристик необхідного товару або послуги (оцінка
їх кількості)

3. Пошук і попередня оцінка потенційних постачальників

4. Вивчення та аналіз пропозицій від постачальників

5. Оцінка пропозицій і ретельний відбір постачальників

6. Специфікація замовлення

7. Оцінка роботи постачальника

Передбачення або усвідомлення факту існування
певної проблеми чи потреби

Більшість покупок організації зумовлені її виробничими по-
требами, наявністю в неї певних товарно-матеріальних запасів
або щоденними операціями. Отже, потреба фірми в деяких то-
варах являє собою похідний попит (derived demand). Потреби
фірми є похідними від потреб її клієнтів у продукції і послугах,
які вона виробляє або надає. Наприклад, попит на багажні ярли-
ки є похідним від попиту на пасажирські авіаперевезення. Ця
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особливість похідного попиту робить ринки підприємств досить
мінливими. Якщо попит змінюється надто швидко, то потреба
організації в певних товарах або послугах буває схильна до різ-
ких коливань, що пояснюється високою мінливістю похідного
попиту. На практиці трапляється немало ситуацій, коли мене-
джер приходить до висновку про необхідність покупки певного
товару або послуги. У деяких випадках знання такої потреби
відбувається майже автоматично (наприклад, коли комп’ютери-
зована система управління товарно-матеріальними запасами по-
відомляє про те, що запас деякого елементу знизився до рівня
видачі повторного замовлення). В інших випадках потреба в по-
купці може виникнути за ефективнішого способу виробництва.
Нові потреби можуть також виникнути, коли відбувається пе-
реорієнтація виробництва фірми (наприклад, вище керівництво
фірми ухвалює рішення перейти до виготовлення нової товарної
лінії). У всіх цих і подібних ситуаціях проблема / потреба може
виявлятися і, отже, ініціювати відповідний процес закупівлі ба-
гатьма співробітниками організації, зокрема користувачами,
технічним персоналом, вищим керівництвом або менеджерами
із закупівель.

Визначення і опис характеристик необхідного
товару або послуги (і оцінка їх кількості)

Типи і кількість товарів, що підлягають закупівлі, зазвичай
продиктовані попитом на кінцеву продукцію фірми й потребами
її виробничого процесу та операцій. Отже, критерії, використову-
вані для визначення переліку необхідних матеріалів і устатку-
вання, повинні бути технічно точними. Аналогічно кількість
(об’єм), необхідну даній фірмі, також слід визначити якомога точ-
ніше, що дозволить уникнути, з одного боку, накопичення над-
мірних товарно-матеріальних запасів, а з другого, — простоїв,
викликаних відсутністю необхідних матеріалів. З цієї причини на
даній стадії процесу прийняття рішення, як правило, задіяна знач-
на кількість технічних експертів і працівників, для яких призна-
чені матеріали або устаткування, що закуповуються.

Користувачам і технічним експертам недостатньо лише роз-
робити детальний перелік специфікацій для товарів або послуг,
що закуповуються. Вони повинні також надати іншим членам за-
купівельного центру й потенційним постачальникам чіткий і точ-
ний опис того, що потрібно фірмі, і вказати об’єм цієї потреби та
коли саме їй знадобляться відповідні товари або послуги.
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Пошук і попередня оцінка
потенційних постачальників

Після того, як компанія чітко визначить тип необхідного їй то-
вару, вона може приступати до пошуку потенційних постачальни-
ків. Якщо цей товар організація колись уже закуповувала, то по-
шук може бути обмежений одним або кількома постачальника-
ми, що добре зарекомендували себе в минулому, особливо якщо
йдеться про стратегічних партнерів. З погляду продавця, одна з
переваг стратегічного партнерства полягає в тому, що саме парт-
нерам надається першочергова можливість взяти участь у постав-
ках нових товарів (у таких випадках стадія пошуку потенційних
постачальників відсутня). Наприклад, коли компанія «Xerox» роз-
робила цифрову систему обробки зображень «DocuColor», то в
процесі розробки брали участь три постачальники, продукція
яких повинна була враховувати вимоги цієї системи. Якщо ж
ідеться про закупівлю якого-небудь нового виробу або якщо він
досить складний і дорогий (інакше кажучи, якщо рішення про за-
купівлю товару надто ризиковане), то компанії-покупці часто
прагнуть підшукати кілька потенційних постачальників. Це доз-
воляє їм вибрати компанію, що пропонує найкращий товар і най-
відповідніші умови поставки.

Отримання пропозицій
від постачальників та їх аналіз

Після того, як покупцю вдасться виявити потенційних поста-
чальників, він може попросити кожного з них виступити з конк-
ретними пропозиціями. Якщо товар часто закуповується, стандар-
тизований або технічно нескладний (наприклад, цвяхи або папір
для копіювальних апаратів), процес спрощується до мінімуму.
Покупець може просто переглянути каталоги деяких постачаль-
ників і зробити кілька телефонних дзвінків. Коли ж ідеться про
складніші й дорожчі товари, то можливе проведення тривалих і
докладних презентацій, дегустацій, тестів товару з боку кожного
з потенційних постачальників, причому всі вони повинні надати
свої пропозиції письмово.

Оцінка пропозицій
і ретельний відбір постачальників

На цій стадії процесу покупки члени закупівельного центру
аналізують прийнятність пропозицій і потенційних постачальни-
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ків. Крім того, на цій стадії процесу покупки організація-покупець
і один або кілька потенційних постачальників можуть проводити
переговори щодо цін, умов надання кредиту і графіків поставок.
Нарешті, покупець зупиняє свій вибір на одному або кількох по-
стачальниках, і підписуються договори про закупівлі.

Як правило, оцінюють пропозиції і вибирають конкретного по-
стачальника співробітники відділу закупівель організації-покупця.
Проте технічний і адміністративний персонал також може викону-
вати певну роль в остаточному виборі постачальників, особливо
коли товар, що закуповується, досить складний і дорогий.

Якими ж критеріями керуються члени закупівельного центру
під час вибору постачальника? Оскільки організаційна закупівля
є переважно процесом прийняття раціонального рішення, можна
очікувати, що найважливішими вважатимуться саме «раціональ-
ні» критерії, такі як якість товару, що закуповується, його ціна, а
також обслуговування, пропоноване постачальником. Проте со-
ціальні й емоційні чинники також можуть впливати на це рішення.

Відносна важливість критеріїв вибору постачальника зале-
жить від конкретної організації й типів продуктів і послуг, що за-
куповуються. Наприклад, якості товару, як правило, відводиться
вирішальне значення під час покупки технічно складних продук-
тів, тоді як ціна і рівень обслуговування клієнтів відносно важли-
віші під час закупівлі стандартизованіших, «нетехнічних» виро-
бів, таких як, наприклад, цемент. Критерії, використовувані в
прийнятті рішень, та й сам процес прийняття рішення можуть та-
кож залежати від конкретної країни, оскільки в практиці бізнесу
деяких країн часто діють різні соціально-культурні традиції.

Специфікація замовлення

Після того, як рішення про закупівлю прийнято, покупець на-
правляє постачальнику замовлення-специфікацію, де обговорю-
ються технічні характеристики товару, його кількість, термін та
умови поставки, умови повернення, гарантії, оплати, граничний
рівень цін та ін. Саме з цього моменту починається практична
робота з реалізації контракту.

Оцінка роботи постачальника

Італійський учений В. Парето довів, що незалежно від країни
менша частина населення контролює значну частину добробуту, і
на цій основі побудував відповідну криву. Цей самий принцип
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застосуємо й до інших ситуацій, зокрема, до системи постачання.
Криву Парето часто називають правилом 80—20, або, частіше,
методом ABC. Зміст цього методу покажемо на простому при-
кладі.

Нехай закуповувані промисловим підприємством сировина й
матеріали за обсягом і сумою витрат розміщуються в певному
співвідношенні (табл. 8.5).

Таблиця 8.5
СПІВВІДНОШЕННЯ ОБСЯГІВ

І ВИТРАТ ЗАКУПОВУВАНОЇ СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ

Клас Загальний обсяг закупівель
сировини і матеріалів, %

Загальна сума витрат
на закупівлю, %

А 10 70—80

В 10—20 10—15

С 70—80 10—20

Це відсоткове співвідношення може бути відмінним у різних
підприємствах, що закуповує матеріали. Для його перебування
визначається частка окремих видів сировини й матеріалів у загаль-
ній вартості закуповуваних матеріалів.

Припустимо, що виробник із загальним річним обсягом заку-
півель на суму 30,4 млн грн мав певне співвідношення товарів
(табл. 8.6).

Таблиця 8.6
СПІВВІДНОШЕННЯ ТОВАРІВ

Кількість
виробів

Відсоток
виробів

Річний обсяг
закупівель

Відсоток річного
обсягу закупівель Клас

1095 10,0 21,6 71,1 А

2168 19,9 5,9 19,4 В

7660 70,1 2,9 9,5 С

10 923 100,0 30,4 100,0

Дані табл. 8.5 і 8.6 засвідчують, що вироби групи А складають
лише 10 %, а за вартістю річного обсягу закупівлі склали понад
70 %, вироби групи В є проміжними між А и С. Тому під час за-
купівлі найбільшу увагу приділяють виробам групи А як найдо-
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рожчим. Однак через специфіку окремих видів виробів ставлення
до кожної групи повинне бути однаковим.

Метод ABC є аналізом, за допомогою якого визначають сту-
пінь розподілу конкретних характеристик між окремими елемен-
тами деякої безлічі. З погляду постачання аналізується кількісна
й вартісна структура сировини, що здобувається, і матеріалів.

Одна з основних проблем постачання полягає у визначенні
оптимального обсягу постачання, тому що збільшення обсягу по-
стачань вимагає додаткових витрат на розміщення та зберігання
запасів.

Існують різноманітні моделі для визначення обсягу замовлен-
ня й рівня запасів. Їхнє застосування залежить від того, чи є по-
пит на матеріали залежним чи незалежним. Залежний попит
означає, що виріб, що поставляється, є частиною більшою виро-
бу, і його використання залежить від графіка виробництва остан-
нього.

Розглянемо модель фіксованого обсягу постачань. Варто
відповісти на питання, чи нести додаткові витрати з утримання
запасів на складі, чи скоротити ці витрати шляхом збільшення
частоти постачань, але меншими партіями. Загальна мета полягає
в скороченні річних витрат на придбання й утримання запасів на
складі.

Нехай щорічний попит на матеріали складе Р у період Л за ці-
ни матеріалів, що дорівнює С. Витрати на оформлення замовлен-
ня дорівнюють З, відсоток витрат на зміст запасів — К.

Тоді загальні витрати на придбання й зберігання запасів на
складі можна визначити за формулою:

М = PC + PЗ : Q + QопKС : 2, (1)
де Qоп — фіксований обсяг партії постачань.

Мінімальний обсяг партії постачань можна визначити за фор-
мулою:

КСРЗпQо :2= . (2)

Нехай щорічна потреба Р = 900 виробів, вартість доставки ви-
робів З = 45 од. на виріб, витрати на зміст виробів на складі (у
відсотках до вартості виробу) ДО = 25 %, витрати на оформлення
замовлення склали 50 од. на замовлення, час на постачання
Л = 10 днів. Використовуючи цю формулу, можна визначити оп-
тимальну партію постачань:

4525,0:599002 ⋅⋅⋅=пQо  = 89 виробів.
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Період повторного замовлення (П) можна визначити за фор-
мулою:

П = (Л × Р) : 250 = (10 × 900) : 250 = 36 днів,
де 250 — кількість робочих днів у році.

Вибір постачальника є основою створення стійкої бази поста-
чання будь-якого підприємства. Рішення розмістити замовлення
в конкретного постачальника залежить від ряду факторів. Поста-
чальник повинен задовольняти за якістю й обсягом продукції, що
поставляється, умовами доставки продукції, ціною та рівнем об-
слуговування. Важним під час вибору постачальника є його тех-
нічний стан, розвиненість інфраструктури, фінансове становище,
трудові відносини та місцезнаходження.

Рішення про вибір постачальника можна розглядати як вибір в
умовах невизначеності, що поєднується з досить високим ризи-
ком. Ризик зростатиме за закупівлі невідомих сировини, виробів
чи устаткування. Тому варто звертатися до додаткових джерел
інформації. Це можуть бути каталоги, торговельні журнали, різ-
номанітні рекламні оголошення й використання Інтернету.

Усе це свідчить про те, що оцінка постачальника — безупин-
ний процес відстеження діяльності постачальників, що існують.
Зазвичай підприємства-замовники ділять постачальників на дві
групи. До першої входять нові постачальники, надійність яких
ще не перевірено. Другу групу складають постачальники, що вже
зарекомендували себе в минулі роки Цих постачальників постій-
но оцінюють з формальних і неформальних позицій. Неформаль-
на оцінка включає оцінку особистих контактів з постачальником і
співробітниками його підрозділів. Замовник акумулює всю інфор-
мацію про постачальника, особливо важливо встановити особисті
контакти з відділом закупівель.

Багато компаній (фірм) проводять рейтинги постачальників за
бальною системою оцінки за кожним фактором. Хороші результа-
ти діяльності постачальника можуть бути винагороджені у вигляді
додаткових замовлень, тоді як слабкі постачальники можуть одер-
жати знижені обсяги замовлення чи відмову від їхніх послуг.

Більшість підприємств спостерігає за діяльністю основних по-
стачальників набагато уважніше, ніж за другорядними. При цьо-
му використовується модель ABC для розподілу постачальників
аналогічно розподілу запасів за обсягами й ціною закуповуваних
партій матеріалів. Мета такого поділу на категорії полягає в то-
му, щоб оцінити кожну категорію за відповідною схемою оцінки
постачальників.



415

Важливою є оцінка діяльності не тільки існуючого постачаль-
ника, але й потенційного. Для перевірки діяльності потенційного
постачальника часто необхідні значні витрати часу та коштів. В
оцінці потенційних постачальників найважливішими факторами
є такі: технічні й інженерні можливості, виробничий і фінансовий
план, здатність ефективно керувати виробництвом.

Оцінюючи потенційного постачальника, необхідно відповісти
на такі питання: чи здатен цей постачальник цілком задовольнити
потреби замовника в короткостроковому й довгостроковому пе-
ріоді і чи існують доводи, що цей постачальник зможе забезпечи-
ти потреби замовника в короткостроковому й довгостроковому
періодах?

Важлива й оцінка фінансового стану постачальника. Серед
інших показників перевіряють його кредитний рейтинг, структу-
ру капіталу, рентабельність, оборотний капітал, стан запасів, ко-
ефіцієнт ліквідності, прибутковість інвестицій та ін. Усі ці показ-
ники характеризують фінансову стабільність і конкурентоспо-
можність продукції постачальника.

Слід зауважити, що запропонований перелік етапів прийняття
рішень про покупку на промисловому ринку може варіюватися
залежно від того, які товари закуповуються — нові, модифіковані
чи стандартні (табл. 8.7).

Таблиця 8.7
ЕТАПИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПОКУПЦЯМИ

НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

Закупівля товарів
Етап

Нових Модифікованих Стандартних

1. Визначення проблеми + х —
2. Загальний опис потреб + х —
3. Оцінка характеристик товару + + +
4. Пошук постачальника + х —
5. Запит пропозиції + х —
6. Вибір постачальника + х —
7. Специфікація замовлення + х —
8. Оцінка роботи постачальника + + +

Крім зазначених факторів, які варто враховувати під час вибо-
ру постачальника, важливим є й рішення щодо того, чи купувати
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продукцію у виробників, чи у дистриб’юторів. Для прийняття
цього рішення потрібно досліджувати фінансовий стан, репута-
цію, якість продукції, і обслуговування, надійність постачань і
обґрунтованість ціни. Усі ці фактори варто враховувати, обираю-
чи додаткові джерела постачання.

У процесі контролю реалізації договірних зобов’язань беруть
участь обидві сторони. Споживач заінтересований у ритмічності
функціонування виробництва, постачальник — у надійності клієн-
тів. Ефективний контроль дає можливість прийняти рішення про
продовження контакту, деякі зміни в замовленнях чи припинення
контактів з конкретним постачальником.

Існує кілька моделей поведінки споживачів у промисловому
маркетингу.

Т. Левіт пропонує, вивчаючи поведінку промислових спожи-
вачів, звертати увагу на тактику постійних і потенційних (нових)
постачальників в умовах повторення купівлі зі змінами чи без
них (табл. 8.8).

Таблиця 8.8
МОДЕЛЬ Т. ЛЕВІТА

Ситуація купівлі
Тактика

постачальника Купівля,
що повторюється без змін

Купівля,
що повторюється зі змінами

Стимулювання до автома-
тичного поновлення поста-
чання

Стимулювання до перехо-
ду від епізодичної купівлі
до постійної

Тактика
постійного

постачальника Намагання збільшити свою
частку ринку (вглиб)

Намагання збільшити свою
частку ринку (вшир)

Переконання клієнта в не-
обхідності замінити поста-
чальника

Підтримка споживача в йо-
го намаганні змінити по-
стачальника

Тактика
потенційного

(нового)
постачальника Спроба ввійти до кола по-

стійних постачальників

Модель Р. Кардозо побудована на тому, що існує відмінність
між двома напрямами в політиці закупівель:

— одночасна оцінка — підприємство намагається знайти не-
обхідний продукт з урахуванням допустимих умов ризику й ціни;
потенційні постачальники мають бути готові в будь-який момент
надати потенційним споживачам за конкурентоспроможною ці-
ною продукти, які відповідають потрібним характеристикам;
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— оцінка, що повторюється, — споживач щоразу звертається
до звичних постачальників і послідовно відмовляється від них,
поки не знаходить того, який може задовольнити його бажання з
урахуванням конкурентних меж ризику.

Модель Шета приділяє увагу двом групам факторів:
— очікування працівників відділу, який здійснює закупівлю

товарів або послуг (визначається персональними особливостями,
джерелами інформації, процесом активного пошуку інформації,
задоволенням від попередніх закупівель, виявленими порушен-
нями);

— конфлікти та їх вирішення в процесі прийняття колективно-
го рішення.

Побудова ефективної структури
відділу продажу компанії B2B

Покупці товарів промислового призначення здебільшого
мають справу зі складнішими рішеннями про покупку, ніж покуп-
ці споживчих товарів. Закупівлі для потреб підприємства часто
пов’язані з великими витратами, складними економічними й тех-
нічними міркуваннями, а також з необхідністю взаємодії значної
кількості людей, що перебувають на різних рівнях управління
компанії-покупця. Оскільки здійснення таких закупівель є склад-
ним процесом, покупцям товарів промислового призначення по-
трібно більше часу для прийняття рішень. Так, наприклад, заку-
півля великої комп’ютерної системи може розтягтися на кілька
місяців чи навіть більше, ніж на рік, до повного її завершення.
Для здійснення такої закупівлі може знадобитися вкладання міль-
йонів доларів, узгодження тисячі технічних деталей і залучення
десятків людей, починаючи з вищого керівництва і закінчуючи
кінцевими користувачами системи.

Координація діяльності служби збуту, зв’язків із внутрішніми
підрозділами фірми й зовнішніми суб’єктами навколишнього се-
редовища проводиться з метою підтримки ефективного функціо-
нування системи збуту та забезпечення постачання необхідної
споживачеві продукції в потрібний час, у необхідний район, у
належній кількості та встановленої якості.

Основним засобом і інструментом координації є організаційна
форма — структура служби збуту, що відображає розмір фірми,
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тип і асортимент товарів, кількість і місце розташування покупців,
канали розподілу, методи торгівлі, права і відповідальність від
вищого до нижчого рівня. Залежно від поєднання цих факторів фір-
ми можуть використовувати такі форми організації служби збуту:
функціональну, регіональну, товарну, галузеву, комбіновану.

У методології побудови збутових організаційних структур не-
обхідно враховувати активізацію переходу від суворої координа-
ції бізнес-комунікацій до індивідуальної ініціативи та самостій-
ності. Керівництво в такій структурі змінює не тільки своє місце
в ієрархії управління збутом, але й свої функції. Наприклад, фун-
кція контролю замінюється функцією підтримки та стимулюван-
ня працівників, залучених до комерційної діяльності. Головними
дійовими особами в структурі стають торговельні представники
та фахівці зі збуту, які безпосередньо здійснюють контакти з по-
купцями. Така структура збуту наближає торговельну організа-
цію до споживача, дозволяє вчасно реагувати на всі його вимоги.

Таким чином, будь-яка організаційна структура збуту являє
собою складну систему, що має економічне, комерційне, соціаль-
не й технічне значення як для виробника, так і для споживача.

Вибір такої структури вимагає техніко-економічного обґрунту-
вання з обліком соціальних і екологічних чинників взаємодії її із
зовнішнім середовищем, а також взаємодії підрозділів торговель-
них організацій і кожного індивіда цієї структури з організацією.

Для підприємств, що випускають широкий асортимент виро-
бів, обслуговують значну кількість територіально відокремлених
споживачів і мають розвинуту розподільчу мережу, пріоритетом
структурних змін уважається фіксація зусиль на зниженні витрат,
що виникають у каналах фізичного розподілу.

Проф. М. А. Окландер пропонує зробити акцент на зменшенні
надлишкових товарних запасів, використанні прогресивних видів
тари, раціональному розміщенні фірмових магазинів, станцій
технічного обслуговування, гарантійних майстерень, регіональ-
них складських комплексів, виборі найкращих маршрутів руху і
транспортних засобів. Це стає важливим як з погляду економіза-
ції поставок, так і для забезпечення високого стандарту якості
сервісу. Не можна ігнорувати тієї обставини, що в ринкових еко-
номічних умовах принципове значення має «близькість до спо-
живача», максимальне задоволення його вимог не тільки в про-
цесі поставок, але й після їх закінчення. Тому доцільно, щоб
збутова функція продовжувалася після відвантаження, втягуючи
до сфери свого призначення споживання доставленої продукції.
Під цим розуміється допомога в організації ремонтних і пуско-
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налагоджувальних робіт, модернізації раніше поставленого облад-
нання, навчанні та перепідготовці фахівців для його експлуата-
ції, інші форми сервісу. У зв’язку з цим поява інтегрованого під-
розділу, що контролює розподільчу діяльність у цілому, еконо-
мічно виправдана передусім для підприємств, що мали труднощі
збутового характеру.

У межах підрозділу управління збутом об’єднуються операції,
пов’язані з рухом і зберіганням товарно-матеріальних цінностей,
які виконуються в «економічному просторі» між зберіганням го-
тової продукції на території підприємства і сферою споживання.
Зміст діяльності підрозділу управління збутом складають функції
прогнозування попиту, прийому замовлень, організації зберіган-
ня і транспортування товарів, сервісу (рис. 8.3).

Відділ зі зв’язків
зі споживачами

Відділ сервісу
та післяпродажного
обслуговування

Відділ зберігання
й відвантаження
готової продукції

Відділ доставки
готової продукції

Власна
інфраструктура

фізичного розподілу
в регіонах

Аналітичний
відділ

Відділ планування
та прогнозування

збуту

Відділ контролю

Відділ
управління торговим

персоналом

Керівник управління збуту

Рис. 8.3. Типовий варіант організаційної структури
відділу управління збуту компанії B2B

Сучасні тенденції розвитку товарних ринків України свідчать
про посилення ролі однієї з функцій фізичного розподілу — на-
лагодження й підтримки зв’язків з потенційним покупцем. Тобто
зростає необхідність удосконалення й підвищення ефективності
відносини «постачальник—покупець».

Процес купівлі товарів промислового призначення часто фор-
малізованіший порівняно з процесом споживчої купівлі. Великі
закупівлі товарів для потреб підприємства зазвичай вимагають
письмового оформлення замовлень на покупку, наявності товарів
подібної специфіки, обґрунтованого вибору постачальників і
офіційного дозволу керівництва компанії на проведення угоди.
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Нерідко компанія-покупець розробляє для своїх працівників до-
відкові посібники, що докладно описують процес закупівель.

Нарешті, у процесі здійснення закупівель для потреб підприєм-
ства продавець і покупець найчастіше виявляються більшою мі-
рою залежні одне від одного. Компанії, що працюють на спожив-
чому ринку, переважно відділені від своїх споживачів. А компанії,
що працюють на ринку підприємств, можуть тісніше співробітни-
чати зі своїми споживачами, починаючи з допомоги замовникам у
визначенні їхніх проблем і закінчуючи пошуком рішення й після-
продажним обслуговуванням. Вони найчастіше коректують і під-
лаштовують свої пропозиції під потреби окремих покупців.

Прогнозування попиту
на ТПП та визначення місткості ринку

Зрозуміло, що, незважаючи на важливість дослідження
пропозиції та постачальників, набагато важливішими для забез-
печення успішної роботи в ринкових умовах є дослідження спо-
живачів або попиту, тобто тих складових ринку, які перебувають
у центрі уваги сучасного маркетингу.

Важливим завданням дослідження ринку є оцінка та аналіз рин-
кового попиту на товар, з яким підприємство виходить на цільовий
ринок. Ринковий попит виражається тією кількістю товару, яка бу-
ла або буде куплена певною групою покупців у певному регіоні за
певний період. Цей показник може виражатися в натуральних чи
вартісних показниках, а також у відносних величинах.

Існує низка факторів, які можуть викликати зміни ринкового
попиту, а саме: зовнішні (економічні, демографічні, політичні,
культурні, науково-технічні), внутрішні (маркетингові заходи з
боку підприємств, які діють на даному ринку).

Витрати на маркетингові програми підприємства впливають
на ринковий попит на його продукцію, а отже, їх доцільно врахо-
вувати під час прогнозування попиту. Отже, потенційні можли-
вості реалізації товарів для фірми залежать від рівня попиту на її
товари та ефективності її маркетингової діяльності. Абсолютною
межею попиту на товари фірми є місткість ринку.

Місткість ринку — можливий обсяг продажу товару за даного
рівня цін за конкретний термін. При цьому розрізняють місткість
потенційного, реального, цільового та зайнятого ринку.

Òåìà 4



421

Місткість потенційного ринку — це можливі обсяги продажу
товарів покупцям, які мають потребу в них і виявляють інтерес
до продукції фірми:

Qp = np · qp · p, (3)
де Qp — місткість потенційного ринку;

np — кількість потенційних споживачів;
qp — кількість закупівель продукції середнім потенційним

споживачем;
p — середня ціна продукту.
Місткість реального ринку — це можливі обсяги продажу то-

варів покупцям, які мають потребу в них, виявляють інтерес до
продукції фірми та мають змогу її придбати:

Qr = nr · qr · p, (4)
де Qr — місткість реального ринку;

nr — кількість реальних покупців;
qr — кількість закупівель продукції середнім реальним покупцем.
На відміну від показника Qp (місткість потенційного ринку),

який враховує всіх споживачів, які хотіли б придбати товар, по-
казник Qr враховує лише тих, хто спроможний зробити це з
огляду на ціну товару.

Місткість реального ринку товару в зовнішньоекономічній ді-
яльності (Мp) розраховується за формулою:

Mp = B + З + I + Ін – E – Eн, (5)

де В — національне виробництво певного товару;
З — залишки товарних запасів на складах підприємств-

виробників країни;
І — обсяги імпорту;
Ін — обсяги непрямого імпорту (товар входить до складу ін-

ших товарів, що імпортуються);
Е — обсяги експорту;
Eн — обсяги непрямого експорту.
Місткість цільового ринку — це можливий обсяг продажу то-

варів у сегменті, який обслуговує фірма. Місткість зайнятого рин-
ку — обсяги продажу, які були досягненні в минулому періоді.

Частка ринку фірми — це питома вага товарів фірми в загаль-
ній місткості даного ринку збуту. Виражається цей показник у
відсотках.

На ринку покупців, коли існує суттєва конкуренція, частка то-
варів фірми в загальному обсязі продажу їх на ринку майже про-
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порційна її маркетинговим зусиллям. На цьому припущенні ґрун-
тується кількісне визначення частки ринку підприємства.

Менеджерам з промислового маркетингу доцільно аналізувати
ринковий попит за двома напрямами. Перший — це з’ясування
загальної місткості ринку ТПП, яка визначає ринковий потенціал
конкретного товару. Другий напрям передбачає визначення ймо-
вірного рівня продаж, які фірма може очікувати залежно від
умов, що склалися на ринку, та запланованих маркетингових зу-
силь. Збір вихідних даних та вибір методу оцінки місткості ринку
зумовлені перш за все категорією ТПП.

Категорії, найближчі до споживаних товарів, є «допоміжними
матеріалами та послугами» та «матеріальними компонентами»,
які споживаються фірмою у виробничому процесі, але не входять
до складу готового виробу чи своєю наявністю лише впливають
на виробничий процес (наприклад, каталізатори). Дані, які необ-
хідні під час оцінки місткості ринку в цьому випадку, такі:

 кількість потенційних організацій-споживачів (ранжирова-
них за розміром);

 кількість реальних споживачів (ранжированих за розміром);
 рівень активності в розрахунку на одного реального корис-

тувача;
 рівень одиничного споживання на одиницю активності (тех-

нічний коефіцієнт);
 обсяги виробництва на одного споживача.
Під рівнем споживання розуміють технічні характеристики

товару, які легко ідентифікуються. Розподіл підприємств за роз-
міром та рівнем активності здійснюють за допомогою різноманіт-
них галузевих та комерційних довідників.

Попит на промислове обладнання безпосередньо залежить від
потужностей підприємств-споживачів. Якщо кількість потенцій-
них організацій-споживачів є значною, то загальну місткість рин-
ку доцільно розраховувати за методом ланцюгових підстановок.
Припустимо, підприємство виробляє верстати з ЧПУ.

Місткість ринку цього ТПП розраховуватиметься за формулою:
О = N · Р · К1 · К2 · К3 · К4, (6)

де N — кількість організацій-споживачів даної продукції;
Р — середній обсяг їх прибутку;
К1 — питома вага прибутку, яку використовують організації-

споживачі на технічне переозброєння та реконструкцію виробництва;
К2 — питома вага затрат на машини й обладнання в питомій

вазі прибутку, що визначається К1;
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К3 — питома вага затрат на металообробне обладнання в сумі
затрат, що визначаються К2;

К4 — прогнозована питома вага затрат на верстати з ЧПУ в
сумі витрат, що визначаються К3.

Якщо споживачів небагато і кожний з них може укласти угоду
на значні поставки, для визначення місткості ринку доцільно ви-
користовувати метод додавання ринків, що вимагає виокремлен-
ня всіх потенційних споживачів ТПП на кожному з ринків і дода-
вання можливих обсягів збуту.

Резюме

Більшість продавців зайняті у сфері роздрібного продажу
(retail selling). Ці роботи включають продаж товарів і послуг кін-
цевим споживачам для особистого персонального використання.
Прикладами роздрібного продажу є діяльність торговців-комівоя-
жерів (продаж вдома у покупця), страхових агентів, брокерів з
продажу нерухомості та продавців у магазинах роздрібної торгів-
лі. Проте набагато більший об’єм продажів припадає на частку
промислових продажів (industrial selling), які останнім часом на-
зивають продажем між компаніями (business-to-business selling,
B2B). У цьому випадку йдеться про продаж товарів і послуг на
промисловому ринку (торгівля між компаніями).

У багатьох аспектах види діяльності, пов’язані з роздрібним
продажем і промисловим збутом, а також з управлінням двома
відповідними типами торгового персоналу, схожі один на одного.
Досягти успіху в будь-якому з цих двох типів продажу неможли-
во без певного рівня майстерності міжособистісного спілкування,
глибокого знання продуктів, що продаються, здатності виявляти
реальні потреби й проблеми клієнта, творчого підходу, який не-
обхідний, щоб показати клієнту, як певний товар або послуга
здатні допомогти задовольнити його потреби та розв’язати про-
блеми. Так само, про який би з двох типів продажу не йшлось,
менеджери повинні приймати на роботу й навчати відповідний
для її виконання персонал, ставити перед ним цілі, відповідні
програмам маркетингу та збуту фірми в цілому, контролювати
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його дії, заохочувати його високорезультативну роботу та оціню-
вати її ефективність.

Проте продажі на роздрібному й промисловому ринках різ-
няться між собою низкою важливих аспектів. Багато товарів і по-
слуг, що продаються торговими представниками на промислово-
му ринку, дорожчі й технічно складніші, ніж у роздрібній мережі.
Аналогічно промислові споживачі, як правило, набагато крупніші
за своїми масштабами, ніж роздрібні, і використовують обширні
процеси прийняття рішень, які охоплюють багато людей. Отже,
види діяльності й навички, пов’язані з продажем товарів і послуг
промисловим покупцям, нерідко істотно відрізняються від видів
діяльності й навиків, необхідних під час роздрібного продажу.
Крім того, рішення, що приймаються в процесі ефективного
управління торговим персоналом у сфері промислових продажів,
як правило, значніше, ніж у роздрібній торгівлі.

Ринок засобів виробництва й виробничих послуг являє собою
сукупність економічних відносин між виробниками та спожива-
чами товарів і послуг виробничо-технічного призначення у сфері
обігу, забезпечуючи безперервність процесу відтворення. При
цьому йдеться про ті товари й послуги, які постійно професійно
споживаються для забезпечення функціонування бізнесу в спо-
живачів даного ринку.

Ринок засобів виробництва (B2B) і ринок споживчих товарів
(B2C) відрізняються об’єктом купівлі-продажу (на першому — це
предмети та знаряддя праці, на другому — предмети споживання),
суб’єктами, що здійснюють акти купівлі-продажу (на першому —
це підприємства-виробники й споживачі, оптові торговельні орга-
нізації, підприємства та організації сфери виробничих і соціальних
послуг, державні організації, некомерційні організації, на другому
— організації роздрібної торгівлі та громадяни) і цільовим призна-
ченням об’єктів купівлі-продажу (на ринку засобів виробництва їх
використовують для виробничого споживання чи перепродажу, на
споживчому ринку — для кінцевого споживання).

Покупці на промисловому ринку — це всі ті індивіди чи групи
людей, що беруть участь у прийнятті рішень про купівлю, визна-
чають загальні потреби й завдання купівлі та розподіляють ризик
з приводу цих рішень. Кожен з них виконує певні ролі в процесі
прийняття рішень про покупки.

Процес прийняття рішень на промисловому ринку починаєть-
ся з визначення та усвідомлення проблеми задоволення потреб у
засобах виробництва, які виникли внаслідок внутрішніх та зов-
нішніх стимулів. До внутрішніх стимулів можна зарахувати такі:
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рішення про виробництво нового товару та необхідність при-
дбання у зв’язку із цим нового обладнання, сировини тощо; вихід
машин, обладнання (або окремих вузлів чи агрегатів) з ладу; не-
задоволеність якістю продукції, що купується, та необхідність
пошуку іншого постачальника; можливість придбання засобів
виробництва за значно нижчою ціною. Зовнішні фактори — це
інформація, одержана на різних виставках, поштою, у пресі та ін.
Проведені дослідження слугують основою для вибору постачаль-
ників. Джерелом інформації про них можуть бути виставки,
ярмарки, торговельні експозиції, прес-релізи, конференції, торго-
вий персонал; реклама в пресі, прямі поштові розсилки, прес-
конференції тощо. Як правило, підприємство-споживач має спис-
ки постачальників, яких необхідно проранжирувати відповідно
до їхніх можливостей щодо задоволення конкретних потреб.

Процес вибору постачальника надто складний. Як правило,
рішення покупця залежить від його оцінки здатності постачаль-
ника відповідати критеріям якості, обсягу, умов доставки, ціни та
обслуговування.

Зрозуміло, що незважаючи на важливість дослідження пропо-
зиції та постачальників, набагато важливішими для забезпечення
успішної роботи в ринкових умовах є дослідження споживачів
або попиту, тобто тих складових ринку, які перебувають у центрі
уваги сучасного маркетингу.

Терміни і поняття

Висхідний телемаркетнг (outbound telemarketing) — звернення до потен-
ційних клієнтів у них удома або в офісі з метою або здійснити
продаж, або призначити зустріч з ким-небудь із торгових
представників компанії.

Вхідний телемаркетинг (inbound telemarketing) — звернення потенцій-
них клієнтів за безкоштовним номером для отримання додат-
кової інформації, використовується для виявлення й кваліфі-
кації потенційних клієнтів.

Маркетинг засобів виробництва і виробничих послуг — це процес пла-
нування й управління розробкою виробів і послуг, ціновою
політикою, просуванням товарів і збутом, для досягнення різ-
номанітних благ, що задовольняють виробничі та професійні
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потреби підприємств і організацій-виробників різноманітних
товарів і послуг, невиробничої сфери та торгівлі.

Місіонерський продаж (missionary selling) — нарощування продажів іс-
нуючим і потенційним клієнтам шляхом надання інформації
про відповідні товари та іншої допомоги, пов’язаної з особис-
тими продажами. Торгові представники-місіонери часто не
займаються безпосереднім прийомом замовлень від клієнтів.
Їхнє завдання полягає в тому, щоб переконати останніх купи-
ти продукцію своєї фірми в дистриб’юторів або інших опто-
вих постачальників.

Промисловий ринок (ринок засобів виробництва й виробничих послуг) —
це ринок, який включає осіб, фірми, підприємства, організації,
які отримують товари та послуги для використання у вироб-
ництві, перепродажу або здачі в оренду.

Технічний продаж (technical selling) — нарощування обсягів продажу
вже виявленим і потенційним клієнтам шляхом надання техніч-
ної і проектної інформації та надання відповідної допомоги.

Питання для перевірки знань

1. Дайте визначення поняття «промисловий ринок».
2. Характеристика ринку товарів промислового призначення.
3. Чим відрізняється маркетингова діяльність на ринках
ТПП та ТКС?
4. Розкрийте основні фактори впливу на поведінку органі-
зацій-споживачів ТПП.
5. Назвіть мотиви закупівлі ТПП організацій-споживачів.
6. Визначте і дайте характеристику етапам процесу здій-
снення закупівлі ТПП.
7. Ситуації, які впливають на рішення про закупівлю ТПП.
8. Прогнозування попиту на ТПП.
9. Дайте визначення поняттям «місткість» і «частка
ринку».
10. Методи визначення місткості ринку.
11. Що таке метод ланцюгових підстановок і коли його за-
стосовують у промисловому маркетингу?
12. Поясніть сутність методу додавання ринків і коли його
застосовують у промисловому маркетингу.
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Завдання для індивідуальної роботи

Вправа 1
Особливості споживання на ринку організацій-споживачів.
Які існують основні відмінності між споживчим і промисло-

вим маркетингом? Під час відповіді дотримуйтеся запропонова-
ної табл. 8.9.

Таблиця 8.9

№
п/п

Основні відмінності Споживчий
маркетинг

Промисловий
маркетинг

1 Споживачі

2 Поведінка організацій-споживачів під
час прийняття рішення про придбання
товару

3 Відносини «покупець — продавець»

4 Товар

5 Ціна

6 Просування

7 Канали збуту

Вправа 2
Що входить до складу готової продукції:
а) сировина;
б) комплектуючі;
в) напівфабрикати;
г) допоміжні матеріали;
д) послуги;
е) технологічні пристрої?
Вправа 3
Яке з понять правильно відображає маркетингове поняття ринку:
а) ринок — це група споживачів, які купують у нас товар;
б) ринок — це населення даної держави;
в) ринок — це місцезнаходження споживачів зі схожим попи-

том;
г) ринок — це середній обсяг реалізації за останні п’ять років?
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УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ
У СФЕРІ ПОСЛУГ

ТЕМА 1. Маркетингові засади розвитку вітчизняного ринку
товарів і послуг, сучасні тенденції.
ТЕМА 2. Сервісне підприємство як система.
ТЕМА 3. Семантика та дефініції понять «продукт», «то-
вар», «послуга». Характеристика послуг і пов’язані із цим
проблеми маркетингу та продажу.
ТЕМА 4. Комплекс маркетингу у сфері послуг та еволюція
концепції його розвитку.
ТЕМА 5. Розробка, дизайн, процес доставки послуг. Взаємо-
зв’язок якості та продажу послуг, планування процесу їх на-
дання.
ТЕМА 6. Використання стратегічних підходів для збалансу-
вання попиту і пропозиції на ринку послуг.
ТЕМА 7. Управління продажем інтелектуальних продуктів і
послуг.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ:

 закономірності зростання споживчого попиту на
послуги та розвитку сектора послуг;
 чинники, що стимулюють розвиток ринку послуг;
 сутність та особливості сфери послуг в економіч-
ній системі;
 процес обслуговування в сервісній системі;
 зміст, мету і значення маркетингу у сфері послуг;
 фактори маркетингового середовища сервісного
підприємства;

9
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 характеристики послуг і пов’язані з цим проблеми
маркетингу та продажу;
 комплекс маркетингу у сфері послуг та еволюцію
концепції його розвитку;
 концептуальні моделі маркетингу послуг;
 стратегічні підходи для збалансування попиту й
пропозиції на ринку послуг;
 процес планування асортименту продукції — по-
слуг;
 особливості управління продажем інтелектуальних
продуктів і послуг.

Маркетингові засади розвитку
вітчизняного ринку товарів
і послуг, сучасні тенденції

В економічно розвинутих країнах майбутнє суспільство
називають сервісним або економікою послуг, оскільки вважаєть-
ся, що більше половини національного продукту у світі виробля-
тиметься у сфері послуг. Перехід до сервісного суспільства озна-
чає, що, як і в епоху промислової революції, необхідні нові
управлінські й організаційні рішення в маркетингу, технології,
управлінні взаємовідносинами між людьми: працівниками під-
приємства (персоналом) і клієнтами. В умовах розвитку сервісної
конкуренції виникає необхідність нової організаційної логіки
підприємництва порівняно з індустріальним суспільством.

Послуги стають джерелом конкурентної переваги незалежно
від того, де вони виробляються: у промисловості (технічне об-
слуговування й ремонт, навчання персоналу, консультації, забез-
печення матеріалами та ін.) або в традиційній сфері послуг (бан-
ки, туризм, готелі, ресторани, освіта тощо).

Це вимагає нового підходу до управління, маркетингу, персо-
налу, фінансів. У зв’язку з цим маркетинг не може залишатися
окремою функцією тільки фахівців з маркетингу і збуту. Марке-
тинг розширює свої функції, тобто разом з функціями дослі-
дження, планування, стимулювання збуту й розподілу з’являєть-
ся функція взаємодії зі споживачем. Така взаємодія, довгостроко-
ві взаємовідносини з клієнтом обходяться набагато дешевше, ніж
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маркетингові витрати, необхідні для посилення інтересу до това-
ру (послуги) підприємства в нового клієнта. Відомо, що завою-
вання нового клієнта коштує підприємству набагато дорожче,
ніж організація повторного продажу лояльному споживачу.

Виникнення нової функції маркетингу — управління взаємо-
дією дозволило з інших, комунікативних, позицій поглянути на
технологію маркетингу. У скандинавській школі, наприклад, мар-
кетинг почали розглядати як процес вигідного встановлення,
підтримки й поліпшення взаємовідносин з покупцями та іншими
суб’єктами для задоволення цілей усіх сторін, що беруть участь у
трансакціях.

Наприкінці 1990-х pоків, за приблизними оцінками, послуги
становили близько 64 % світового ВВП, понад 40 % прямих іно-
земних інвестицій у світовому господарстві було розміщено у
сфері транспорту, зв’язку, торгівлі, страхування та ін. Треба за-
значити, що за останні роки сфера послуг зростає дуже швидки-
ми темпами. Перерозподіл на ринку праці, зменшення викорис-
тання праці у виробництві товарів збільшили невиробничу сферу,
до якої можна зарахувати й ринок послуг. Крім того, стрімко зро-
стає обсяг бізнесових послуг у зв’язку з тим, що бізнес стає склад-
нішим, спеціалізованішим та конкурентнішим.

У національних економіках розвинутих країн сфера послуг за
значущістю посідає головне місце. Нині у ФРН у цій сфері зайня-
то 41 % робочої сили, в Італії — 38, Нідерландах — майже 50, у
США — 73 %. Крім того, сфера послуг — сектор міжнародної
торгівлі, що найшвидше розвивається, становить 20 % об’єму
світового експорту. У міру розвитку економіки в ній поступово
зростає роль сфери послуг. У сучасній американській економіці
вартісна пропорція між товарами й послугами складає 30/70.

Але наведені нами показники не передають усієї важливості
сфери послуг для національної економіки й зайнятості населення,
оскільки багато виробничих фірм насправді є підприємствами
обслуговування. Близько половини витрат на виробництво нале-
жать до придбання послуг (наприклад, реклама, транспортуван-
ня, медичні й фінансові послуги). Дедалі більше співробітників
виробничих фірм займаються проектуванням, маркетингом, фі-
нансами, післяпродажним обслуговуванням, а не виробництвом
товарів. Управління послугами всередині компанії вимагає рі-
шення тих самих проблем, що й у підприємствах сфери послуг.

До сфери послуг зараховують діяльність авіакомпаній, готель-
ний бізнес, прокат автомобілів, перукарні й салони краси, сис-
теми підтримки здоров’я й лікування людей, догляд за собаками
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й ветеринарну допомогу, зовнішні або внутрішні професійні по-
слуги (бухгалтери, юристи, інженери, лікарі, фахівці з програм-
ного забезпечення та консультанти з менеджменту). Багато рин-
кових пропозицій є варіаціями товарів і послуг. На одному кінці
спектра — чисті послуги (наприклад, психоаналітик, який розмов-
ляє з пацієнтом, або ж струнний квартет, який виконує твори
Моцарта), на другому — телефонний дзвінок, за яким стоять ве-
личезні інвестиції у виробництво й устаткування. На рівні ще
відчутнішого продукту можуть бути ресторани швидкого обслу-
говування, у яких клієнт одночасно одержує матеріальні блага та
користується послугами.

І, нарешті, саме сучасні компанії сфери послуг є основою для
створення нових моделей ефективного менеджменту. У минуло-
му «передовиком управлінської думки» була комп’ютерна індус-
трія, ще раніше — автомобільна промисловість, але сьогодні са-
ме компанії сфери послуг забезпечують економічний розвиток
країни та нові робочі місця.

Серед чинників, що стимулюють розвиток ринку послуг,
домінуючими є прискорений розвиток науково-технічного про-
гресу та пов’язане з інтенсифікацією виробництва зростання
прибутків населення. Прискорення науково-технічного прогресу
й упровадження нових технологій впливає на збільшення обсягів
виробництва складної техніки, насичення нею повсякденного по-
буту, збільшується частка сервісного обслуговування у вартості
товара й відповідно збільшується обсяг послуг.

Сфера послуг включає різноманітні галузі. У більшості країн
численні послуги надає населенню держава: освіта, охорона здо-
ров’я, армія, юридичні, соціальні, транспортнітаі інформаційні
послуги. Приватний сектор послуг формується переважно з орга-
нізацій, що орієнтуються на отримання прибутків: банків, стра-
хових компаній, авіакомпаній, компаній консультантів, юридич-
них і архітектурних фірм та рекламних агентств. До приватного
сектора послуг належать також некомерційні компанії, що нада-
ють добродійні, розважальні, церковні та освітні послуги.

Частина компаній сфери послуг орієнтована на окремих покуп-
ців і сім’ї, інші — на задоволення потреб фірм та інших органі-
зацій. Обидва види послуг швидко розвиваються. У міру зрос-
тання доходів населення гранична корисність (додаткове задово-
лення, яке приносять покупцю нові продукти харчування й спо-
живчі товари тривалого користування) товарів знижується. На
відміну від товарів, послуги не мають подібного явища. Доста-
ток, що зростає, збільшує прагнення людей позбавитися рутин-
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них обов’язків на зразок прибирання будинку, догляду за садом і
приготування їжі. Зростання доходів породжує попит на послуги,
пов’язані з проведенням дозвілля (мистецтво, спорт, відпочинок),
і дозволяє покупцям сплатити їх. Послуги дозволяють спожива-
чам самовиражатися, товари ж лише забезпечують їх власністю.
Ускладнення побутової техніки ініціює потребу в професійних
послугах з її установки та ремонту. Нарешті, політики в ході пе-
редвиборних кампаній неодмінно обіцяють зростання кількості
та якості послуг. Освіта, охорона здоров’я і підтримка правового
порядку — найпопулярніші види послуг, зобов’язання забезпечи-
ти якими кожного охочого допомагає виграти вибори.

Витрати на ділові й промислові послуги зростають швидше,
ніж витрати на споживчі послуги. Одна з причин такої тенденції
— ускладнення ринків і технологій. Компанії потребують послуг
таких професійних організацій, як фірми консультантів з проб-
лем управління та рекламні агентства. Друга полягає в тому, що
нині компанії прагнуть до зосередження зусиль на своїй основній
діяльності й до покупки тих послуг, які не належать до сфери їх
основних ділових здібностей. Ця тенденція викликала появу
компаній, що надають ділові послуги з транспортування, складу-
вання, збуту та реклами. Бурхливий розвиток і непередбачува-
ність сучасного ринкового середовища підштовхнули багато
компаній до значного скорочення постійних витрат. Послуги, що
купуються, належать до змінних витрат, що дозволяє виробникам
в умовах спаду відповідно зменшувати свої витрати.

У зв’язку з переходом економіки України до ринкових прин-
ципів господарювання сфера послуг стає, мабуть, єдиним секто-
ром економіки, що в умовах десятирічної структурної кризи на-
рощує обсяги виробництва в порівняних цінах. Це пояснюється
тим, що багато послуг, які раніше надавали споживачам безкош-
товно або за символічну плату (тобто фінансувалися з бюджету),
стали платними. Ідеться про освіту, охорону здоров’я, спортивні
послуги, послуги радіо, телебачення тощо. Крім скорочення дер-
жавного фінансування, сама трансформація економіки викликала
до життя появу багатьох нових видів послуг (фінансово-кредит-
них і консалтингових, аудиторських, брокерських, трастових та
ін.). У результаті цього посилилася конкуренція між підприємст-
вами сфери послуг. Ринок послуг став привабливим для підпри-
ємців, тому що деякі види послуг майже не потребують значного
стартового капіталу. Це, з одного боку, дозволяє сподіватися на
швидку віддачу вкладень, що важливо в умовах інфляції, з друго-
го боку, розвиток організації виробництва послуг створює необ-
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хідні умови для використання праці висококваліфікованих пра-
цівників, які опинилися під загрозою безробіття.

К. Хаксевер, Б. Рендел, Р. Рассел та Р. Мердік загальне збіль-
шення попиту на послуги пояснюють зростанням потреби в пос-
лугах взагалі (зростання доходів населення, урбанізація, перероз-
поділ ресурсів на ринку праці, розвиток міжнародної торгівлі),
дезінтеграцією послуг (аутсорінг), приватизацією державного
обслуговування, прогресом у комп’ютерних і телекомунікацій-
них технологіях [11, с. 34, 93, 94].

Багато років економісти вивчають причини зростання послуг.
Перший внесок у цьому напрямі здійснив А. Фішер, запропону-
вавши концепцію первинних, вторинних і третинних галузей еко-
номіки. До первинних належать такі галузі, як сільське господар-
ство, тваринництво, рибальство, лісництво, полювання та гірська
промисловість. Вторинні включають переробні галузі й будівни-
цтво. Деякі автори до цієї категорії зараховують і гірську проми-
словість. Нарешті, третинні галузі охоплюють транспорт, засоби
зв’язку, торгівлю, уряд і особисті послуги. А. Фішер запропону-
вав характеризувати економіку залежно від пропорції трудових
сил, зайнятих у цих секторах. Він також аргументував таку дум-
ку: у міру того, як зростають доходи суспільства, основний об’єм
попиту переноситься з первинного до вторинних, а потім до тре-
тинних секторів економіки.

Соціолог Денієл Белл описав розвиток людського суспільства
трьома основними стадіями.

Доіндустріальне суспільство. Домінуючою характеристикою
ділової активності в доіндустріальному суспільстві є добувна га-
лузь (тобто сільське господарство, рибальство, лісництво та гір-
ська промисловість). Спочатку життя — це гра проти природи.
Рівень технології низький або взагалі ніякий; продуктивність за-
лежить від таких елементів, як пора року, дощ, стан ґрунтів і фі-
зичної сили людини. Соціальне життя організоване навколо сім’ї
та домашньої роботи. Наслідком низької продуктивності й знач-
ної чисельності населення є високий рівень безробіття і в сільсь-
когосподарському секторі, і в секторі місцевого обслуговування.
Таким чином, виникає значна кількість людей, які працюють або
придатні для роботи у сфері особистих і домашніх послуг.

Індустріальне суспільство. Домінуючою характеристикою
ділової активності в індустріальному суспільстві є виробництво
товарів. Життя стає грою з природою. Економічне й соціальне
життя механізоване та ефективніше. Машини і енергія домінують
у виробництві: вони замінили мускульну силу. Продуктивність
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неймовірно зросла; цінується мистецтво виробляти більше за
менших зусиль (витрат). Економічними закликами є максимізація
й оптимізація. Розподіл праці поширюється дедалі активніше.
Технологічний розвиток веде до нових, швидких і спеціалізова-
ніших машин, які постійно підвищують продуктивність і замі-
нюють дедалі більше робітників. Робочим місцем є те місце, де
люди, матеріали, машини та ринки організовані для ефективного
виробництва й продажу товарів. Це заснований на бюрократії й
ієрархії світ планування й складання графіків, у яких компоненти
для виробництва зібрані разом у потрібний час і в правильних
пропорціях з метою прискорити потік товарів. З людьми пово-
дяться як з «предметами», тому що координувати предмети лег-
ше, ніж людей. Одиницею соціального життя є особа в суспільст-
ві «вільного ринку». Кількість товарів, якими володіє особа, є
індикатором її способу життя.

Постіндустріальне суспільство. Домінуючою характеристи-
кою ділової активності в постіндустріальному суспільстві є вироб-
ництво послуг. Життя тепер можна назвати грою між людьми.
Значення мають не м’язи або потужність машини, а інформація
та знання. Центром економічного життя є професіонал. Він воло-
діє різноманітними навиками й знаннями, що повсюдно вимага-
ються в суспільстві. Вимога розширених спеціальних знань і на-
виків на робочому місці робить вищу освіту необхідною
передумовою для того, щоб увійти до постіндустріального суспіль-
ства та хорошого життя. Індикаторами способу життя є кіль-
кість і якість послуг, які людина може собі дозволити. Попит
громадян на більшу кількість послуг і неадекватність ринкового
механізму у виконанні цих вимог веде до розширення урядових
структур для координації надання цих послуг, особливо на регіо-
нальному та місцевому рівнях.

Деякі проміжні стадії можуть бути зараховані до перехідного
періоду від індустріального до постіндустріального суспільства.
По-перше, розширення послуг, таких як транспортування й держав-
ні комунальні послуги, необхідне для розвитку промисловості та
розміщення товарів. По-друге, масове споживання товарів і зрос-
тання населення вимагають розширення оптової й роздрібної тор-
гівлі, а також і таких послуг, як фінансові, операції з нерухомістю і
страхування. Зрештою, оскільки доходи людей зростають, відсо-
ток грошей, які витрачаються на продовольство, знижується. При-
ріст доходів насамперед витрачається на товари тривалого корис-
тування, такі як житло, автомобілі та побутові прилади. Подальше
збільшення доходів веде до їх витрачання на освіту, охорону здо-
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ров’я, відпустки, подорожі, ресторани, розваги, спорт тощо. Ця тен-
денція в споживчій поведінці веде до зростання сектора особис-
тих послуг. Існує багато пояснень зростання послуг. Деякі з них
уписуються в зазначені вище теорії, інші — одержані в результаті
незалежних досліджень. Назвемо деякі з них:

 збільшення ефективності в сільському господарстві й на ви-
робництві, що звільняє робочу силу для сфери послуг;

 потік робітників із сільського господарства та інших добув-
них галузей у виробництво, а потім у сферу послуг;

 застосування переваг міжнародного поділу праці в міжнарод-
ній торгівлі;

 спад частки інвестицій у ВВП у високорозвинутих індустрі-
альних країнах і збільшення цієї частки у ВВП у країнах з низь-
ким доходом;

 зростання доходу на душу населення;
 урбанізація;
 демографічні зміни;
 розширення міжнародної торгівлі;
 зростання послуг, супутніх виробництву.

Сервісне підприємство як система

Загальноприйнятого методу організації маркетингу у
сфері послуг не існує. Виробничі компанії зазвичай організовані
за функціональною ознакою — виробничим процесом займається
виробничий відділ, персоналом — відділ кадрів, а маркетингом
— відділ маркетингу. Перевага цього підходу полягає в тому, що
кожна група має нагоду розвинути ті професійні вміння й навики
та встановити ту внутрішню організацію й культуру, які відпові-
дають поставленим перед нею завданням. Інтеграція окремих ор-
ганізацій, звичайно, створює проблеми, проте вони вирішуються
на вищому рівні управління.

Основна напівавтономного функціонування виробничого й
маркетингового відділів у компаніях виробничого сектора, при-
наймні в короткостроковому періоді, — наявність товарних запа-
сів. Виробничий відділ одержує у відділі маркетингу інформацію
про потенційний попит на певний продукт, а після узгодження
цього питання відділи можуть функціонувати незалежно один від
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одного. План виробництва складається з урахуванням створення
необхідного об’єму товарних запасів, і відділу маркетингу не
завжди потрібна додаткова інформації про обстановку в основ-
них цехах підприємства.

Проте в компаніях сфери послуг незалежне функціонування від-
ділів неможливе. Товарні запаси відсутні, а процеси виробництва й
споживання відбуваються одночасно. Виробництво (виробництво
послуги) і маркетинг (задоволення клієнта) — єдине ціле. Процес
обслуговування повинен бути побудований так, щоб суперечність
між необхідністю високої продуктивності й задоволенням клієнта
послугами зводилася до мінімуму. Короткостроковими проблемами
й знаходженням компромісних рішень переважно займається мене-
джер, який несе відповідальність як за виробничий процес, так і за
маркетинг і персонал. Дуже важливо, щоб кожен співробітник ком-
панії сфери послуг був орієнтований на маркетинг. Тому багато фа-
хівців висловлюються проти створення в компаніях сфери послуг
особливих відділів маркетингу, стверджуючи, що в цьому випадку
решта персоналу знімає із себе відповідальність за маркетинг, що
спричинить зниження якості обслуговування.

На це, як і на інші складні організаційні питання, неможливо
дати просту відповідь: тут необхідно враховувати дію непередба-
чених обставин. Організація маркетингового відділу залежить від
кількох чинників, що стосуються як самої компанії, так і її ото-
чення. Компанії, що працюють у сфері обслуговування, відріз-
няються ступенем контакту з клієнтом у процесі обслуговування
та рівнем пристосування послуг до вимог споживачів. Чим вище
ступінь контакту персоналу з клієнтами, тим важче добитися ви-
сокої продуктивності праці, оскільки висока залученність клієнта
в процес обслуговування вповільнює функціонування системи та
заважає процесу стандартизації послуг. Аналогічно, чим вище рі-
вень клієнторієнтації, тим важче здійснювати «конвейєрне» об-
слуговування.

Постачальники послуг визначають свої цільові ринки так са-
мо, як і постачальники матеріальних товарів. Наприклад, невели-
кі перукарні використовують комбінацію географічних і демо-
графічних критерієв сегментування ринку. Спеціалізовані салони
краси більше орієнтовані на клієнтів з високим рівнем доходу не-
залежно від статі та віку. Туристичні агенції проводять сегменту-
вання ринку за майбутніми вигодами, враховуючи, що, напри-
клад, студенти потребують найдешевших послуг, не вимагаючи
особливого комфорту, а от бізнесові туристи надають перевагу
насамперед достатнім зручностями.
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У компанії — виробника товару (виробничих організацій)
конкурентна перевага найчастіше залежить від її масштабу
(ефект масштабу). Сервісні підприємства збільшують масштаби
свого виробництва здебільшого за рахунок відкриття значної кіль-
кості відділень. Можливості створення постійної конкурентної
переваги в підприємств послуг майже такі самі, як і у виробничих
організацій. Але вимоги споживачів до послуг відрізняються від
вимог до товарів.

Однією з основних вимог до успішної роботи сервісного під-
приємства є висококваліфікований персонал. Споживачі повинні
бути впевнені в якості обслуговування.

Високий рівень мотивації обслуговуючого персоналу перед-
бачає наявність високого рівня організаційної культури сервісно-
го підприємства. Якщо така культура існує, то вона перетворю-
ється на міцне знаряддя досягнення переваги над конкурентами.
У сучасному світі конкуренції на ринку послуг усе визначає спо-
живач. Тому важливо запровадити таку культуру маркетингу, ко-
ли процеси у сфері послуг починаються із ситуації на цільовому
ринку. Формування попиту й утримання споживача є найголов-
нішою метою будь-якого підприємства.

Більшість людей уважають, що підприємство може зосередити
увагу на прибутках, оскільки бізнес існує для того, щоб заробляти
гроші. Але підприємство матиме прибуток, якщо вдало просува-
тиме свої послуги на ринок, тобто якщо зуміє знайти споживачів.

Усі бізнес-процеси, трудові та матеріальні ресурси мають бути
організовані таким чином, щоб пропонувати на ринку ті послуги,
які бажають отримувати споживачі, і робити це краще за конку-
рентів.

Отже, слід зазначити характерні відмінності ринку послуг,
якому притаманна значна диференціація залежно від рівня еко-
номічного розвитку національних ринків, динаміка росту обсягів
діяльності та структурні зміни на цьому ринку також вищі за за-
гальносвітові. Інноваційні технологічні процеси у сфері послуг
вторинні, але мають структуроутворююче значення, сприяючи
інтенсифікації диверсифікаційних процесів. Форми територіаль-
ної організації ієрархізовані залежно від ступеня концентрації ін-
новаційних галузей діяльності. Можна виокремити локальні фор-
ми, які утворюються та функціонують у межах національних
економік, та інтернаціональні (глобальні), які функціонують, об-
слуговуючи світогосподарські зв’язки.

Упродовж 70—80-х років XX ст. дослідники сфери послуг (пе-
реважно фахівці з продажу, а також операційної діяльності і HR)
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дотримувалися в цілому єдиної думки. Специфіка послуг, ствер-
джували вони, визначає постановку перед менеджерами унікаль-
них задач, які неможливо було вирішувати за допомогою існуючих
на той момент досліджень і професійної освіти, орієнтованих на
сферу промислового й сільськогосподарського виробництва, фізич-
ний результат якого позначається загальним поняттям «товар».
Пануюча тогочасна теорія маркетингу, претендуючи на універсаль-
ність, спиралася насамперед на характерне для ринку b2c уяв-
лення про ринкові трансакції фізичних товарів, тоді як маркетинг
на ринку b2b розглядався як окремий випадок. Послуги ставали
об’єктом дослідження рідко, за винятком таких аспектів, як транс-
портування, ремонт і експлуатація товарів, а також сервісне обслу-
говування клієнтів як частина складного продукту. Cфера послуг
відіграє важливу роль у житті сучасної людини. Саме різноманітні
послуги значною мірою підтримують певний спосіб життя людей і
формують моделі їхньої поведінки. Важливість сфери послуг та-
кож підкреслюється її вираженим соціальним спрямуванням. У
швидко зростаючій економіці України сфера послуг усе ще зали-
шається молодою і вимагає особливої уваги. Основні тенденції
розвитку сфери послуг повторюють тренди розвитку західних
країн. Хто, працюючи в цій сфері, першим застосовує сучасний
досвід, звичайно, одержить конкурентні переваги.

Класифікація маркетингу перебуває відмінність маркетингу
залежно від мети обміну в системі підприємництва (бізнесу),
сфери обміну, сфери застосування та виду діяльності, яку охоп-
лює маркетинг. Залежно від видів продукції розрізняють: марке-
тинг товарів і маркетинг послуг.

Маркетинг товарів досліджує процес організації ефективних
продажів і забезпечення прибутковості підприємницької діяльно-
сті різного профілю підприємств залежно від особливостей про-
дукції, що випускається.

Маркетинг послуг — це вид діяльності підприємства, спрямо-
ваний на задоволення потреб клієнтів у нематеріальних видах то-
варів.

Маркетинг — це мистецтво й наука вибору цільових ринків,
збереження й залучення нових споживачів за допомогою ство-
рення, поставки та здійснення комунікацій з приводу значущих
для них цінностей.

Тому, маркетинг послуг — це система безперервного узго-
дження пропонованих послуг з послугами, які користуються
попитом на ринку і які підприємство здатне запропонувати з
прибутком для себе і ефективніше, ніж це роблять конкуренти.
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Послуги мають низку особливостей, що враховуються під час
проведення маркетингових досліджень:

 абстрактність, нематеріальність результату — послуги існу-
ють лише в процесі їх надання;

 нездатність до збереження й складування — оскільки послу-
га нематеріальна, то неможливо створити її запаси;

 часто одноразове, індивідуальне надання — реалізація послу-
ги передбачає прямий контакт з особою, яка виробляє послугу;

 відсутність права власності на послуги. Після покупки товар
стає власністю споживача: він одержує право користуватися ним,
зберігати або продати продукт. Що стосується послуг, то клієнт
отримує тільки особистий доступ до них (наприклад, номер у го-
телі або місце в літаку) на певний період часу;

 унікальність — як правило, послугу важко стандартизувати,
оскільки вона нематеріальна й надається кожному клієнтові інди-
відуально.

Головне завдання маркетингу послуг — допомогти спожива-
чеві оцінити підприємство та його послуги, нагальними щодо ви-
рішення з теоретичного та практичного погляду є проблеми,
пов’язані з різними сторонами функціонування ринку послуг,
пріоритетними є розв’язання питань щодо адаптації діяльності
вітчизняних підприємств до вимог ринку та підвищення їх кон-
курентоспроможності, забезпечення належного рівня якості в на-
дані послуг, ліквідації диспропорції попиту та пропонування,
управління продуктивністю та персоналом тощо. В умовах роз-
витку ринкових відносин ці проблеми сконцентровані й вирішу-
ються на засадах маркетингу, який у результаті постійної еволю-
ції перетворився на основу для організації всієї діяльності
сервісних установ та організацій.

Семантика та дефініції понять
«продукт», «товар», «послуга».

Характеристика послуг і пов’язані
із цим проблеми маркетингу та продажу

Як і в будь-якій іншій науковій дисципліні, у маркетин-
гу послуг здійснювалися спроби чіткіше розмежувати предмет
дослідження. Тривав пошук поняття «послуги», що охоплює за
можливістю всі явища, які сприймалися б як послуги зі всієї
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практичної діяльності. Це й не дивно, якщо мати на увазі, що
сектор послуг як «третинний» охоплює все, що не належить до
сільського господарства й промисловості. У функціональному
плані визначити поняття «послуги» ще важче, оскільки у вироб-
ничому секторі збут без додаткових послуг представити немож-
ливо. Майже у всіх визначеннях маркетингу послуг наголошу-
ється на наявності однієї ознаки — нематеріальності. З цього
погляду доречним є формулювання Р. Малері (1973), який
визначає послуги як нематеріальні активи, які виробляються для
цілей збуту.

Послуги є результатом різноманітних видів людської діяльно-
сті, їх можна визначити як нематеріальну діяльність, дії або виго-
ди, які організація-виробник може запропонувати споживачу за
гроші або інші цінності.

У науковій літературі поки що немає єдиної думки стосовно
термінів «товар», «продукт», «послуга», «продукт — послуги»
тощо. Оскільки більшість продуктів праці містить матеріальні й
нематеріальні компоненти, але одні з них можна визначити домі-
нуючими, то, власне, вони й визначають продукт як товар, послу-
гу або ідею. У спеціальній літературі з маркетингу існують різні
тлумачення понять «товар» і «продукт» (див., наприклад: Голуб-
ков Е. П. «О некоторых аспектах концепции маркетинга и его те-
рминологии»).

На думку Р. Асселя: «Послуги, на відміну від товарів, невід-
чутні. Послуги надаються людьми, а товари — машинами». Але
на сучасному етапі розвитку науки й техніки існують різномані-
тні машинні комплекси, що проводять обслуговування й без
присутності людини, наприклад, банкомати. В автоматизова-
них системах також здійснюється обслуговування машин ма-
шинами.

Поняття «послуга» часто зараховують тільки до певних сфер
діяльності. Такі вчені, як Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз,
уважають що «досить рідко можна зустріти організацію, що на-
дає товар або послугу в чистому вигляді. У спробі знайти відмін-
ність між товаром і послугою було б доцільніше розглядати порі-
вняння «товар — послуга» з безліччю варіантів комбінацій,
починаючи від переважання товару і закінчуючи переважанням
послуги». Таким чином, автори намагаються наблизитися до
істини в співвідношенні термінів «товар — послуга». Причому
найбільшим переважанням невідчутної складової цих понять є
навчання. Проте уявіть, що в магазині ви придбали комплект під-
ручників, аудіо- і відеоматеріалів з курсу «маркетинг». Ви само-
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стійно за цими матеріалами вивчаєте курс. Ви в магазині придба-
ли відчутний товар, у якому закладено навчання майстерності
маркетингу — ту послугу, яка так необхідна вам. І ви, викорис-
товуючи ці матеріали, самообслуговуєтесь. Деякі фахівців, обго-
ворюючи, який термін («товар» або «продукт») доречніший,
визнають, що «термін «продукт» включає і свою невідчутну
складову, наприклад послугу».

Існує неабияке різноманіття дефініцій понять «продукт», «то-
вар» і «послуга». Наприклад:

— продукт — результат діяльності або процесів [ISO
8402:1994, п. 1.4];

— продукт — конкретний результат матеріального або духов-
ного виробництва, який володіє якостями, що характеризують
його цільове призначення, і властивостями, заради яких він
отримується і споживається;

— продукт — комплекс відчутних і невідчутних властивостей
(характеристик, функцій, вигод і використань), призначених для
задоволення потребпокупців;

— товар — це все, що може задовольнити потребу або поба-
жання і пропонується ринкові з метою привернення уваги, при-
дбання, використання чи споживання;

— товар — будь-який продукт виробничо-економічної діяль-
ності в матеріально-речовій формі, об’єкт купівлі-продажу, рин-
кових відносин між продавцями й покупцями;

— товар — продукт праці, який має вартість і розподіляється
в суспільстві шляхом обміну, купівлі-продажу; узагалі те, що є
предметом торгівлі;

— послуги — результат безпосередньої взаємодії постачаль-
ника й споживача та внутрішньої діяльності постачальника із за-
доволення потреби споживача. Послуга може бути пов’язана з
виробництвом і постачанням матеріальної продукції [ISO
8402:1994, п. 1.5];

— послуги — дії, спрямовані на задоволення потреб спожива-
чів. В одних випадках вони прив’язані до матерільного товару, в
інших — ні [8, с. 101];

— послуги — види діяльності, робіт, у процесі виконання яких
не створюється новий, раніше неіснуючий, матеріально-речовий
продукт, не змінюється якість уже наявного, створеного продук-
ту. Це блага, що надаються не у вигляді речей, а у формі діяль-
ності. Таким чином, саме надання послуг створює бажаний ре-
зультат.
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Переклад з англійської мови слів, пов’язаних з поняттями
«продукт», «товар», «послуга», може виглядати так:

 product — продукт, продукція, виріб, фабрикат, результат;
 article — товар, предмет (торгівлі);
 goods — товар, продукти, вантаж;
 commodity — товар, у спеціальній економічній і маркетинго-

вій літературі часто перекладають як «недиференційований про-
дукт», «масова продукція з однорідними властивостями». Ця
продукція поділяється на первинну (сільськогосподарські продук-
ти, мінеральна сировина і т. п.) і перероблені продукти (метал,
продукція хімічної галузі тощо);

 service — служба, обслуговування, послуга, повідомлення,
зв’язок, експлуатація.

Як бачимо, існує різноманіття семантики й дефініцій понять
«продукт», «товар», «послуга». Отже, причина цього криється в
неточності перекладу, зумовленій неоднозначністю іноземних
слів, що призводить до відмінних тлумачень, а отже до підміни
цих понять, порушуючи їх оригінальний сенс. Тим паче, що в рин-
кових умовах у маркетингу потрібні не тільки семантика цих
понять, але й знання того, як вони співвідносяться один з одним.

Щоб чіткіше визначитися із семантикою й співвідношенням
понять «продукт», «товар», «послуга», звернемося до праць
К. Маркса та Ф. Енгельса, які висловлюють свої погляди в диску-
сії з уявленнями А. Сміта, Д. Рікардо та інших економістів — до-
слідників праці і капіталу, ринкових відносин. Саме вони ще в
минулому столітті виклали деякі ключові поняття сучасного мар-
кетингу, направленого на задоволення потреб, стосовно багатьох
його елементів, понять, співвідношень, дали їм обґрунтування
для умов капіталістичного виробництва.

Отже, людина, яка виробляє предмет безпосередньо для свого
споживання, створює продукт, але не товар. Щоб стати товаром, про-
дукт повинен вироблятися не як безпосередній засіб існування для
самого споживача [13, т. 16, с. 124, 307], а використовуватися для об-
міну [13, т. 20, с. 165—166; т. 21, с. 113]. Таким чином, продукт,
вступаючий в обмін, є товаром [13, т. 13, с. 498]. З цього можна при-
пустити, що товар є ширшим поняттям, оскільки продукт праці до-
датково повинен наділятися ринковими атрибутами для підвищення
ефективності обміну. З розвитком капіталістичного виробництва то-
вар стає загальною формою продукту [13, т. 26, ч. III, с. 111, 492].

Якщо продукт цікавий, він з’являється споживачу у вигляді
споживчої вартості, то товар, оскільки він вступає в процес обмі-
ну, представляється з двох точок зору: споживчої вартості і міно-
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вої вартості або, якщо остання виражена в грошах, — ціні [13, т.
13, с. 443, 498—499].

Тому, можна зробити висновок, що товар — ширше поняття
порівняно з продуктом. Тим самим суть товару виражається в
двох його сторонах: міновій і споживчій вартостях, які забезпе-
чують прибуток або іншу вигоду виробникам та іншим продав-
цям. У свою чергу одна зі сторін товару — споживча вартість, що
виражається у вигляді вигод, благ, — забезпечує задоволення
бажанькінцевого споживача.

Отже, для виробника, учасників руху товару, тобто продавців,
фокусом уваги є як мінова, так і споживча вартість, причому
остання представляє для них інтерес тільки як основа мінової вар-
тості, а для споживача фокус — перш за все споживча вартість
як цінність, як послуга, мінова вартість, ціна його цікавить тільки
як міра цінності споживання.

На будь-якому етапі ланцюжка руху товару його учасники,
зокрема покупець, якщо він не є кінцевим споживачем, купують і
продають товар. І лише кінцевий споживач набуває не товару, а
продукту, тієї споживної вартості, цінності, що виражається у ви-
годі, користі, тобто в необхідній йому послузі. Але при цьому
продукт є також носієм потенційної мінової вартості, товаром
[13, т. 26, ч. I, с. 299—300]. Таким чином, може відбуватися ме-
таморфоза, перетворення «продукт — товар — продукт».

Товар може виступати у формі самої робочої сили, тимчасо-
вим проявом якої є сама праця, яка ніколи не може бути товаром
безпосередньо [13, т. 26, ч. I, с. 153—154].

К. Маркс дав характеристику послузі стосовно як до продук-
тивної, так і до непродуктивної праці. При цьому послугу
К. Маркс визначає як споживчу вартість, утілену і в товарі, й у
вигляді «чистих» послуг, не одержуючих у вигляді речі самостій-
ного буття окремо від виконавця (тобто послуг, втілених у вико-
навці як товарі, як робочій силі. — автор). К. Маркс зауважує,
що споживач купує послуги для споживання, тобто як споживчі
вартості, тоді як для виробника цих послуг вони — товари, які
мають і споживчу, і мінову вартості [13, т. 26, ч. I, с. 139—141,
147, 149, 404, 406—408, 410, 412—415].

На думку гуру маркетингу Ф. Котлера, можна виокремити чо-
тири категорії продуктів праці, від «чистого» товару до «чистої»
послуги [5; 6; 8]. Це такі категорії:

 щодо матеріальний товар (його не супроводжує послуга);
 матеріальний товар, який супроводжує послуга з метою під-

вищення його привабливості;
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 основна послуга, яка супроводжується другорядними това-
рами й послугами;

 чиста послуга.
Так, Ф. Котлер визначає послуги як «будь-який захід або ви-

году, що одна сторона може запропонувати іншій. І які переваж-
но невловимі й не призводять до оволодіння будь-чим. Виробни-
цтво послуг може бути, а може й не бути пов’язане з товаром у
його матеріальному вигляді [5, c. 541]. Отже, можна сказати, що
послуга — це «невидимий товар», що продається не як результат
виробництва, а як діяльність. Такої самої думки дотримуються й
вітчизняні автори, зокрема О. М. Шканова, М. В. Вачевський та
В. Г. Скотний.

М. В. Вачевський та В. Г. Скотний уважають, що послуга —
це будь-яка дiяльнiсть, яку одна сторона може надавати інший за
певну винагороду або отримання чогось iншого. Послуги можуть
надаватись i без винагороди (родовi вiдносини, товариськi стосун-
ки), у цьому випадку вони мають одноразовий, безоплатний ха-
рактер.

Ці автори також виокремлюють такі категорії:
 суто матерiальний товар, який не супроводжується послу-

гою (продажем, сервiсом, рекламою, упаковкою, назвою та ін.);
 матеріальний товар, який супроводжується послугою з ме-

тою підвищення його привабливості (автомобiль i технiчне об-
слуговування);

 особлива послуга, яка супроводжується другорядним това-
ром і послугою (фотоапарат, виготовлення фотографій);

 чиста послуга (учителя пiд час навчання, лiкаря пiд час
огляду хворого, юриста під час укладання контракту тощо).

Також наголошується на рiзноманiтності та різнорідності по-
слуг. Послуга не iснує до її надання, тобто продукт створюється в
процесi надання послуги. Це унеможливлює порiвняння пропо-
зицiй двох рiзних продавцiв, двох конкуруючих фiрм навiть у то-
му випадку, коли продукти здаються iдентичними. Порiвняння
можливе тiльки пiсля отримання послуги, тодi як товари в ма-
терiальнiй формi можна порiвнювати рiзними способами ще до
купiвлi. Єдине, що можна зробити на ринку послуг — порiвняти
вигоди очiкуванi та отриманi. Дуже часто надання послуг вима-
гає спецiальних знань i майстерностi, якi споживачу важко не
тiльки оцiнити, але часто й зрозумiти. Висока мiра невизначе-
ностi під час надання послуг ставить клiєнта в надто невигiдте
становище, може викликати в нього почуття образи, настороже-
ностi, пiдозрiлостi. Часто клiєнт прагне працювати з одним i тим
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самим продавцем — страховим агентом, туристичною фiрмою
тощо. Ця iнерцiя працює на продавця, оскiльки вона в цьому ви-
падку є головним чинником повторної покупки.

«Послуга — це процес, що включає серію невідчутних дій, які
відбуваються при взаємодії між споживачами і обслуговуючим
персоналом, фізичними ресурсами, системами підприємства —
постачальника послуг. Цей процес направлений на рішення проб-
лем покупця (споживача) послуги» [19, с. 46] — уважає Крістіан
Грьонроос — найвідоміший представник так званої північної
школи маркетингу послуг «Нордик скул». Ця школа відома до-
слідженнями в галузі маркетингу послуг, здійснюваними вчени-
ми зі шведської та фінської шкіл економіки.

Проте, даючи певне визначення послуги, необхідно брати до
уваги два поняття. Перше: чим простіше й конкретніше будь-яке
визначення, тим менший різновид послуг воно охоплює і, отже,
тим менш точним воно є. І друге: визначення природи послуг —
це не риторика, не софістика, а з’ясування їхнього справжнього
місця та ролі в економіці.

Отже, загальноприйнятого визначення «послуги» не існує. Це
є причиною неоднозначного становлення до маркетингу послуг і
появи різноманітних теоретичних моделей маркетингу послуг.
Нині існує декілька визнаних теоретичних моделей маркетингу
послуг, творцями яких є такі відомі вчені, як Л. Беррі, А. Парасу-
раман, Д. Ратмел, Л. Ейгліє, Е. Лангеард, В. Зейтхамл, М. Бітнер,
Ф. Котлер, Е. Гаммессон та К. Гренроос.

Як розглядається поняття «послуга» в межах маркетингу як на-
укової дисципліни? Можна обґрунтувати, що накопичені маркетин-
гові знання найповніше відображені в популярних навчальних
посібниках для курсів професійної освіти. Хоча за обсягом сегмент
послуг є основним в економіці розвинених країн, «теорія з підруч-
ників» трактує маркетинг послуг як субдисципліну управління мар-
кетингом, яка визначається виробничими реаліями.

Головна особливість послуг — їх невідчутність, нематеріаль-
ність. Послуга є дією або вигодою, її споживач не одержує права
власності на який-небудь матеріальний об’єкт. Таке визначення
виражає основну ідею послуг, але в ньому не проводиться роз-
межування між реалізацією товарів і послуг. Товари також забез-
печують споживача невідчутними перевагами. Зрештою, суть
концепції маркетингу полягає в тому, що споживачі купують то-
вар не заради нього самого, а тієї користі, яку він приносить.

Роками дослідники й аналітики розробляли критерії для ви-
значення сутності та характеристик послуг.



447

Відомі західні автори-науковці приписують послугам специ-
фічні характеристики, що явно або неявно відрізняють їх від фі-
зичних товарів (табл. 9.1). Не дивлячись на відмінності як у по-
слідовності, так і в термінології, кожний з авторів фактично
описує п’ять характеристик послуги. Виходячи зі змісту, ми вва-
жаємо, що парадигма про відмінність послуг від товарів, засно-
вана на «базових» («найважливіших», «унікальних») характерис-
тиках, що є на сьогоднішній день, про послуги, визнані і в
ширшому співтоваристві учених-маркетологів. Проте без емпі-
ричних даних не можна зробити висновок, що менеджери-
практики приймають цю парадигму або діють відповідно до неї.

 Таблиця 9.1
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГ,
НАВЕДЕНІ РІЗНИМИ ВЧЕНИМИ [18]

Визначення авторів Характеристики послуг

Лавлок і
Е. Гаммессон

Послуги мають чотири унікальні елементи: нематері-
альність, невіддільність від виробника, гетерогенність
якості, відсутність права власності та складських за-
пасів

Ф. Котлер

Послуги мають чотири найважливіші характеристики,
що здійснюють загальний вплив на розробку марке-
тингової програми: нематеріальність, невіддільність
надання послуг і їх споживання, варіативність і немож-
ливість зберігання

Прайд і Феррелл
Послуги мають шість базових характеристик: немате-
ріальність, нерозривність процесів виробництва й
споживання, недовговічність, неоднорідність, клієнт-
орієнтований підхід і контакт зі споживачем

Соломон і Стюарт
Незалежно від того, на що впливають послуги, усі во-
ни мають чотири загальні характеристики: нематеріаль-
ність, неможливість зберігання, невіддільність надан-
ня послуг і їх споживання та варіативність

Хаксевер, Рендел,
Рассел, Мердик

Невідчутність, невіддільність від виробника, непо-
стійність якості, недовговічність, відсутність права
власності — це основні характеристики, притаманні
послугам

Вирішальне значення в маркетингу послуг автори надають ас-
пекту нематеріальності. Поза сумнівом, це веде до зниження
сприйнятливості клієнтом якості продукту-послуги і як наслідок
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до підвищення невизначеності під час ухвалення рішення про ку-
півлю, а також до зниження можливості порівняння продукції.

Проаналізовані праці провідних учених цієї галузі знань доз-
воляють виокремити п’ять найважливіших характеристик послуг,
що визначають управління ними й процес обслуговування спо-
живачів:

 невідчутність (нематеріальність);
 невіддільність надання послуг і їх споживання;
 мінливість (гетерогенність, непостійність якості);
 неможливість зберігати (недовговічність);
 відсутність права власності (табл. 9.2).
Згідно з цими характеристиками, якість послуг та їх продук-

тивність важко вимірити, а норми ефективності загалом є
суб’єктивними [18, с. 57]. Тому в маркетологів виникають
пов’язані з цим специфічні проблеми. Сьогодні, коли посилюєть-
ся конкуренція, підвищуються витрати, а продуктивність та
якість погіршуються, виникає необхідність приймати складніші
маркетингові рішення.

 Таблиця 9.2
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГ

ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГУ

Характеристики
послуг

Проблеми маркетингу

Невідчутність

Відсутність товару; послуга є дією або досвідом.
Труднощі в наданні стандартних зразків:
придбання послуг пов’язане з ризиком для клієнта.
Послугу не можна продемонструвати: утруднена дифере-
нціація пропозицій.
Відсутність патентної системи: вільний вхід на ринок для
конкурентів

Невіддільність
надання послуг
і їх споживання

Споживачі беруть участь у процесі надання послуг.
Залучення до процесу обслуговування груп споживачів:
проблема контролю.
Компанію, що надає послуги, представляє її персонал:
сприйняття постачальника визначається ставленням кліє-
нта до її співробітників.
Умови обслуговування — відмінна риса постачальника.
Труднощі з розширенням компаній, що надають послуги:
необхідність створення мереж

Мінливість
(непостійність

якості)

Стандартизація послуг утруднена, оскільки їхні характе-
ристики багато в чому визначаються споживачами.
Проблема контролю якості послуг: різнорідність умов об-
слуговування
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Закінчення табл. 9.2

Характеристики
послуг

Проблеми маркетингу

Неможливість
зберігати (не-
довговічність)

Відсутні товарні запаси.
Проблеми, пов’язані з піковим навантаженням: низька
ефективність праці.
Труднощі зі встановленням цін на послуги: проблеми з
ціноутворенням.
Забезпечення максимально точної відповідності попиту
пропозиції

Відсутність
права власності

(володіння)

Клієнти не можуть володіти послугою — це пов’язано з
невіддільністю від виробництва

Отже, розглянемо детальніше специфіку та особливості мар-
кетингу у сфері послуг, пов’язані з відмінністю послуг від товару.
Невідчутність послуг (нематеріальність). Переважно послу-

ги абстрактні й нематеріальні. До моменту отримання послуги
невідчутні, їх неможливо про демонструвати й побачити, спробу-
вати, понюхати або почути, транспортувати, зберігати, пакувати
або вивчити. Основні маркетингові дії мають бути спрямовані на
необхідність зробити послуги відчутними, показати переваги ко-
ристування послугами, збільшити довіру клієнта.

Порівняння послуг за ступенем їх невідчутності наведено на
рис. 9.1.

Матеріальні Нематеріальні

Ремонт техніки
Перевезення

Ресторани
Перукарні

Готелі
Колсалтинг

Освіта

Рис. 9.1. Порівняння послуг залежно від ступеня їх невідчутності

Отже, чим менше виражена ця ознака (матеріальність) у по-
слуг, тим менше їх маркетинг схожий на маркетинг товарів.
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Клієнт оцінює якість і зміст послуги тільки в момент або після
закінчення процесу обслуговування. Водночас вибір послуги ба-
гато в чому визначається індивідуальним досвідом споживачів і
ступенем довіри, яку вони мають до постачальника. До досвіду
належать ті характеристики послуг, які покупець оцінює після їх
придбання (наприклад, увічливість персоналу, ефективність і
якість), до довіри — риси, які важко оцінити навіть після закін-
чення процесу обслуговування. Наприклад, більшість споживачів
не має нагоди оцінити якість ремонту автомобіля навіть після за-
кінчення робіт. Відповідно джерелом інформації про якість по-
слуг для потенційних клієнтів слугують швидше відгуки інших
покупців, а не реклама постачальників. Покупці зазвичай шука-
ють відчутні орієнтири, що допомагають оцінити якість послуг,
включаючи зовнішній вигляд будівлі фірми та її внутрішні при-
міщення, професіоналізм і ставлення до клієнтів співробітників,
ціни на послуги. Якщо покупець переконується, що пропоновані
послуги значною мірою задовольняють його потреби, він і надалі
звертатиметься до постачальника.

Невідчутність послуг ставить перед їх постачальником певні
проблеми. Відсутність фізичних характеристик утруднює демон-
страцію й диференціацію пропозиції, унеможливлює придбання
патентів на інновації у сфері послуг. Для подолання проблем мар-
кетинг-менеджмент застосовує такі стратегії:

 Необхідно стимулювати задоволених послугою клієнтів ре-
комендувати її друзям і знайомим, визначати лідерів думок і за-
охочувати їх скористатися послугами компанії постачальника.

 Компанія розробляє відчутні орієнтири, що свідчать про ви-
сокий рівень обслуговування: зовнішній вигляд приміщення, устат-
кування, співробітників, реклама торгової марки постачальника.
Невіддільність надання послуг і їх споживання (невіддільність

від джерела). З невідчутністю послуг пов’язана й невіддільність їх
надання та споживання. У більшості випадків споживач не може
відділити послугу від того, хто її надає, або від умов, у яких вона
здійснюється. Послуга невід’ємна від свого джерела. Контакт зі
споживачами часто розглядається як невіддільна частина надання
послуги. Споживач бере участь у виробництві, інші споживачі та-
кож беруть участь у виробництві і т. д., тому централізоване масо-
ве виробництво послуг здійснити важко. Послуги, як правило, ви-
робляються в той самий час, коли здійснюється їх «споживання».
Саме це й визначає обмеженість надання послуг у часі.

Прикладом може слугувати медогляд. Доктор не має нагоди на-
дати послуги відсутньому пацієнту. Крім того, відвідувач виявля-
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ється залученим у процес надання послуги, відповідаючи на питан-
ня лікаря й описуючи самопочуття. Виходячи з цього, можна зроби-
ти такі висновки. По-перше, оскільки в процесі обслуговування бе-
руть участь і співробітники постачальника (персонал), і споживачі,
визначальним чинником задоволення клієнта є їхня взаємодія. Час-
то співробітники компанії втілюють для клієнта саму компанію.

По-друге, у процесі надання послуг зазвичай беруть участь і
інші споживачі. Вони стоять з вами в одній черзі в банківське ві-
конце або сидять за сусідніми столиками в ресторані; їхня пове-
дінка може вплинути на задоволення, одержане вами від обслу-
говування.

По-третє, постачальники стикаються з проблемою розширен-
ня своєї діяльності. Виробники товарів задовольняють збільше-
ний попит, розширюючи виробничі площі, збільшуючи кількість
дистриб’юторів і проміжних продавців. До компаній, що надають
послуги, такий підхід непридатний через невіддільність надання
й споживання послуг.

Це означає, що організаціям сфери послуг доводиться створю-
вати безліч невеликих виробництв (ресторани, авіалінії та лікарні) у
місцях концентрації споживачів. Не можна виокремити виробницт-
во від маркетингу. Якщо компанії, що займається послугами, по-
трібен висококваліфікований персонал, неможливість досягти при
цьому ефекту масштабу є основною перешкодою до її розширення.
Усе це ставить перед керівництвом компанії й інші завдання.

 навчання персоналу ефективному спілкуванню з клієнтами:
мистецтву слухати, емпатії1 та ввічливій поведінці;

 запобігання ситуаціям, коли одні клієнти знижують задово-
лення обслуговуванням у інших.

Розширенню діяльності компанії сприяють такі чинники:
 навчання персоналу: вища кваліфікація персоналу приско-

рює розвиток компанії;
 більша кількість клієнтів: за незначної кількості персоналу

компанії необхідно мати такі приміщення, які дають можливість
одночасного обслуговування великих груп споживачів (напри-
клад, місткі лекційні зали);

 швидке обслуговування: основні операції необхідно раціоналі-
зувати, а другорядну роботу виключити з процесу надання послуг;

 створення мережі відділень: компанія має нагоду відкривати
стандартні сервісні модулі (зокрема, використовуючи франчай-
зинг).
                                                          

1 Емпатія — розуміння емоційного стану іншої людини за допомогою проникнення
в його суб'єктивний світ.
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Мінливість (неоднорідність, непостійність якості). Послуги є
нестандартними й дуже різноманітними. Залежно від постачаль-
ників, часу й місця надання послуг їхня якість коливається в ши-
роких межах. Оскільки послуги пов’язані з людьми, які їх забез-
печують, можна вести мову про широкий діапазон якості. Поста-
чальники послуг не однаковою мірою здібні й талановиті, вони
відрізняються ставленням до виконання своїх повсякденних обо-
в’язків. Дуже важко поєднати стандартизацію та якість послуг.
Спеціалісти з маркетингу часто стикаються з проблемою, як на-
дати стандартизовані послуги на достатньому рівні якості й вод-
ночас поводитися з кожним клієнтом як з унікальною особою?
Часто рішення зводиться до надання персоніфікованих послуг.

Проблема непостійності якості послуг значно складніша, ніж
фізичних продуктів. З цією метою необхідно здійснювати заходи
щодо залучення нових спеціалістів або навчання й підвищення
кваліфікації існуючих та обов’язковий контроль за ступенем за-
доволення клієнтів.

Гетерогенність послуг означає високий ступінь мінливості їх
якості та змісту. Наприклад, два вдалі візити в ресторан або дві
рекламні кампанії, що проводяться одним і тим самим спеціалі-
зованим агентством, неодмінно відрізнятимуться. Якість послуг
визначається співробітниками, відповідальними за їх надання, і
конкретними клієнтами. Тому якість послуг значною мірою мін-
лива. Поведінка й відносини людей зазвичай непередбачувані й
не послідовні. Саме з цієї причини компанії, що працює у сфері
послуг, завжди важко розробити відповідний імідж своєї марки.

Виокремлюють три способи зменшення негативного ефекту
різнорідності послуг:

1) інвестиції у відбір персоналу (рекрутинг), його мотивацію й
навчання. Навчання й стимулювання співробітників дозволяють
добитися відповідності послуг стандартам обслуговування;

2) оптимізація сервісу. У деяких випадках є можливість авто-
матизації процесу надання послуг (наприклад, упровадження тор-
гових автоматів). Ефективність роботи працівників може бути
підвищена за допомогою деталізації посадових інструкцій і ретель-
ного контролю (як у ресторанах McDonald’s);

3) індивідуалізація обслуговування. Різнорідність послуг обер-
тається в перевагу, якщо компанія обслуговує клієнтів відповідно
до їхні індивідуальних вимог (як у готелях «Ritz»).
Незбережність. Послуги неможливо зберігати з метою подаль-

шої реалізації. Це пов’язано з тим, що виробництво й спожи-
вання часто здійснюються одночасно. Неможливо «відправити»
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на склад незатребувані послуги: незайняті готельні номери, віль-
ні місця в салоні літака або телефонну лінію, якою ніхто не кори-
стується. В умовах стабільності попиту ця властивість послуг не
становить проблеми, оскільки в цьому випадку чисельність пер-
соналу й потужності компанії плануються, виходячи з потреб
клієнтів. В умовах постійного попиту (незалежно від періоду) не-
обхідність регулювання споживання відпадає. Зовсім інша ситуа-
ція простежується в так званих «пікових» інтервалах.

Для того, щоб сумістити хороший сервіс і високу продуктив-
ність праці, зусилля менеджменту спрямовують на досягнення
більшої відповідності між попитом й пропозицією. На думку ав-
тора, можна використати кілька стратегічних підходів для збалан-
сування попиту і пропозиції послуг. Проблема пікового попиту
може бути пом’якшена такими способами:

 Встановлення диференційованих цін у часі. Під час пікового
попиту споживачі повинні платити високу ціну за послуги. Таким
чином, компанія одержує подвійну перевагу: знижується попит у
часи пік, а капітальні витрати, що збільшуються, відшкодовують-
ся підвищеною ціною на послуги для тих, хто його ініціює.

 Пропозиція додаткових послуг як альтернатива для клієнтів,
які стоять у черзі в час максимального попиту.

 Збільшення попиту поза піковими періодами, культивація
попиту в період спаду. Після закінчення сезонного попиту ком-
панії сфери послуг привертають інших клієнтів (наприклад, у біз-
нес-готелях на вихідні дні номери здають туристам).

 Запровадження системи попереднього замовлення. Поперед-
ній запис дозволяє контролювати піковий попит і заохочувати
вибір клієнтами саме ваших послуг у періоди спаду.

З боку пропозиції:
— залучення додаткової кількості виконавців під час макси-

мального попиту;
— встановлення особливого порядку роботи в час «пікового»

завантаження;
— заохочення клієнтів до виконання деяких робіт;
— об’єднання потенціалу кількох організацій з метою надання

послуг;
— здійснення заходів щодо підвищення рівня використання

існуючих потужностей і створення нових.
Відсутність права власності (володіння) на послугу — основ-

на її відмінність від товару. Після покупки товар стає власністю
споживача: він одержує право користуватися ним, зберігати або
продати. Що стосується послуг, то клієнт отримує тільки особис-
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тий доступ до них (наприклад, номер у готелі або місце в літаку)
на певний період часу. Клієнти не можуть володіти послугою, що
пов’язано з її невіддільністю від виробництва.

Тому сервісна організація повинна:
 підкреслювати переваги відсутності права власності на по-

слуги (наприклад, вигідніші умови платежу, зменшення ризику
фінансових втрат);

 організовувати асоціації клієнтів, що дозволяють створюва-
ти видимість володіння послугами (наприклад, клуби для тих,
хто користується послугами авіакомпаній);

 стимулювати користування послугами (наприклад, різнома-
нітні форми знижок постійним клієнтам).

Послуги стають джерелом конкурентної переваги незалежно
від того, де вони виробляються: у промисловості (технічне об-
слуговування й ремонт, навчання персоналу, консультації, забез-
печення матеріалами та ін.) або в традиційній сфері послуг (бан-
ки, туризм, готелі, ресторани, освіта тощо).

Маркетинг послуг набагато складніший за маркетинг звичай-
них товарів унаслідок відмінності в кінцевому продукті та одно-
часності процесів споживання й виробництва. Таким чином, мар-
кетинг послуг вимагає нових інструментів, стратегій та
організаційних структур для ефективного маркетингового управ-
ління. Це потребує нового підходу до управління, маркетингу,
персоналу, фінансів. У зв’язку з цим маркетинг не може залиша-
тися окремою функцією тільки фахівців з маркетингу й збуту.
Маркетинг розширює свої функції, тобто разом з функціями до-
слідження, планування, стимулювання збуту та розподілу
з’являється функція взаємодії зі споживачем. Отже, зважаючи на
розглянуті вище характеристики послуг, ми пропонуємо виокрем-
лювати такі основні завдання маркетингового менеджменту у
сфері послуг: управління якістю, продуктивністю, людськими
відносинами та диференціюванням.

В економічно розвинутих країнах майбутнє суспільство нази-
вають сервісним, або економікою послуг, оскільки вважається,
що більше половини національного продукту у світі виробляти-
меться у сфері послуг. Перехід до сервісного суспільства означає,
що, як і в епоху промислової революції, необхідні нові управлін-
ські й організаційні рішення в маркетингу, технології, управлінні
взаємовідносинами між працівниками підприємства (персона-
лом) і клієнтами. В умовах розвитку сервісної конкуренції вини-
кає необхідність нової організаційної логіки підприємництва по-
рівняно з індустріальним суспільством.
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Знання закономірностей і принципів організації та функціону-
вання процесу маркетингу у сфері послуг дозволяє створити ціліс-
не бачення системи маркетингу й відповідно маркетингової діяль-
ності та чіткіше уявить роль і значення маркетингової філо-
софії та інструментарію під час організації підприємництва й
здійснення бізнесу.

Комплекс маркетингу у сфері послуг
та еволюція концепції його розвитку

Останнім часом серед вітчизняних і закордонних дослід-
ників маркетингу зріс інтерес до маркетингу послуг. Це зумовле-
но розвитком таких видів діяльності, що належать до сфери по-
слуг, як банківська справа, страхування, консалтинг, туризм,
платна освіта, фармацевтичний бізнес, приватна медицина та ін.
Проте під час ретельного ознайомлення з вітчизняною та росій-
ською літературою з маркетингу послуг неважко помітити відсут-
ність загальноприйнятої моделі маркетингу послуг.

Скоординованість дій окремих підрозділів, що входять до
складу сервісної організації, зростає не тільки в результаті прий-
няття відповідних адміністративно-управлінських заходів, але й
значною мірою досягається за рахунок використання моделей об-
слуговування споживачів. На жаль, у світовій практиці така мо-
дель діяльності тільки формується, але, незважаючи на це, уже
можна вести мову про її внутрішню логіку й результативність.
Нині розроблені лише її окремі складові, але результати, отрима-
ні навіть за неповного компонування всіх елементів, змушують
організації переглядати традиційні моделі діяльності. Широта і
розмаїтість індустрії послуг ускладнюють можливість визначен-
ня загальних закономірностей цього сектора ринку. Тому цілком
логічним видається розглянути основні моделі маркетингу по-
слуг, що допоможуть керівникам компаній правильно побудува-
ти свою стратегічну діяльність на ринку споживача:

МОДЕЛЬ Д. РАТМЕЛА

Однією з ранніх концептуалізацій маркетингу послуг була мо-
дель Д. Ратмела, розроблена в 1974 році [14]. На початку 1970-х
років дисципліна «Маркетинг послуг» тільки зароджувалася як
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456

«відповідь» на явище, що одержало в західній літературі назву
«революція в секторі послуг». Модель Д. Ратмела була першою
спробою показати розбіжності між функціональними завданнями
маркетингу у виробничому й невиробничому секторах (рис. 9.2).

Вироби Послуги

Виробництво

Маркетинг

Споживання

Маркетинг

В
И
РО

БН
И
Ц
ТВ

О
Взаємовідносини

споживача
з продавцем

Рис. 9.2. Модель маркетингу послуг Д. Ратмела

Відповідно до моделі Д. Ратмела у виробничому секторі мож-
на виокремити принаймні три взаємозалежних, але водночас ціл-
ком самостійних процеси: 1) виробництво товарів; 2) маркетинг
товарів; 3) споживання цих товарів. Функціональні завдання мар-
кетингу в цьому випадку можна назвати класичними. По-перше,
необхідно організувати процес виробництва тих товарів, що за-
довольняють потреби споживача (концепція маркетингу), а не
тих, які реально можуть бути непотрібні. По-друге, організувати
процес маркетингу цих товарів, тобто розробити стратегії кому-
нікації, цін і каналів розподілу для того, щоб ефективно просува-
ти ці товари до споживача (маркетинг-мікс). Нарешті, необхідний
моніторинг процесу споживання товарів з метою вивчення пове-
дінки споживачів, виявлення нових запитів споживачів і аналізу
нових можливостей для маркетингу для того, щоб максимізувати
прибуток на основі повного задоволення потреб споживачів.

Як засвідчує рис. 9.2, досить складно розділити виробництво,
маркетинг і споживання послуг на окремі процеси. Це зумовлено
специфікою послуги як продукту, на якому модель Д. Ратмела
робить акцент. Процеси виробництва й споживання послуг най-
частіше одночасні. Таким чином, виникає нове функціональне
завдання маркетингу у сфері послуг: необхідність вивчати, ство-
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рювати, оцінювати, рекламувати, просувати на ринок і продавати
процес взаємодії тих, хто робить послугу з тими, хто її споживає.
На рис. 9.2 це завдання позначене додатковою стрілкою.

МОДЕЛЬ П. ЕЙГЛІЄ ТА Е. ЛАНГЕАРДА

Цю модель маркетингу послуг було розроблено в 1976 році у
Франції професорами школи бізнесу при Марсельському універ-
ситеті П. Ейгліє та Е. Лангеардом [15] і названо «сервакшн», або
«обслуговування в дії» (рис. 9.3). Модель підкреслює не тільки
одночасність виробництва й споживання послуги, але й її невід-
чутність. Якщо модель Д. Ратмела лише позначила необхідність
залучення уваги до процесу взаємодії продавця й покупця як нове
функціональне завдання маркетингу, то «сервакшн» — модель
ніби мікроскопічно показує нам, у чому, власне, полягає цей про-
цес. Ключовими факторами в цій моделі є: 1) сам процес обслу-
говування, окреслений великим квадратом; 2) організація послуг,
позначена малим квадратом; 3) споживач А; 4) споживач Б
(рис. 9.3).

Невидима
частина

Внутрішня
система

організації

Видима
частина

Матеріальне
середовище

Контактний
персонал

Споживач А

Споживач В

Рис. 9.3. «Сервакшн» — модель
маркетингу послуг П. Ейгліє і Е. Лангеарда

Найважливішим елементом цієї моделі, безумовно, є «спожи-
вач А» як цільовий ринок фірми, що надає послуги. Трьома векто-
рами на рис. 9.3 позначено три головні фактори, які, на думку ав-
торів цієї моделі, істотно впливають на поведінку «споживача А».
По-перше, — це організація, що виробляє послуги. П. Ейгліє і Е.
Лангеард розділяють організацію послуг на дві частин: видиму й
невидиму для споживача. Відповідно до їхньої моделі, найважли-
віша для маркетингу виділена частина, що включає контактний
персонал, який надає послуги, і матеріальне середовище, у якому
відбувається процес обслуговування. По-друге, — це інші спожи-
вачі, позначені як «споживач Б». Згідно з моделлю якісні характе-
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ристики інших споживачів, які перебувають у процесі обслугову-
вання в полі зору або поруч зі «споживачем А», істотно впливають
на сприйняття процесу обслуговування «споживачем А».

Відповідно до логіки цієї моделі спеціаліст з маркетингу, крім
традиційних стратегій маркетингу, задіяних у виробничому сек-
торі (товар, ціна, комунікації, канали розподілу), повинен проду-
мати й спланувати дві додаткові стратегії, подбати про видиму
частину організації та створити визначене матеріальне середо-
вище, за яким споживач намагатиметься оцінити якість майбут-
нього обслуговування. На практиці стратегія зазвичай реалізуєть-
ся в створенні інтер’єру або дизайну приміщення, де відбувається
обслуговування. Потім маркетолог має забезпечити визначені
стандарти спілкування персоналу зі споживачем у процесі обслу-
говування, що виявляється в навчанні й мотивації персоналу. На-
решті, маркетолог повинен продумати, як сегментувати ринок
споживачів, щоб кожний з потенційних покупців перебував серед
споживачів своєї групи.

Французька модель маркетингу послуг одержала широке між-
народне визнання. Наприклад, її обговорювала скандинавська
школа маркетингу послуг [16]. У підручниках, що вийшли в
США останнім часом, цю модель розглядають як концептуальну
основу американського маркетингу послуг [6]. Причиною попу-
лярності моделі, мабуть, є її практичність, оскільки в ній перед-
бачено ті контрольовані фактори, які можна використовувати під
час планування маркетингу послуг (контактний персонал, матері-
альне середовище і споживачі).

МОДЕЛЬ К. ГРЕНРООСА

Крістіан Гренроос — найвідоміший представник так званої
північної школи маркетингу послуг — «Нордик скул» [16]. Ця
школа відома дослідженнями в галузі маркетингу послуг, здійс-
нюваними вченими зі шведської та фінської шкіл економіки. Зна-
чною мірою модель К. Гренрооса заснована на моделях Д. Рат-
мела, П. Єйгліє й Е. Лангеарда і формально не має жодного ори-
гінального схематичного вираження. Однак внеском північної
школи в теорію маркетингу є детальна концептуальна розробка
термінології маркетингу послуг і введення до наукового обігу та-
ких концепцій, як внутрішній маркетинг, якість послуги та інтер-
активний маркетинг.

Те, що Д. Ратмел має на увазі під «додатковою функцією мар-
кетингу», стосовно до послуг К. Гренроос називає «інтерактив-
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ним маркетингом». Останній націлений на процес взаємодії між
споживачем і персоналом фірми послуг. На думку К. Гренрооса,
якість обслуговування створюється саме в процесі інтерактивно-
го маркетингу, а головне завдання інтерактивного маркетингу —
створення й підтримка якісних стандартів обслуговування. Голов-
ними факторами при цьому стають процес якісного обслугову-
вання й поведінка персоналу, який надає послуги. Тому для стра-
тегічного впливу на ці фактори К. Гренроос уводить дві додат-
кові концепції: функціонально-інструментальну модель якості
обслуговування та внутрішній маркетинг.

Функціонально-інструментальна модель якості обслуговуван-
ня передбачає, що споживачеві в процесі обслуговування важли-
во не тільки, що він одержує під час обслуговування (інструмен-
тальна якість), але і як цей процес відбувається (функціональна
якість). У російськомовній літературі ця модель докладно обго-
ворюється в одній з робіт Ф. Котлера та його співавторів [6,
с. 97—101]. На думку К. Гренрооса, для того щоб створити фун-
кціональну якість обслуговування менеджеру необхідно розвива-
ти стратегію внутрішнього маркетингу, який іноді називають ін-
тернальним маркетингом.

Інтернальний маркетинг спрямований на контактний персонал
фірми й призначений для створення таких мотиваційних і органі-
заційних умов праці, які б активно сприяли створенню функціо-
нальної якості обслуговування. К. Гренроос уводить такі терміни,
як «внутрішній продукт» (робота) і «внутрішній споживач» (пер-
сонал фірми). Перед тим як продати якісну послугу зовнішньому
споживачу послуга повинна бути спочатку «продана» внутріш-
ньому споживачеві — персоналу, який є «маркетологом за суміс-
ництвом». Інакше кажучи, персонал повинний бути усвідомлено
мотивований на задані менеджментом якісні стандарти обслуго-
вування зовнішніх споживачів.

МОДЕЛЬ М. БІТНЕР

Американські школи маркетингу вірні своєму підходу «4Р»,
розробленому ще в 1960-х роках Джеромом Маккарті. У працях
співробітниці Центру вивчення маркетингу послуг при Аризон-
ському університеті М. Бітнер ця формула розширена до «7Р»
стосовно до послуг [18]. Традиційна формула «4Р» містить чоти-
ри контрольованих з боку організації фактора маркетингу: товар,
ціна, канали розподілу й елементи комунікації (product, prіce,
place, promotіon). Завдання організації — «змішати» ці фактори
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так, щоб вони ефективніше, ніж фактори конкурентів, впливали
на цільовий ринок. Стосовно до послуг М. Бітнер запропонувала
доповнити цю модель трьома додатковими Р: процес, матеріаль-
ний доказ і люди (process, physіcal evіdence, people).

Ці дві моделі стосовно до послуг і товарів представлено на
рис. 9.4.
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Комунікації Товар
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розподілення Ціна
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Рис. 9.4. Моделі «4Р» — Д. Маккарті та «7Р» — М. Бітнер

Моделі спрямовані на цільового споживача. Елементи марке-
тингу менеджер з маркетингу може використовувати для того,
щоб впливати на споживача. У традиційному маркетингу мене-
джеру доступні чотири основних фактори. У маркетингу послуг,
відповідно до моделі М. Бітнер, менеджеру доступні сім факто-
рів, включаючи три додаткових, поява яких зумовлена специфі-
кою послуги як товару. Неважко помітити, що за логікою модель
М. Бітнер органічно співзвучна з моделями Д. Ратмела, П. Ейгліє
і Е. Лангеарда та К. Гренрооса.

МОДЕЛЬ Ф. КОТЛЕРА

Теорія маркетингу послуг не була б такою захоплюючою га-
луззю для вивчення, якби не «трикутна» концепція маркетингу
послуг Ф. Котлера. Ґрунтуючись на дослідженнях внутрішньоор-
ганізаційних комунікаційних процесів і концепції маркетингу
відносин, Ф. Котлер запропонував розрізняти три взаємозалежні
одиниці в маркетингу послуг: 1) керівництво фірми; 2) контакт-
ний персонал; 3) споживачі [6, с. 62—64] (рис. 9.5).
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Рис. 9.5. Трикутна модель маркетингу послуг Ф. Котлера

Відповідно до концепції, представленої на рис. 9.5, три клю-
чові одиниці утворюють три контрольованих ланки: 1) фірма —
споживач; 2) фірма — персонал; 3) персонал — споживач. Для
того щоб ефективно керувати маркетингом у фірмі послуг необ-
хідно розвивати три стратегії, спрямовані на ці три ланки. Стра-
тегія традиційного маркетингу спрямована на ланку «фірма —
споживач» і пов’язана з питаннями ціноутворення, комунікацій і
каналами розподілення. Стратегія внутрішнього маркетингу
впливає на ланку «фірма — персонал» і пов’язана з мотивацією
персоналу до діяльності, спрямованої на якісне обслуговування
споживачів. Нарешті, стратегія інтерактивного маркетингу спря-
мована на ланку «персонал — споживач» і пов’язана з контролем
якості надання послуги, що проводиться в процесі взаємодії пер-
соналу й споживачів.

Аналіз міжнародних концепцій маркетингу послуг дозволяє
нам дійти такого висновку. Незважаючи на те що вони розробле-
ні вченими з різних країн і в їхню основу покладені різні прин-
ципи, у цілому всі запропоновані моделі мають спільні структур-
ні й концептуальні елементи: по-перше, відштовхуються від
специфіки послуги, що являє собою той самий товар; по-друге,
вказують на необхідність вивчення таких стратегічних факторів
— інструментів маркетингу послуг, як персонал, процес обслу-
говування й матеріальний доказ обслуговування, по-третє, біль-
шість концепцій визнають необхідність використання додатко-
вих стратегій для керування маркетингом послуг. До таких
додаткових стратегій належать внутрішній маркетинг та інтерак-
тивний маркетинг.



462

Водночас необхідно зауважити, що під час порівняння міжна-
родних концепцій маркетингу послуг можна виокремити ряд
протиріч, тому деякі питання залишаються дискусійними. Цікаво,
що праці з внутрішнього маркетингу з’явилися на початку 1970-х
років одночасно в Скандинавії та США. На сьогодні існують різ-
ні підходи щодо визначення внутрішнього маркетингу, зокрема
скандинавський і американський. Така сама ситуація й зі сканди-
навською та американською моделями якості послуги [6; 16; 18].

Незважаючи на ці протиріччя, варто визнати, що на заході
протягом останніх 30 років сформувалося міжнародне співтова-
риство дослідників маркетингу послуг, праці яких, без сумніву,
дозволяють вести мову про самостійну дисципліну «маркетинг
послуг». Можна виокремити низку наукових шкіл, які займають-
ся вивченням маркетингу послуг: північна школа «Нордик скул»,
французька школа та американська школа, представлена Гарвар-
дською школою бізнесу, Центром вивчення маркетингу послуг
при Університеті Аризони й Техаським А&М університетом.

На нашу думку, специфіка маркетингу послуг визначається особ-
ливостями ринку послуг і характерними рисами самих послуг.
Продаж послуг — справа не легка, тому що продавати клієнту
щось, що не має конкретної матеріальної форми, це швидше обіцян-
ка зробити щось, що має цінність для клієнта. Невловимий харак-
тер послуг ускладнює процес ціноутворення й просування послуг на
ринок. Для того щоб проводити ефективну політику просування по-
слуг на ринок необхідно орієнтуватися на цільовий ринок, тобто
побачити свої послуги очима реального й потенційного клієнта.

У зв’язку з відірваністю від клієнта маркетологу для розумін-
ня потреб і психології споживачів, а також для оптимізації про-
цесу надання послуг і споживання, необхідна особлива мова, на-
бір понять та інструментів, що враховує специфіку їхніх інтересів
і відносин.

Виходячи з цього, можна вести мову про те, що в ідеалі мар-
кетинг — це система взаємного обліку потреб виробників і покуп-
ців продукції та послуг, пошуку розумного компромісу між їхніми
інтересами.

У межах маркетингового підходу необхідно інтегрувати й ко-
ординувати всю свою діяльність з розрахунком на забезпечення
задоволеності клієнтів, одержуючи прибуток саме завдяки ство-
ренню й підтримці споживчої задоволеності. Підсумовують мар-
кетинговий підхід такі девізи різних фірм: «Робити все, що в на-
ших силах, щоб максимально відшкодувати кожен витрачений
клієнтом долар ціннісною значимістю, якістю та задоволеніс-
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тю», «Відшукайте потреби й задовольніть їх», «Робіть те, що
взмозі продати, замість того, щоб намагатися продати те, що
можете зробити».

Маркетинговий інструментарій
сервісної організації

Серед досліджень маркетингу послуг вітчизняних авторів та
науковців слід відзначити роботи В. Д. Маркової [35], Е. В. Пе-
соцької [41] та Л. В. Ткаченко [47], у яких здійснено дослідження
загальних питань, пов’язаних з послугами як товаром, а також
проаналізовано особливості маркетингу банківських послуг. Але
необхідно зауважити, що всі вони ґрунтуються на аналізі зарубіж-
них моделей і фактично фіксують їхні загальні положення. Тому
в подальшому проаналізуємо основоположні підходи до мар-
кетингу послуг та концепції його розвитку.

Розглядаючи принципи маркетингу, зазначимо, що у сфері по-
слуг вони аналогічні принципам традиційного маркетингу, але в
їхніх співвідношеннях і впливі на характер маркетингової діяль-
ності є деякі особливості.

У маркетингу послуг домінує необхідність урахування соціаль-
них факторів. Результати діяльності підприємств і організацій, що
надають послуги, безпосередньо формують соціальне середовище
й умови життєдіяльності людини, а сам маркетинг послуг може
розглядатися як особливий вид соціальної роботи. У зв’язку з цим
на ринку послуг підсилюється дія принципу адекватної мінливості
мінливого попиту й способів виробництва та реалізації продукту, а
також принципу врахування зовнішніх ефектів.

За своєю суттю концепція маркетингу — це наукова система
надання послуг і одержання взаємної вигоди виробником, про-
давцем та покупцем, споживачем товару [6]. Мається на увазі
орієнтація підприємства на потреби споживачів та на запити рин-
ку, підкріплена комплексними зусиллями маркетингу, спрямова-
ними на задоволення потреб споживачів як основи для досягнен-
ня мети підприємства. Концепція маркетингу підпорядкована
меті підприємства загалом і ринку зокрема. Якщо через мету під-
приємство орієнтується на те, до чого воно прямує, прагне, то
вибором певної концепції всі дії підприємства набирають певно-
го спрямування, упорядкованості, концентрації зусиль.

Вибір концепції залежить від багатьох чинників, які стосу-
ються не лише самого підприємства. Кожна з концепцій передба-
чає власний підхід до маркетингової та всієї підприємницької ді-
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яльності й може розглядатися як особлива ідеологія бізнесу. Зав-
дання керівництва полягає у кваліфікованому перегляді всіх кон-
цепцій та виборі найефективнішої з можливих.

Концепції маркетингу у сфері послуг взаємопов’язані з відпо-
відними концепціями товарного ринку. Вони лише підкреслюють
особливості виробництва послуг, їх характеру й умов реалізації.

Розмаїтість функцій і видів діяльності, що властиві маркетин-
гу, вимагає існування єдиної основи ведення бізнесу у сфері по-
слуг. Таку основу може скласти одна із сучасних концепцій мар-
кетингу (рис. 9.6).

Концепції маркетингу
у сфері послуг

Концепція вдосконалення
діяльності підприємства

Концепція соціально-
етичного маркетингу

Концепція вдосконалення
послуг

Концепція традиційного
маркетингу

Концепція інтенсифікації
комерційної діяльності

Концепція маркетингу
партнерських відносин

(взаємодії)

Рис. 9.6. Концепції маркетингу у сфері послуг

Комплекс маркетингу у сфері послуг є об’єднувальною лан-
кою між виробником послуг і споживачем, ринковими сегмента-
ми, включає набір змінних, що піддаються контролю з боку під-
приємства й утворюють взаємозалежну сукупність (систему), що
здатна забезпечити бажану відповідну реакцію з боку цільового
ринку. Здатність комплексу маркетингу викликати адекватну ре-
акцію споживача зумовлена тими властивостями, що притаманні
маркетингу як системному утворенню. Основною такою власти-
вістю є здатність системи (комплексу маркетингу) забезпечувати
синергетичний ефект.

До комплексу маркетингу у сфері послуг входять усі дії й за-
ходи, що можуть бути здійснені для надання впливу на попит
споживачів послуг (рис. 9.7).
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Комплекс маркетингу послуг

Вид послуг
Якість послуг
Споживчі властивості
Специфікація
Асортимент послуг
Сервіс
Гарантії та ін.

Канали розподілу
Ступінь охоплення ринку
Місцезнаходження ринку та ін.

Реклама
Персональний продаж
Пропаганда
Паблік-рилейшинз
Стимулювання збуту

Ціна на послуги
Знижки
Період платежу

Матеріальний доказ
Фізичне підтвердження
послуги
Оточення, атмосфера

Люди, персонал
Учасники створення послуги,
їхня поведінка, дії, відносини

Процес
Спосіб надання послуги

Рис. 9.7. Складові комплексу маркетингу послуг

Синергетичний ефект (з гр. synergos — який спільно діє) дося-
гається спільною дією елементів системи. У кількісному та якіс-
ному відношенні він перевищує просте додавання ефектів від роз-
дільної дії окремих елементів системи. Той результат, до якого
прагне система і який може бути досягнутий нею, зумовлюється
не тільки властивостями окремих складових елементів, але й єдні-
стю їхніх властивостей і взаємозв’язків. Саме системність з усією
сукупністю притаманних їй властивостей дозволяє сучасному мар-
кетингу ефективно вирішувати складні ринкові завдання.

Численні можливості в цьому напрямі можна об’єднати в сім
основних груп елементів комплексу маркетингу.

До них належать:
 послуги як товари особливого ряду (product);
 ціна на послуги (price);
 методи розподілу послуг (place);
 методи просування послуг (promotion);
 процес (process);
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 матеріальний доказ (physical evidence);
 люди, персонал (people).
Агрегуючи ці елементи, комплекс маркетингу впливає на ці-

льовий ринок підприємства послуг.
Відповідно до цього традиційний інструментарій маркетингу

— «4Р», доповнюється у сфері послуг такими засобами маркетин-
гу — трьома додатковими Р: процес (process), люди як персонал
(people), фізичне оточення — підтвердження (physical evidence),
які необхідні в арсеналі маркетолога для успішної роботи сервіс-
ного підприємства.
Отже, комплекс маркетингу послуг можна охарактеризува-

ти як діяльність, що має на меті оволодіння цільовим ринком за
допомогою дій, розповсюджених за вказаними напрямками.

Для здобуття досвіду про сервісне підприємство покупець
знаходить відчутні аспекти купівельного пізнання підприємства й
через їх оцінку прогнозує якість очікуваної послуги. Своє бачен-
ня як відчутний аспект пізнання покупець формує на основі оцін-
ки простору, де функціонує сервісне підприємство, та оточення,
обладнаного та впорядженого в сервісному підприємстві, де пе-
ребувають покупці й персонал, який надає послугу. Це такі фізичні
фактори простору та оточення, як: ландшафт, місце розташу-
вання, облаштування підходів та під’їздів, паркування автомобі-
лів тощо, зовнішні атрибути будівель і споруд, дизайн примі-
щень, обладнання, меблі, освітлення, температура, рівень шуму,
дороговкази, чистота та охайність, зовнішній вигляд персоналу
тощо. Вони є першочерговими відчутними й ближчими до покуп-
ця факторами, ніж послуга, за наданням якої покупець зверта-
ється до сервісного підприємства.

Усі відчутні аспекти купівельного пізнання сервісного підпри-
ємства, а потім і послуги, зараховують до фізичного оточення, яке
є важливим фактором у маркетингу-мікс для уречевлення концеп-
ції послуг, і як рівнозначне фізичному оточенню з цих позицій та-
кож уживають термін «матеріальне підтвердження» або «матері-
альне свідоцтво» чи «матеріальне свідчення» послуги. Фізичне
оточення є ключовою характеристикою якості послуги, а також
важливим фактором для успішної роботи сервісного підприємства.

Вплив на сприйняття якості послуги через фактори уречев-
лення, матеріального підтвердження, фізичного оточення здійс-
нюється сервісними підприємствами в різний спосіб як для по-
значення (пізнання) послуги, так і власне підприємства.

Сервісне підприємство є відкритою виробничою системою, з
якою покупець контактує й усередині якої він діє разом з контакт-
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ним персоналом, оцінює як діяльність складових систем, так і фі-
зичне оточення, у якому вони діють. Але насамперед покупець ба-
чить, сприймає та оцінює фізичне оточення, а послугу як результат
діяльності сприймає й оцінює потім — після її виробництва.

Розробка, дизайн, процес
доставки послуг. Взаємозв’язок

якості та продажу послуг,
планування процесу їх надання

Розглянуті у попередніх питаннях особливості ринку по-
слуг дають можливість визначити специфіку маркетингу в цій
сфері. Маркетинг послуг — це система безперервного узгоджен-
ня пропонованих послуг з послугами, які мають попит на ринку i
які підприємство здатне запропонувати з прибутком для себе й
ефективніше, ніж це роблять конкуренти.

Досвід функціонування національного ринку послуг демон-
струє, що зростання кількості компаній не означає якісних змін у
цій сфері. І перш за все в наявності конкуренції серед підпри-
ємств сфери послуг. Визначальними в умовах ринкової економі-
ки для більшості вітчизняних сервісних підприємств стали проб-
леми їх адаптації до ринкової кон’юнктури й конкурентного
середовища та можливості в забезпеченні фінансової стійкості.
При цьому були й інші об’єктивні і суб’єктивні причини, насам-
перед загальна економічна й фінансова криза та пов’язані з цим
проблеми збитковості галузей народного господарства, невиплат
заробітної плати й зниження купівельної спроможності населен-
ня, відсутність дієвих форм соціального захисту населення. На
ряді ринків, особливо фінансовому, нерухомості, туристичних
послуг, роздрібної торгівлі монополія продавця ґрунтується на
низький інформованості споживача та недосконалості. Компані-
ям, які намагаються отримати якомога більше прибутку, вдається
досягти цього за рахунок нав’язування споживачам сумнівних
послуг за допомогою масованої реклами та стимулюючих захо-
дів, направлених на прискорення здійснення операції купівлі-
продажу (сприяння продажу).

До того ж такий процес загострюється інфляцією, яку
Ф. А. фон Хайек називав «державною грошовою дезінформаці-
єю». Прикладом цього є кредитно-грошова політика, яку прово-
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див у 2009 році Національний банк України. Така політика є по-
стійним джерелом економічної дезінформації, що зумовлює гло-
бальну дискоординацію господарства, яка проявлялася, зокрема,
у штучних коливаннях ділової активності бізнес-структур.

У сучасних умовах для підприємств сфери послуг існує ряд
специфічних проблем, які ускладнюють:

 координування зусиль у сфері маркетингу, виробництва та
мотивації персоналу;

 формування цінової політики;
 встановлювання стандартів та контролю якості послуг;
 створення нових послуг та донесення до споживачів їхнього

змісту;
 підтримку необхідного рівня мотивації персоналу;
 балансування між уніфікованими правилами та індивідуаль-

ними особливостями окремих співробітників і особливими вимо-
гами окремих споживачів.

Саме для вирішення цих проблем, або, принаймні зниження
рівня їх значення, на підприємствах сфери послуг необхідне за-
стосування системи маркетингового управління послугами, яке
спрямоване на споживача та прибуткову діяльність підприємств,
результатом чого є задоволення потреб клієнтів у нематеріальних
видах товарів або в отриманні корисного ефекту.

Нагальними щодо вирішення з теоретичного та практичного
погляду є проблеми, пов’язані з різними сторонами функціону-
вання вітчизняного ринку послуг: пріоритетними є питання щодо
збалансованості ринку, згладжування диспропорції співвідно-
шення попиту та пропозиції, забезпечення підтримки належного
рівня якості наданих послуг та адаптації діяльності вітчизняних
операторів ринку до вимог і сучасних тенденцій розвитку біз-
несу.

Конкуренція за споживача — це перш за все конкуренція між
діячами ринку в здатності надати споживачу «ціннішу» послугу.
У межах маркетингу відносин створення цінності є основним
змістом діяльності, де цінність розуміється не як здатність послу-
ги задовольнити потребу, а як засіб отримання додаткових пере-
ваг економічного або психологічного характеру. Вирішення цьо-
го завдання залежить від стратегічних цілей сервісного підпри-
ємства, готовності використовувати й застосовувати сучасні мар-
кетингові технології. Одним з основних напрямів формування
стратегічних конкурентних переваг є надання послуг вищої якос-
ті, порівняно з конкуруючими аналогами. Ключовим тут є надан-
ня таких послуг, які б задовольняли, і навіть перевершували очі-



469

кування цільових клієнтів. Очікування клієнтів формуються на
основі досвіду, що вже є споживачів, а також інформації, яку во-
ни одержують за допомогою прямих (особистих) або масових
(неособистих) каналів маркетингових комунікацій. Виходячи з
цього, споживачі вибирають виробника послуг і після їх надання
порівнюють своє уявлення про одержану послугу зі своїми очі-
куваннями. Якщо уявлення про надану послугу не відповідає очі-
куванням, клієнти втрачають до сервісної фірми інтерес, якщо ж
відповідає або перевершує їхні очікування, вони можуть знов
звернутися до такого виробника послуг. Споживач завжди прагне
до визначеної їм відповідності ціни послуги та її якості. Незадо-
воленість послугою призводить, як правило, до значних втрат ча-
стки ринку. Саме тому виробник послуг повинен якомога точні-
ше виявляти потреби й очікування своїх цільових клієнтів.

Враховуючи, що сприйняття клієнтом якості послуги завжди
має найважливіше значення, керівникам сервісних фірм необхід-
но прагнути до введення кількісних параметрів (показників), що
допомагають оцінювати процес обслуговування та впливати на
нього. Але існують труднощі перекладу абстрактних міркувань
про якість послуг на мову конкретних управлінських рішень що-
до рівня обслуговування клієнтів.

Оцінити якість послуги набагато складніше, ніж якість товару.
Адже клієнт сприймає не тільки результат послуги, але й стає
співучасником її надання. Проте самі споживачі не можуть дати
чіткого визначення поняттю «якість у сфері послуг», а дослідни-
ки — знайти його кількісний вираз. Більшість учених, які вивча-
ють якість послуг, мають досвід вивчення сфери матеріального
виробництва. Японці визначають якість як «відсутність дефектів
— робити все правильно зразу ж»; Ф. Кросбі, один з гуру управ-
ління якістю, визначає її як «відповідність вимогам»; Д. Гарвін
вимірював якість шляхом підрахунку кількості «внутрішніх» (які
були знайдені ще на заводі) і «зовнішніх» дефектів (виявлених
уже після продажу товару).

Характеристики якості оцінюють і з іншої позиції: чи одер-
жують клієнти рівний доступ до якісної послуги за ті самі гроші.
Нарешті, необхідно сказати про цілісність якості. Щоб викликати
незадоволеність клієнтів якістю вистачить однієї негативно
сприйнятої характеристики послуги.

На думку Бартона А. Вайца на величину розриву в рівні серві-
су впливають такі чинники:

 розриви в знаннях: різниця між очікуваннями покупців і їх-
ньою оцінкою наданих послуг;
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 розриви в стандартах: різниця між знаннями про очікування
покупців і встановленими в сервісній організації стандартами об-
слуговування;

 розриви в обслуговуванні: різниця між прийнятими у фірмі
стандартами обслуговування й фактичним рівнем сервісу;

 розриви в комунікаціях: різниця між рівнем сервісу, що фак-
тично надається, і рівнем, заявленим у програмах просування.

Ці чотири розриви й визначають загальний розрив у рівні сер-
вісу, для скорочення якого вимагається зменшити величину кож-
ної складової.

На всіх ринках, крім, можливо, чітко централізованого, ситуа-
ція змінюється. Така зміна вимагає адекватного оновлення інфор-
мації щодо стану на ринку, це обумовило твердження, що «еко-
номічні проблеми виникають завжди у зв’язку зі змінами і лише
внаслідок їх».

Тому необхідним є дослідження, яке полягає в опитуванні
споживачів послуг. Наприклад, працівники деяких туристичних
компаній, фінансових установ (СК, страхових брокерів, банків)
просять клієнтів заповнити невелику анкету, у якій вони оціню-
ють рівень обслуговування, дружелюбність і професіоналізм
працівників, рівень компетенції. Це загальноприйнята практика,
поширена в сервісних підприємствах розвинутих країн, зокрема,
багато авіакомпаній світу під час польоту просять пасажирів від-
повісти на питання, що стосуються процедури придбання квит-
ків, зустрічі, екіпажу та обслуговування на борту літаків.

Наприклад, у страхових компаніях важливим є вимірювання
ступеня задоволеності споживачів після настання страхового
випадку. Такі дослідження дозволяють одержати оперативну ін-
формацію про очікування та враження споживачів. Вони також
демонструють клієнтам, що страховик зацікавлений у поліпшенні
сервісу. Одержані відповіді дозволяють менеджерам страхової
організації оцінити роботу конкретних співробітників і ухвалити
рішення про заохочення й надання допомоги «відстаючим» пра-
цівникам.
Інтерв’ю з групами покупців. Опитування або анкетування знач-

ної кількості споживачів можна замінити роботою з групами з
10—15 споживачів. Наприклад, контактний персонал, пов’язаний з
наданням послуг, може раз на місяць проводити годинну зустріч з
наперед відібраними клієнтами, які діляться враженнями про об-
слуговування й виказують побажання щодо поліпшення роботи.

Після того, як збір інформації про очікування й сприйняття
обслуговування завершений, її аналізують і одержані результати
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використовують для встановлення стандартів і розробки сис-
теми надання високоякісного сервісу.

На нашу думку, володіння маркетинговою інформацією про
параметри ринку та інші зовнішні чинники дає можливість су-
б’єкту ринку знизити ступінь невизначеності зовнішнього сере-
довища, асиметрію розвитку свого виробництва й перетворити
інформацію на джерело отримання конкурентної переваги.

Таким чином, якість сервісу підвищується за рахунок: 1) ро-
зуміння очікуваного покупцями рівня обслуговування; 2) встанов-
лення стандартів сервісу; 3) упровадження програм обслугову-
вання, що відповідають стандартам; 4) проведення програм
комунікації для інформування покупців про послуги, що нада-
ються сервісною організацією.

Л. Беррі й П. Парасурман запропонували модель якості по-
слуг «SERVQUAL» у якій знайшли відображення основні вимо-
ги до очікуваної якості послуг, ґрунтуючись на певних крітеріях
вимірювання. Модель характеризує ступінь якості надання по-
слуги і містить п’ять вимірів якості (qualіty dіmensіons) (табл.
9.3).

Таблиця 9.3
МОДЕЛЬ «SERVQUAL»

Вимір Короткий опис виміру

Надійність (Reliability) Можливість виконати обіцяні послуги точно
й ґрунтовно

Матеріальність (Tangibles) Сприйняття приміщень, устаткування, зовніш-
нього вигляду персоналу та інших фізичних
доказів послуги

Чуйність (Responsiveness) Бажання допомогти клієнту та швидке надан-
ня йому послуги

Упевненість (Assurance) Сприйняття компетентності та увічливості
персоналу. Створення довірчих відносин.
Безпека послуг

Співучасть (Empathy) Доступність (фізичний і психологічний кон-
такт зі співробітниками повинен бути легким
і приємним), комунікативність (фірма інфор-
мує споживачів про послуги на зрозумілій їм
мові), розуміння (прагнення краще зрозуміти
специфічні потреби клієнта й пристосуватися
до них)
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Вищезазначені дослідники склали також перелік показників
якості послуг, виявивши, що споживачі користуються переваж-
но простими критеріями незалежно від виду послуг. Ці критерії
такі:

 доступність: послугу легко одержати в зручному місці, у
слушний час, без зайвого очікування її надання;

 комунікабельність: опис послуги виконаний на мові клієнта,
який відповідає очікуванням споживача;

 компетентність: обслуговуючий персонал володіє необхід-
ними навиками і знаннями;

 увічливість: персонал привітний та дбайливий;
 викликає довіру: компанії та її працівникам можна довіри-

тися, оскільки вони дійсно прагнуть задовольнити будь-які запи-
ти клієнтів;

 надійність: послуги надаються акуратно й на стабільному
рівні;

 чуйність: службовці чуйні й творчо підходять до рішення
проблем і задоволення запитів клієнтів;

 безпека: послуги, що надаються, не несуть жодної небезпеки
або ризику й не дають приводу для сумнівів;

 матеріальне підтвердження: складові компоненти послуги,
що сприяють її уречевленню;

 розуміння / знання клієнта: службовці прагнуть якнайкраще
зрозуміти потреби клієнта й кожному з них приділяють увагу.

Інший, не менш цікавий підхід до формування конкурентних
переваг стосовно якості процесів обслуговування ґрунтується на
концепції «нейтральних зон» Ч. Бернарда. Відповідно до цієї
концепції, певні поведінкові реакції, включаючи сприйняття
управління як прояв владних повноважень, є результатом послі-
довних і комплексних процесів і, оскільки відсутні причини про-
тидіяти такому прояву або діяти всупереч цьому прояву владних
повноважень, людина у відповідь залишається нейтральною у
своїх реакціях, не замислюючися над цим. Те саме можна сказати
й про сприйняття споживачем пропонованого обслуговування.

Якщо обслуговування опиняється в зоні прийнятного або очі-
куваного, дуже мало надій на те, що задоволення буде отримано.
Тільки в тому випадку, коли якість і рівень обслуговування в
сприйнятті споживача виявляються за межами цієї нейтральної
зони, він переживає почуття задоволення або, навпаки, незадово-
лена.

Виходячи з цього, можна припустити, що чим важливішими
для споживача є певні елементи обслуговування, тим вужчою є
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нейтральна зона, тим меншою мірою нейтральним залишати-
меться споживач стосовно до пропонованого обслуговування.

На основі цієї ідеї Е. Кедотт і Н. Терджен створили типоло-
гію ефективності елементів обслуговування, яка може бути ви-
користана для створення класифікаторів і можливості прове-
дення порівняльного аналізу. Учені довели, що деякі елементи
обслуговування можуть мати у відповідь позитивну або негатив-
ну реакцію споживачів, тоді як інші взагалі не створюють у
реакції відповідь. Оскільки потреби споживачів виникають за-
лежно від обставин, то для більшої ефективності стратегія об-
слуговування також повинна бути обумовленою. Наприклад,
якщо зручності, ціна, чистота й швидке обслуговування є пріо-
ритетними для відвідувача ресторану швидкого обслуговуван-
ня, найдоцільнішим для компанії буде направити свої обмежені
ресурси на задоволення саме цих пріоритетних потреб, ніж
витрачати засоби на створення ігрового майданчика перед бу-
дівлею.

Неординарне рішення проблеми сприйняття якості товарів і
послуг запропоновано Н. Кано. Він виокремив три основні типи
реакцій споживачів, а для оцінки споживчого сприйняття було
розроблено особливу техніку опитування споживачів, за якої кож-
не питання задається двічі: у позитивній і в негативній формі.
Звівши разом відповіді на обидва питання, можна встановити тип
даної характеристики товару або послуги.

На нашу думку, більшості відомих сервісних підприємств
сфери послуг, які є лідерами у своїй галузі, властиві загальні ри-
си, а саме:

1. Наявність системи маркетингового управління, основними
складовими якої є процес виявлення потреб і очікувань цільових
ринків, управління якістю, продуктивністю та обслуговуючим
персоналом. Для досягнення мети здійснення та надання якіс-
них сервісних продуктів необхідна система їх ефективного
управління. Слід чітко визначити загальну й конкретну відпові-
дальність і повноваження всього персоналу, діяльність якого
впливає на якість надання послуги. Сюди належить і забезпе-
чення ефективних відносин між споживачем і постачальником у
всіх випадках їх безпосередньої взаємодії в межах і поза сервіс-
ною організацією. Визначені відповідальність і повноваження
повинні узгоджуватися із засобами й методами досягнення від-
повідної якості послуги. У кращих сервісних компаній є власне
уявлення про свій цільовий ринок і споживчі потреби, які їм до-
водиться задовольняти. Вони володіють чіткою стратегією щодо
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задоволення цих потреб, що допомагає їм завойовувати міцну
прихильність споживачів.

2. Постійна увага вищого керівництва фірми до якості. Вихо-
дячи з положень міжнародного стандарту, вище керівництво сер-
вісної організації приймає на себе відповідальність за політику
якості, що стосується:

 рівня якості сервісних продуктів;
 сприятливого іміджу сервісної організації та її репутації сто-

совно якості;
 цілей забезпечення якості сервісних продуктів;
 підходу для досягнення мети стосовно якості;
 ролі персоналу компанії, відповідального за реалізацію полі-

тики стосовно якості.
Наприклад, у компанії «Макдональдс» регулярно визначають

результати діяльності кожної торгової точки за параметрами
QSCV, а саме: якість (quality), обслуговування (service), чистота
(cleanliness), цінність (value). Підприємницьким структурам, які
претендували на право використання імені «Макдональдс», але
не зуміли досягти певних вимог та не відповідали названим кри-
теріям, було в цьому праві відмовлено.

3. Встановлення високих стандартів. Першочергові завдання в
цьому напрямі включають:

 послідовну задоволеність споживача з погляду професійних
стандартів і етики;

 безперервне підвищення якості послуги;
 облік вимог суспільства й захисту навколишнього середо-

вища;
 ефективність у наданні послуги.
Найважливішим питанням є переведення цих завдань у прак-

тичну площину, а саме:
 чітке визначення потреб споживача та відповідних заходів

стосовно якості;
 застережливі дії та управління з метою уникнення невдово-

леності споживача;
 оптимізація витрат, пов’язаних з якістю, з метою досягнення

необхідного виконання послуги та рівня якості;
 досягнення колективного зобов’язання за якістю в межах

сервісної організації;
 безперервний аналіз вимог, що висуваються до послуги, і

досягнень, щоб визначити можливості щодо підвищення якості
послуги;
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 попередження несприятливих дій сервісної організації на
суспільство та навколишнє середовище.

Кращі виробники послуг дотримуються високих стандартів
якості обслуговування. «Swissair», наприклад, поставила завдан-
ня домогтися, щоб не менше 96 % її пасажирів оцінювали обслу-
говування як хороше або чудове.

4. Використання системи моніторингу результатів обслугову-
вання. Моніторинг результатів обслуговування повинен склада-
тись з добре продуманих і всеосяжних оцінок, що ґрунтується на
відповідних джерелах інформації, включаючи:

 аналіз з виконання послуги, тобто інформацію про ефектив-
ність і результативність процесу надання послуги в досягненні
вимог до послуги й задоволеності споживача;

 внутрішні перевірки (аудит) застосування та ефективності
всіх елементів системи якості в досягненні встановленої мети за-
безпечення якості послуги;

 зміни, викликані новими технологіями, концепціями якості,
стратегіями ринку, а також соціальними або екологічними умовами.

5. Внутрішній аудит якості слід проводити регулярно для пе-
ревірки застосування й ефективності системи якості, а також до-
тримання специфікації послуги, специфікації надання послуги та
специфікації управління якістю.

Найкрупніші фірми регулярно здійснюють оцінку якості об-
слуговування як у власних організаціях, так і у своїх конкурен-
тів. Для цього використовують низку методів, що включають,
наприклад, контрольні закупівлі для подальшого порівняння,
приховані закупівлі, опитування споживачів, аналіз скарг і про-
позицій, команди аудиту сервісу тощо. Компанія «General
Electric» (США) розсилає за місцем проживання 700 тис. опиту-
вальних карток на рік з метою визначити рівень обслуговування
клієнтів службовцями своєї компанії. Багато якісних характери-
стик, що одержали суб’єктивну оцінку з боку споживачів, мо-
жуть бути використані надалі сервісною організацією для кіль-
кісної оцінки.

Найважливіший ресурс у будь-якій організації — її співробіт-
ники. Це особливо важливо в сервісній фірмі, де поведінка й став-
лення до роботи кожного співробітника здійснюють безпосеред-
ній вплив на якість послуги. Як чинники, що впливають на
стимулювання персоналу, його професійне зростання, взаємодію
та ставлення до роботи, слід розглядати:

 підбір співробітників за принципом їх можливості задоволь-
няти вимоги, точно визначені для даного виду робіт;
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 умови праці, що сприяють діловим відносинам;
 можливості кожного члена організації для послідовних і

творчих методів роботи;
 розуміння майбутніх завдань і цілей, які треба досягти, з

урахуванням характеру їх впливу на якість;
 усвідомлення всім персоналом причетності і впливу на

якість послуг, що надаються споживачам;
 зусилля, спрямовані на підвищення якості, шляхом належ-

ного їх визнання й винагороди;
 планове просування персоналу по службі;
 планові заходи щодо навчання персоналу.
До важливих елементів професійного зростання персоналу

належать:
— підготовка фахівців у галузі загального управління якістю;
— навчання персоналу з питань політики сервісної органі-

зації стосовно якості, цілей і концепцій задоволеності спожи-
вача — ознайомлювальна програма, яка може включати ін-
структаж і навчальні курси для нових співробітників, а також
програми періодичної перепідготовки для кадрових співробіт-
ників;

— методики з точного визначення й перевірки належного рів-
ня підготовки і перепідготовки, одержаної персоналом;

— підготовка щодо управління технологічним процесом, збо-
ру даних, визначення й аналізу проблем, які корегують дії та під-
вищують якість, спільної роботи й методів спілкування;

— необхідність ретельної оцінки вимог до персоналу для офі-
ційної атестації, а також надання відповідної допомоги;

— оцінка діяльності персоналу для визначення його професій-
ного зростання й потенційних можливостей.

Цілком логічною нам видається розробка власної моделі сер-
вісного підприємства як системи маркетингового управління по-
слугами, яка взмозі допомогти керівникам вітчизняних компаній
правильно побудувати свою стратегічну діяльність на ринку
споживача (рис. 9.8).

Взаємовідносини з власними працівниками (переважно контак-
тним персоналом), яких називають «маркетологами за сумісни-
цтвом», справляють вплив на процес надання послуг і вимагають
упровадження елементів внутрішнього маркетингу та регулярно-
го аудиту задоволеності власних працівників своєю роботою —
це створює середовище підтримки й винагороди службовців за
високі результати в роботі.
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Необхідним, на нашу думку, є впровадження інноваційних
маркетингових рішень щодо автоматизації системи маркетинго-
вого управління послугами сервісного підприємства з урахуван-
ням сучасних тенденцій розвитку бізнесу, шляхом формування
клієнт-орієнтованої стратегії та структури компанії, зокрема ко-
манди менеджерів з роботи з клієнтами, розробки могутньої сис-
теми підтримки — бази даних, керованої програмним забезпе-
ченням CRM-системи, інтегрованої з мультимедійним кол-
центром, здатним на цілодобове обслуговування запитів клієнтів,
реалізацію довідково-інформаційних завдань, наповнення досто-
вірною інформацією клієнтської бази. Мета — підвищення поін-
формованості суб’єктів ринку та зниження явища інформаційної
асиметрії, що разом із трансакційними витратами є «дефектами
мікроструктури» ринкових взаємодій суб’єктів економічної діяль-
ності.

Отже, скоординованість дій окремих підрозділів, що входять
до складу сервісного підприємства, зростає не тільки в результаті
прийняття відповідних адміністративно-управлінських заходів,
але й значною мірою досягається за рахунок використання моде-
лей обслуговування споживачів.

Маркетинговий підхід у діяльності вітчизняних підприємств
сфери послуг дозволяє вирішити ринкові проблеми найраціональ-
нішим шляхом, своєчасно виявляти ринкові можливості й ви-
користовувати їх, планувати й організовувати надання послуг з
урахуванням передбачуваних тенденцій споживчого попиту.

Використання стратегічних
підходів для збалансування попиту

і пропозиції на ринку послуг

Управління продуктивністю дуже важлива справа, тому
що у сфері послуг продуктивність дуже низька. Рівень продуктив-
ності у сфері послуг залежить від факторів, які зумовлюють:

1) значне залучення споживача в процес обслуговування
утруднює його стандартизацію та автоматизацію;

2) продуктивність надання послуги залежить від інтенсивності
праці персоналу;

Òåìà 6
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3) незбережність послуг веде до використання надмірних по-
тужностей.

Набір таких факторів свідчить про те, що між підвищенням
продуктивності праці у сфері послуг і підвищенням їх якості мо-
же виникати протиріччя. Наприклад, інститут, збільшуючи роз-
міри студентських груп, ризикує знизити якість навчання. Тому
необхідно максимально оптимізувати дії виробників і маркетоло-
гів у справі задоволення потреб клієнтів.

Цього досягають:
— розробкою нових технологій;
— зростанням ролі споживачів в обслуговуванні;
— збалансованістю попиту й пропозиції послуг;
— розподілом діяльності в міру контакту зі споживачем;
— конвеєрним підходом до обслуговування при застосуванні

жорстких і м’яких технологій. Жорсткі технології — це автома-
тизація процесів, а м’які ведуть до продуктивнішої організації
праці.

Способи підвищення продуктивності праці без зниження яко-
сті послуг пов’язані:

 з розподілом діяльності в міру контакту зі споживачем (ме-
дичні або поштові послуги);

 з конвеєрним підходом до обслуговування в умовах жорст-
ких та зберігаючих технологій. У першому випадку потрібна ав-
томатизація, а в другому скорочення персоналу;

 зі зростанням міри участі клієнта в процесі обслуговування
за рахунок переводу клієнтів на часткове самообслуговування
(електронні картки);

 зі встановленням рівноваги попиту й пропозиції під час
зниження пікового попиту та збільшення гнучкості пропозицій.

Особливості управління персоналом

Управління обслуговуючим персоналом це створення потріб-
них відносин персоналу зі споживачем.

Процес управління обслуговуючим персоналом складається з:
— правильного підбору штату працівників;
— ознайомлення працівників з вимогами й корпоративною

культурою на підприємстві;
— системи мотивації персоналу;
— оцінки якості послуг.
Для багатьох організацій сфери послуг характерні тісні й від-

носно тривалі контакти обслуговуючого персоналу зі спожива-
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чами. У цьому випадку важливі особисті відносини обслуговую-
чого персоналу з клієнтом. Як правило, незадоволеність клієнтів
закладами, що надають послуги, пов’язано з байдужістю та не-
ввічливістю персоналу під час обслуговування.

Увічливість співробітника в спілкуванні, уміння викликати
довіру до себе та інші якості його роботи, пов’язані з вимірами
впевненість і співпереживання, на перший погляд, упираються в
індивідуальні характеристики людини. Але спонукати людину
проявляти свої якості має пануюча в організації сервісна культу-
ра. Зберігати спокій, упевненість у собі допомагає теплий внут-
рішній клімат. Можливо, це своєрідний інстинкт самозбережен-
ня: тільки культивуючи уважне, добре ставлення один до одного,
до споживачів, можна з успіхом витримувати напружений ритм,
який сьогодні, напевно, неминучий.

Домагатися появи й підтримувати сервісну культуру можна
трьома способами. Найбільшу роль відіграє підхід до наймання
людей, готових підтримати цінності й норми сервісної культури.
Немаловажлива мотивація — вплив санкціями культури на до-
тримання людьми цих цінностей і норм. Нарешті, цінності й нор-
ми повинні бути донесені до співробітників у процесі навчання
й комунікації. Дотримання норм сервісної культури залежить не
від отриманої кваліфікації (з виконання окремих робочих функ-
цій), а від особистісних якостей співробітника. Головною серед
них є мораль, відповідає культурним нормам.

Якості, за які не ставлять оцінку в жодному дипломі, набува-
ють самостійної цінності під час приймання на роботу. Якою б
високою не була кваліфікація співробітника, для компанії завжди
буде робота — «зробити новачка фахівцем саме своєї компанії, її
патріотом, людиною своєї команди». Залучення співробітників
ззовні стає дорогим задоволенням. «Mіcrosoft», наприклад, щоріч-
но інтерв’ює 25 000 випускників університетів США для відбо-
ру з них лише 500 осіб. Тому упор робиться на підвищення про-
фесіоналізму існуючого члена команди, внутрішній відбір на ва-
кантні місця.

В основі успішних мотиваційних програм компаній сфери по-
слуг лежить принцип: «Наша пропозиція — наш співробітник».
Клієнт не буде зодоволений, поки не задоволений співробітник,
який надає послугу, тому мотивування визначається як продаж
співробітникові внутрішнього продукту. Внутрішні продукти
включають не тільки винагороду за працю, яка повинна ставати
дедалі різноманітнішою, але й оточення, у якому працює людина.
Крім того, компанія повинна проводити маркетингові досліджен-
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ня для виявлення потреб працівників і сегментування своїх внут-
рішніх продуктів.

Частиною мотиваційних програм персоналу може стати про-
ведення навчання. Залучення до норм сервісної культури вима-
гає розширення його напрямків за рахунок гуманітарних дисцип-
лін.

Стратегія підприємства на різних
стадіях життєвого циклу послуг

Формування асортименту — це процес добору груп, видів і різ-
новидів товарів. Асортимент формується в усіх ланках товаро-
руху –– від виробництва до роздрібного продажу. У кожній із
цих ланок асортимент товарів різний.

Можливість формування асортименту у сфері послуг значно
ширша, ніж у товарній сфері. Це пояснюється кількома причи-
нами:

1. Нові ідеї послуг формуються під впливом уявлення спожи-
вачів про можливості задоволення їхніх потреб.

2. Розробка та реалізація задуму послуги-новинки має ширші
можливості, ніж в умовах товарного ринку.

3. Життєвий цикл послуг відрізняється від життєвого циклу
товару.

Асортиментна політика послуг охоплює:
 співвідношення видів послуг;
 співвідношення послуг, які перебувають на різних стадіях

життєвого циклу;
Завданнями асортиментної політики послуг можна вважати:
— найповніше задоволення вимог споживачів на основі дифе-

ренціювання пропозицій;
— оптимізацію сукупних фінансових результатів;
Виокремлюють шість асортиментних груп послуг, які мають

чіткі відмінності за фазою життєвого циклу:
1. Головна група охоплює послуги, які перебувають у фазі

зростання та за рахунок яких фірма отримує істотний прибуток.
Ця група має значні стратегічні можливості, що дуже важливо в
динамічному ринковому середовищі.

2. Підтримуюча група –– це послуги у фазі зрілості. За їх ра-
хунок відбувається стабілізація сукупних фінансових результатів
від надання комплексу послуг.

3. Стратегічна група –– послуги в стадії впровадження на ри-
нок.
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4. Тактична група –– супутні послуги в стадії зростання або
зрілості. Вона об’єднує супутні товари або послуги в матеріаль-
ному вигляді, що дозволяють задовольняти потреби споживачів
на вищому рівні.

5. Група, яку розробляють, –– послуги в інноваційній стадії,
але тільки ті, які вже готові до ринкових випробувань.

6. Замикаюча група –– послуги у стадії спаду, але ті з них, які
мають так званий «ринковий потенціал», тобто можливість зрос-
тання продажу в перспективі (наприклад деякі сезонні туристичні
послуги).

Раціональне впорядкування асортиментного ряду послуг по-
требує доцільного співвідношення структурних груп. Тобто 75—
85 % загального обсягу реалізації послуг повинно зосереджува-
тися в головній та підтримуючій групах.

Для визначення стадії життєвого циклу послуги використову-
ють такі показники:

 обсяг реалізації;
 обсяг прибутку;
 темп зростання споживчого попиту;
 частка ринку;
 обсяг інновацій у виробництво послуг.
Приклад наявності на ринку чотирьох груп послуг, що вже

став класичним, представлено в матриці Бостонської консульта-
ційної групи американської асоціації маркетингу (БКГ).

Матриця БКГ у ролі факторів, що класифікують асортиментні
групи, використовує показник темпу розширення ринку та показ-
ник, що відображає ринкову позицію послуги. У матриці виокрем-
лено чотири зони, що відрізняються рівнями оцінки ключових
характеристик.

Зона I –– «Важкі діти» — об’єднує послуги, що виходять на
ринок і потребують значного інвестування, оскільки від їх реалі-
зації прибуток є незначним, хоча обсяги реалізації мають тенден-
цію до зростання.

Стосовно до життєвого циклу ці послуги перебувають у стадії
впровадження.

Зона II –– «Зірки» — включає послуги, що реалізуються
в умовах високого попиту та займають стійку ринкову пози-
цію. Попит вимагає збільшення масштабів виробництва, а от-
же, додаткового інвестування. Таке інвестування частково, а
іноді й повністю, відбувається за рахунок прибутків, одержа-
них від реалізації самої послуги. Це характерно для стадії зро-
стання.
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Зона III –– «Дійні корови» — містить у собі послуги, що актив-
но реалізуються серед споживачів та приносять основний дохід.
Технологія їх виробництва повністю розроблена. Прибуток, що
виникає в результаті їх реалізації, забезпечує фінансову підтрим-
ку інших асортиментних груп. Послуги в цій зоні перебувають на
стадії зрілості та насищення.

Зона IV –– «Собаки» — вміщує послуги, для яких характерне
зменшення попиту та показника ринкової позиції.

Виробництво таких послуг зменшується з метою поступового
виходу з ринку та повної зупинки виробництва або зменшення
його обсягів в очікуванні майбутнього збільшення попиту. Для
них характерна стадія спадання.

Розробка асортиментної політики ґрунтується на таких прин-
ципах, як синергізм і стратегічна гнучкість.

Принцип синергізму виявляється у здійсненні взаємної фінан-
сово-інвестиційної підтримки різних груп, а також економії кош-
тів за збільшення масштабів діяльності підприємств послуг.

Таке взаємодоповнення дозволяє створити цілісну систему
асортиментних складових (асортиментну систему), що має здат-
ність досягати синергічного ефекту, який ґрунтується на викори-
станні внутрішніх взаємозв’язків елементів системи та їх потен-
ціалу.

Джерелами синергізму можуть бути:
 використання одних і тих самих виробничих потужностей

(організація гуртків та курсів у вечірній час у приміщенні шко-
ли);

 використання єдиної науково-дослідної бази;
 створення комплексної системи просування послуг (послуги

підготовчого відділення рекламуються одночасно з іншими по-
слугами вузу);

 формування та використання єдиних баз даних, які система-
тизують необхідну інформацію.

Застосування принципу синергізму стосовно послуг може
призвести до негативного наслідку: збільшення ризику під час
швидких коливань ринкової кон’юнктури може позначатися на
всіх пов’язаних між собою асортиментних групах. Такий негатив-
ний наслідок можна компенсувати за рахунок застосування
принципу стратегічної гнучкості.

Принцип стратегічної гнучкості ґрунтується на поєднанні
послуг або їх асортиментних груп залежно від особливостей і
технологій, цільового сегмента конкурентних умов та інших
факторів зовнішнього середовища. Він слугує для врівноважен-
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ня ризикових і стабільних груп. При цьому намагаються досягти
такого співвідношення, коли раптові ринкові коливання в одно-
му з напрямів діяльності не матимуть тяжких негативних нас-
лідків для всієї асортиментної системи. Такий підхід знижує рі-
вень ризику та забезпечує стійкість підприємства, що функ-
ціонує у сфері послуг. Якщо враховувати ступінь кон’юнктур-
них змін на ринку послуг, можна зрозуміти особливу важли-
вість цього принципу.

Принципи синергізму та стратегічної гнучкості мають супереч-
ливий і досить взаємовиключний характер. Необхідним є пошук
розумного компромісу на основі цільової єдності асортиментної
політики у сфері послуг. Реалізація асортиментної політики від-
бувається в процесі формування стратегічних рішень. Існує знач-
на кількість асортиментних стратегій, серед яких особливу роль
відведено чотирьом, а саме:

 диференціації;
 вузькій спеціалізації;
 диверсифікації;
 вертикальній інтеграції.
Стратегія диференціації заснована на надані послуг, які істот-

но відрізняються від послуг головних конкурентів. ЇЇ викорис-
тання потребує детального вивчення попиту й самого ринку, об-
ґрунтованого позиціонування фірми та її послуг, знаходження
реальних переваг з урахуванням вимог цільового сегмента.

Стратегія вузької спеціалізації набула найбільшого розвитку
на ринку послуг. Вона пов’язана з діяльністю на досить вузькому
сегменті ринку з обмеженим асортиментом послуг. Використання
такої стратегії може бути вимушеним заходом за обмеженості ре-
сурсів або досить ефективним кроком, якщо фірма має можли-
вість оперативно змінювати спеціалізацію у відповідь на зміну
попиту. Значна стратегія потребує підвищеної технологічної гнуч-
кості, високого рівня маркетингової діяльності (моніторинг по-
питу, аналіз життєвого циклу послуги). ЇЇ широке застосування
зумовлене такими причинами:

 високою динамічністю попиту на послуги й значною дифе-
ренціацією споживачів;

 постійним контактом виробника й споживача, що дозволяє
проводити постійний моніторинг попиту;

 можливістю швидкого переорієнтування фірми внаслідок
нижчої потреби в інвестиціях, ніж на товарному ринку, переваж-
ною кількістю невеликих і середніх підприємств, гнучкіших за
своєю суттю;
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 переважанням дрібнодисперсного конкурентного середо-
вища.

Стратегія диверсифікації –– це протилежність стратегії ву-
зької спеціалізації. Розробляється вона на основі значного роз-
ширення номенклатури послуг. Асортиментні групи в цьому ви-
падку не відрізняються тісним взаємозв’язком, а принцип
стратегічної гнучкості домінує над принципом синергізму. Голов-
ною перевагою стратегії є зниження ризику під час різких коли-
вань попиту. Вона має такі особливості:

 дозволяє раціонально використовувати управлінський пер-
сонал, комерційний та маркетинговий потенціал фірми;

 сприяє підвищенню іміджу (розширення фінансових можли-
востей, зміцнення ринкових позицій).

Але широка диверсифікація може мати досить негативний на-
слідок: розрив логічного зв’язку асортиментних груп, за якого
зникає синергічний ефект і утруднюється цілісне сприйняття фір-
ми-виробника.

Стратегія вертикальної інтеграції передбачає розширення
діяльності за вертикаллю, тобто за технологічним ланцюжком.
Вона найприйнятніша для підприємств, які надають комплексні
послуги:

 послідовна реалізація різних елементів комплексної по-
слуги;

 реалізація пакетів послуг.
Така стратегія дозволяє знизити витрати за рахунок викорис-

тання єдиної технологічної бази підприємства, виробничого до-
свіду, налагоджених маркетингових комунікацій.

Ефективність моделі формування асортименту визначають та-
кі показники:

 прибуток (mах);
 обсяг продажу (mах);
 собівартість (mіn).
Асортиментну концепцію доцільно відобразити у вигляді цик-

лів планування асортименту.
Цикл планування асортименту — це час з моменту появи дум-

ки про товар до моменту його виходу на масовий ринок після
здійснення пробного продажу.

Діаграмe процесу планування асортименту — графічне зобра-
ження послідовності операцій щодо продажу товару, а також ча-
су закінчення етапів планування асортименту, зображено у ви-
гляді сітьових графіків (рис. 9.9).
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— закінчений цикл заходів планування;

— повний цикл роботи;

— скорочений цикл роботи

Рис. 9.9. Діаграма планування асортименту
Позначення:
1 — пропозиція щодо послуги;
2 — складання плану і проведення маркетингового дослідження;
3 — висновки;
4 — рішення про можливості підприємства;
5 — виробництво дослідного зразка;
6 — виробництво послуг (товарів) для продажу;
7 — затвердження програми збуту, реклами та стимулювання збуту;
8 — масове виробництво.

Процес планування асортименту схематично зображено на
(рис. 9.10).

Навіть бездоганно сформований асортимент не залишається
таким постійно, він потребує вдосконалення у зв’язку із змінами
в макро- і мікросередовищі маркетингу. Управління асортимен-
том націлене на задоволення попиту цільових груп споживачів,
гнучке реагування на вимоги ринку, забезпечення прибуткової
діяльності підприємства. Вирішення цих завдань здійснюється
шляхом включення нових виробів до асортименту, виключення з
асортименту застарілих або нерентабельних виробів, модифікації
існуючих товарів.

Однією з проблем управління асортиментом є визначення до-
цільності пропозиції стандартної послуги, придатної для всіх ці-
льових ринків, або пристосування послуги до специфічних особ-
ливостей кожного окремого сегмента зі створенням для цього
певної кількості модифікацій базової послуги. Обидва напрями
мають свої переваги й недоліки.
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Залежно від фінансових можливостей і ринкових стратегії іс-
нує два підходи до управління асортиментом підприємства. Пер-
ший передбачає оптимізацію асортименту шляхом звуження його
широти й зменшення глибини та зосередження підприємства на
найпопулярніших і ходових асортиментних групах, а в межах
асортиментних груп — на найпопулярніших асортиментних по-
зиціях. Другий підхід полягає в тому, що підприємство намага-
ється випускати всі різновиди послуг, який би незначний попит
вони не мали. При цьому низька прибутковість або навіть збит-
ковість деяких асортиментних позицій покривається за рахунок
збільшення прибутку, одержаного від виробництва й реалізації
найприбутковіших асортиментних груп.

Серед методів прийняття рішення про вибір одного з вище
описаних підходів є дослідження характеру й обсягів реалізації
послуг, їх прибутковості з використанням методу АВС- та XYZ-
аналізу, орієнтованого на розподіл асортименту за принципом
Парето.

Основою такого аналізу є класифікація найменувань товарів
(послуг) стосовно їх частки в середньомісячних обігах реалізації
за вартістю, кількістю або частотою висунутого попиту. Вартісні
оцінки лежать в основі так званого АВС-аналізу, а оцінки щодо
кількості або частоти попиту на конкретне найменування товару
— в основі XYZ-аналізу. Методика АВС-аналізу передбачає, що
аналізований асортимент товарів (послуг), який реалізовувався
даним підприємством протягом досліджуваного періоду, таблич-
но розміщується в порядку зменшення вартісних оцінок. Як на-
слідок у наступній графі розраховують підсумовані вартісні оцін-
ки та їх процентний вміст відносно цілого; структурні оцінки
кількісної позиції та накопичений процентний вміст, а також ви-
значається показник середнього товарообігу на одну позицію но-
менклатури товарів за обраний період. На цій основі провадиться
поділ асортименту товарів (послуг) на групи А — найбільш ходо-
ві 10—15 % усієї номенклатури товарів (послуг) із загальною пи-
томою вагою в товарообігу 75—80 %; В — середньоходові това-
ри (послуги) з часткою в номенклатурі 20—25 % і в товарообігу
— 15—10 % і С — товари (послуги) обмеженого попиту, які
складають 60—70 % усієї номенклатури і 5—10 % загального то-
варообігу. Усі різновиди товарів (послуг), товарообіг за якими в
шість і більше разів перевищує середнє значення товарообігу,
виключають у групу А; до групи С зараховують усі товари (по-
слуг), оборот яких у два і більше разів є меншим за середній; реш-
ту найменувань товарів (послуг) включають у групу В.
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Водночас проведення такого аналізу лише за вартісним крите-
рієм дає не зовсім об’єктивне уявлення про окрему асортиментну
позицію, оскільки товари (послуги) можуть суттєво відрізнятися
за цінами або частотою споживання. Так, до групи А можуть по-
трапити як найменування товарів (послуг) з низькими цінами та
великими обсягами реалізації, так і товари (послуги) з високими
цінами та низьким обсягом реалізації. Тому проведений вартіс-
ний аналіз потрібно доповнити аналізом досліджуваного асорти-
менту за кількісним показником або частотою попиту на товари
(послуги), який отримав назву XYZ-аналізу за сталістю спожи-
вання.

У такий спосіб можна отримати розподіл товарів (послуг) на
групи з такими характеристиками:

Група Х — майже стабільне (детерміноване) споживання
(пред’явлення попиту). Несталість випадкова й складає менш
20 % щомісячно, тижнева передбачуваність споживання товарів
(послуг) цієї групи становить понад 95 %;

Група Y — споживання товарів (послуг) характеризується силь-
ною нестабільністю, несталість споживання коливається між
20 % і 50 % щомісячно, тижнева передбачуваність споживання
товарів не менша 70 %;

Група Z — стохастичне споживання, нестійкість споживання
складає понад 50 % щомісячно, тижнева передбачуваність спо-
живання товарів (послуг) менша 70 %.

Таким чином, використання АВС- та XYZ-аналізу в управлінні
асортиментом дає можливість сформувати оптимальний асорти-
мент з огляду і на прибутковість підприємства, і на задоволення
потреб споживачів.

Отже, торговий асортимент формують, виходячи з концепції
життєвого циклу послуги.

Підприємство може отримувати різний прибуток залежно від
етапу життєвого циклу послуг. Зазвичай більшість підприємств
виготовляє й реалізує кілька видів послуг. Кожен з них перебуває
на різних етапах життєвого циклу та дає різний рівень прибутку.
А нові послуги взагалі можуть виявитися збитковими.

Формування асортименту у сфері послуг є надзвичайно важ-
ливим завданням, від правильного виконання якою залежить
ефективність функціонування підприємства.

Асортиментна політика залежить від багатьох факторів, які
необхідно враховувати. На ринок потрібно виводити лише кон-
курентоспроможну послугу. Конкурентоспроможність — це по-
няття, що втілює в собі цілу систему стратегічних і тактичних
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прийомів менеджменту й маркетингу, зорієнтованих на потреби
й запити споживача. Споживач — «король», і переможе в бороть-
бі за його вибір той, хто здатний створити йому максимум зруч-
ностей і переваг, пов’язаних з придбанням і використанням то-
вару або послуги.

Залежно від умов життєвого циклу послуги й можливостей
підприємства має здійснюватися вибір стратегій маркетингу на
плановий період. Відповідальними за цю роботу є заступник ди-
ректора з питань маркетингу і начальники відділів збуту, рекла-
ми, планування асортименту продукції та дослідження ринку.

Найвигідніший шлях для успішного маркетингу послуг — це
візуальне представлення маркетологом усього процесу виробни-
цтва й надання послуг, а також усіх послідовних задач, безпосе-
редньо пов’язаних із цим процесом.

Управління продажем
інтелектуальних продуктів і послуг

Маркетинг минулого реагував перш за все на зміни рин-
кової кон’юнктури. Сучасний — на глибокі зміни в людях і про-
дуктах їх діяльності, враховуючи соціальні, економічні, політичні
й демографічні тенденції. Вчасно помітити й використати ті змі-
ни, які пропонуються сучасним життям, відреагувати на виклик
ринку — одна з головних умов успіху [1, с. 202].

Знання й відповідно освіта є однією з найперспективніших
сфер економіки. У країнах, що найдинамічніше розвиваються,
темп їх щорічного зростання досягає 10—15 % [3]. Головним
споживачем знань є особа, проте повноцінна реалізація придба-
ного освітнього потенціалу стає можливою часто лише під час
активного залучення в цей процес підприємств і організацій,
об’єднань громадян, які не тільки привласнюють результати функ-
ціонування освітнього потенціалу, але й забезпечують умови для
його розгортання.

Маркетинг освітніх послуг

Привабливість організації безпосередньо прямо пов’язана з
тим, які можливості вона надає своїм співробітникам (у тому чис-
лі майбутнім) для підвищення освітнього рівня. Це: місця роз-
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ташування й площі освітніх установ, з якими вона має постійні
зв’язки, їхній суспільний престиж, реноме викладачів, науковий
потенціал, знання за профілями підготовки й педагогічні ідеї, а
також матеріальні товари, що необхідні й надаються в процесі
освіти або є його продуктами та широкий комплекс супутніх по-
слуг.

Особливістю процесу продажу освітніх послуг є активна
участь клієнта в процесі надання послуги. Так, російська дослід-
ниця О. В. Сагінова пояснює це поєднанням у них двох найваж-
ливіших елементів — процесу та результату. Про наявність цих
елементів послуг зауважують багато дослідників, називаючи їх
технічними й функціональними аспектами внутрішніми й зовніш-
німи, основними й периферичними. Результатом є те, чого праг-
не досягти послуга, що надається, а під процесом мається на
увазі те, як вона надається [2]. У випадку освітніх послуг резуль-
татом є той приріст чи зміна в освітньому рівні або професійній
кваліфікації, до якого прагне одержувач послуги. Процесом є са-
ме навчання, певним чином організоване й оснащене відповідни-
ми ресурсами. Результат дуже важливий, але конкуренція між
виробниками послуг у більшості випадків відбувається на рівні
процесу.

Наприклад, під час підготовки бакалавра економіки результат,
до якого прагнуть вузи, що пропонують бакалаврську підготовку
за напрямом «Економіка», виражений у певній сумі знань, умінь і
навиків, підтверджених відповідним документом. Результат за-
лежить від того, як організовано процес навчання, які ресурси є і
наскільки ефективно вони використовуються, а також від актив-
ності й мотивації самої особи, яка навчається, від її попередньої
підготовки, здібностей і т. д.

На підставі чого ринок судить про якість вузівських послуг?
По-перше, звичайно, на підставі результату: наскільки підготовка
випускника відповідає вимогам ринку, наскільки ефективно він
здатний виконувати обов’язки, що покладаються на нього. Про-
цес теж має значення й ураховується під час вибору вузу. Важли-
во визначити, що ж таке власне освітні послуги та що пропонує
вуз на ринку. Серед послуг, які може одержати студент, який
вступив до вузу, можна назвати:

 передачу знань у ході лекцій, закріплення навиків під час
семінарських, практичних і лабораторних занять;

 організацію самого процесу навчання. Це, з одного боку, ор-
ганізація його змісту (викладання дисциплін у певній послідов-
ності, чергування лекційних і практичних занять), а з другого, ор-
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ганізація різних форм навчання (розклад занять, іспитів, консуль-
тацій та інших форм учбової роботи), окрім цього, можливість
користуватися бібліотечним фондом, комп’ютерними класами та
учбовими аудиторіями;

 можливість спробувати себе в науково-дослідній роботі у
вигляді різноманітних наукових товариств, гуртків, кружків,
конференцій;

 можливість участі в міжнародних студентських обмінах, за-
рубіжних стажуваннях і т. п.;

 організацію практики в компаніях і організаціях під керів-
ництвом представників цих організацій і самого вузу;

 запрошення зарубіжних і вітчизняних фахівців, практиків
для виступу з гостьовими лекціями;

 можливість оволодіння робочими професіями та одержання
різноманітних кваліфікаційних документів.

Цей список може також включати послуги, супутні освітнім:
надання кімнати в гуртожитках вузу, консультації студентів з
працевлаштування й проведення ярмарків кар’єри, візова підтрим-
ка студентів, які виїжджають для навчання за кордон, культурні
програми для студентів і викладачів із зарубіжних вузів-
партнерів, організація літнього відпочинку й дозвілля тощо.

Крім перерахованих послуг, вуз пропонує на ринку й товари:
 підручники й навчальні посібники, підготовлені викладача-

ми вузу;
 монографії, збірники наукових праць;
 журнали та інші періодичні видання.
Ці товари вуз пропонує як студентам, так і іншим групам спо-

живачів: потенційним студентам і їхніми батькам, бізнес-това-
риством, ЗМІ, державним агентствам, підприємствам і компані-
ям. На них розраховані й такі послуги вузу, як проведення у вузі
презентацій різних компаній, виконання дослідницьких проектів
за замовленням компаній, організація бізнес-семінарів, курсів
професійної перепідготовки й підвищення кваліфікації.

У європейських країнах упродовж останнього десятиліття на-
були поширення так звані бізнес або наукові парки. Це організо-
вані за участю місцевої влади на базі університетів оснащені не-
обхідним устаткуванням приміщення, які здаються компаніям,
що розпочинають свою діяльність. Університети при цьому за-
безпечують цим компаніям доступ до своїх інформаційних ре-
сурсів, засобів зв’язку, надають секретарські послуги, дозволя-
ють використовувати професорсько-викладацький склад і
студентів. Ці послуги не можна зарахувати до освітніх, проте во-
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ни забезпечують вузам додатковий дохід, який використовується
для розвитку й підвищення якості освітніх послуг. Це також дає
додатковий заробіток викладачам і студентам. Деякі університе-
ти, що є крупними землевласниками, можуть також здавати свої
землі в оренду компаніям, забезпечуючи вагомі надходження до
свого бюджету.

Таким чином, продукт вузу є комплексом різних товарів і по-
слуг, включає кілька елементів:

 власне освітні послуги;
 супутні послуги;
 послуги гостинності, туризму й конференц-туризму;
 консалтингові послуги;
 організаційно-управлінські послуги;
 рекрутингові послуги;
 товари, що супроводжують і забезпечують процес навчання.
Частина супутніх послуг безпосередньо пов’язана з навчаль-

ним процесом, вони забезпечують або підтримують і доповнюють
освітні послуги. Інші послуги пов’язані з освітнім процесом не
напряму, а побічно. Наприклад, дослідницькі проекти, виконува-
ні викладачами й студентами вузу на замовлення компаній і ор-
ганізацій, дозволяють виконавцям набути додаткових знань і на-
виків, а також досвіду, необхідного в їхній професійній діяль-
ності, і, таким чином, закріпити й доповнити освіту. Навіть ті по-
слуги, які напряму не пов’язані з процесом навчання, забезпечу-
ють вузу додатковий дохід, який може використовуватися для
поліпшення матеріальної бази вузу й підвищення якості освітніх
послуг, що надаються.

Деякі вузи через підлеглі їм структури (гуртожитки, комплек-
си громадського харчування, культурні й конгрес-центри) нада-
ють ці супутні послуги разом з освітніми. Інші вузи використо-
вують аутсорсинг, тобто придбавають супутні послуги в інших
спеціалізованих організацій. В європейських країнах, наприклад,
житло студентам надають окремі організації, що належать приват-
ним особам або студентським союзам.

Власне освітні послуги також є складним комплексним проду-
ктом. До них належить і елемент товару (підручники й навчаль-
ні посібники, вироблювані вузом, різноманітні учбові фонди й
устаткування, що надається вузом в користування студентам), і
елемент послуги. Щоб зрозуміти й правильно визначити той про-
дукт, з яким вуз виходить на ринок, важливо подивитися на те,
навіщо студент або слухач приходить у вуз. Його метою є отри-
мання певного комплексу знань і навиків, який дозволить студен-
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ту підвищити або змінити його освітній рівень або професійну
кваліфікацію. Деякі дослідники вважають продуктом вузу саме
цей приріст знань або кваліфікації, одержаний студентом у ре-
зультаті споживання освітніх послуг вузу [2]. Проте відомо, що
за умов споживання однакового набору послуг, частина студентів
має цей приріст, а інші — ні. Одержуваний у результаті навчання
приріст або зміна освіти й кваліфікації залежить не тільки від по-
слуг вузу, але й від внеску самого студента, від його мотивації,
старанності, попередньої підготовки тощо.

Одержуваний у результаті освіти приріст або зміну кваліфіка-
ції не можна вважати продуктом вузу, як і випускників вузу не
можна вважати такими продуктами. Продуктом вузу є його освіт-
ні програми. Освітня програма — це комплекс освітніх і супутніх
продуктів і послуг, націлений на зміну освітнього рівня і / чи
професійної підготовки споживача й забезпечений відповідними
ресурсами освітньої організації. Таке визначення основного про-
дукту вузу дозволяє класифікувати його за рівнем пропонованої
освіти (програми бакалавра, дипломованого фахівця, магістра,
додаткової та професійної освіти), профілем (програми з фінан-
сів, маркетингу, бухобліку й аудиту), формою навчання (денна,
вечірня, очно-заочна), за використовуваними методами навчання
(курси, проблемне навчання, навчання за місцем роботи), а також
за наявністю додаткових компонентів, коли для досягнення по-
ставлених цілей не достатньо лише ресурсів одного вузу (міжна-
родні програми, корпоративні програми).

Освітня програма і є тим продуктом, з яким вуз виходить на
ринок. Точніше, на ринки. Адже свої освітні програми вуз про-
понує як їхнім безпосереднім споживачам — студентам і слуха-
чам, так і опосередковано, через своїх випускників, ринку праці й
державним органам. Таким чином, до споживачів освітніх послуг
вузу можна зарахувати, з одного боку, студентів / слухачів, а з
другого компанії та організації.

Складність маркетингу освітніх програм полягає в необхідно-
сті одночасного обліку цих деколи суперечливих потреб і очіку-
вань цільових аудиторій.

Президент відомої швейцарської бізнес-школи IMD Пітер Ло-
ранж виокремлює кілька основних напрямів створення вузом
суспільно значущої споживацької цінності: наукові дослідження,
тобто створення нових знань; навчання, тобто розповсюдження
знань; і виконання ролі відповідальних громадян [2]. Реалізувати
ці напрями вуз може, використовуючи різноманітні стратегічні
альтернативи. Після розробки цілей стратегії слідує важливий
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етап вибору вузом свого походу до створення споживацької цін-
ності. П. Лоранж пропонує три такі можливі підходи:

 масове виробництво й використовування економії від масш-
табу (виробництво з низькими витратами, за М. Портером, як з
орієнтацією на широкий ринок, так і на вузьку ринкову нішу);

 створення й використовування партнерських мереж;
 рішення унікальних проблем своїх цільових споживачів.
Масове виробництво в освіті означає, що, чим більше студен-

тів вуз приверне, тим меншими будуть витрати на одного студен-
та. Проте цей стратегічний шлях розвитку обмежений викладаць-
кими ресурсами. Вуз не може привернути більше студентів на
свої програми, ніж це дозволяють навчальні приміщення та викла-
дацькі кадри, а залучення додаткових приміщень або викладачів
автоматично збільшує витрати. Крім того, використання стратегії
низьких витрат і економії від масштабу вимагає значних ресурсів
вузу, тому ця стратегія можлива для крупних вузів, що мають у
своєму розпорядженні розвинену матеріальну базу, фінансові ре-
сурси, викладацький склад, інтелектуальну власність, репутацію.

Партнерські мережі в освіті використовують мережевий
ефект, коли споживацька цінність створюється наявністю бага-
тьох учасників у мережі. Вуз виконує роль посередника, що інве-
стував свої ресурси в створення мережі, а потім одержує резуль-
тати. З розвитком інформаційних технологій створення мереж
використовують багато відомих вузів, наприклад, швейцарська
IMD, американська Warton, Норвезька школа менеджменту та ін.
Взаємодія учасників мережі — вищих керівників, що навчаються
за програмою Warton, представників компаній у партнерській
мережі IMD або студентів бакалаврів, які навчаються в 15 регіо-
нальних кампусах Норвезької школи менеджменту, — створює
інформаційний потік, що дозволяє ефективно вирішувати задачі,
що стоять перед кожним учасником. Така взаємодія учасників і є
основою інтерактивного процесу мережевого навчання.

Значна частина процесу навчання, побудованого на вирішенні
унікальних проблем клієнта, заснована на сприянні клієнту в ро-
зумінні й формулюванні його проблем. Оскільки створювана в
процесі такого навчання споживацька цінність унікальна, клієнт
готовий платити за неї вищу ціну.

Вибір вузом стратегії свого розвитку, на нашу думку полягає
не в перевазі одного із зазначених підходів, а в їх збалансовано-
му використанні. Масове виробництво, тобто створення спожи-
вацької цінності в аудиторії, ще впродовж багатьох років зали-
шатиметься основою освітньої діяльності вузу. Але щоб
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вистояти в конкурентній боротьбі, що загострюється, вуз пови-
нен визначити, які партнерські мережі або індивідуальні про-
грами він готовий запропонувати на ринку. Створення й ефек-
тивне використання мережі зарубіжних вузів-партнерів, наприк-
лад, дозволяє укріпити масові програми вузу, оскільки задоволь-
няє всі зростаючі потреби цільових споживачів в отриманні
знань і навиків, застосовних в умовах інтернаціоналізації еко-
номіки та бізнесу.

Маркетинг організаційного капіталу

Маркетинг освітніх послуг може одержати могутню мотива-
цію й стимули до розвитку, якщо його вдасться вписати в набага-
то ширший контекст маркетингу інтелектуального капіталу. Як
зазначає відомий російський учений, професор О. П. Панкрухін,
обізнанність персоналу фірми, його досвід та кваліфікація — це у
свою чергу «складова маркетингу організації, це маркетинг її не-
матеріальних активів. Він орієнтований на задоволення потреб
різноманітних категорій клієнтів — як тих, хто споживає або
споживатиме продукцію фірми, так і тих, хто готовий працювати,
робити свою кар’єру на підприємстві, і тих, хто готовий або ви-
явиться схильний до цього» [3]. Він стає особливо актуальним
під час продажу фірми, тобто в період переходу організації від
одного власника до другого (включаючи продаж державних па-
кетів акцій), акціонування організації, додаткової емісії акцій, під
час необхідності завоювати визнання страховика, знайти інвесто-
рів або партнерів.

Зрозуміло, що потужність інтелектуального капіталу організа-
ції можливо продемонструвати, просуваючи інтелектуальні про-
дукти й послуги, як підсумкову характеристику міри розвиненос-
ті інтелектуального потенціалу персоналу й діяльності щодо його
реалізації.

На думку професора О. П. Панкрухіна, стосовно інтелектуаль-
них продуктів і послуг «маркетинг інтелектуального капіталу
об’єднується з маркетингом організаційного капіталу, перш за
все — через свою заклопотаність проблемами права на інтелек-
туальну власність, патентними і іншими спорідненими пробле-
мами. Організаційний капітал — та частина інтелектуального ка-
піталу, яка стосується організації в цілому. Це процедури,
технології, системи управління, технічне і програмне забезпечен-
ня, оргструктура, патенти, бренди, культура організації, відноси-
ни з клієнтами [3]. Отже, організаційний капітал — це організа-
ційні можливості фірми відповісти на вимоги ринку. Він
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відповідає за те, як людський капітал використовується в органі-
заційних системах, перетворюючи інформацію. Організаційний
капітал здебільшого є власністю компанії і може бути відносно
самостійним об’єктом купівлі-продажу. Для маркетингу органі-
заційної структури фірми важливо, щоб ця структура позиціону-
валася для клієнтів не тільки як відкрита, але й як сучасна, дина-
мічна, така, що адекватно відображає стратегічні установки
фірми, її орієнтацію на споживача та надає можливості для роз-
криття потенціалу не тільки самої фірми, але й тих організацій і
окремих осіб, які з нею взаємодіють, через реалізацію принципів
партнерства. Так, професор А. В. Войчак уважає, що таким цілям
понад усе відповідають сучасні мережеві організаційні структури
та пропонує звернути увагу на модель мережевої взаємодії, яку
було розроблено в Упсальському університеті (Швеція) [1, с.
201]. Згідно з цією моделлю обмін, особливо стосовно промисло-
вого маркетингу й маркетингу послуг, не є прерогативою профе-
сійних спеціалістів з маркетингу.

Під мережевою організацією розуміється організаційний тип,
який характеризується структурою вільно пов’язаної, гнучкої,
горизонтально організованої мережі принципово рівноправних,
різних за ролями й функціями, незалежних партнерів. На зміну
принципу мобілізації «системного імунітету» приходить принцип
зняття системного захисту проти організаційних інновацій.

Головна ідея й перевага мережевих структур — партнерство
відмінних один від одного, а тому корисних один одному, учас-
ників зі специфічними обмеженими ресурсами, що дозволяє до-
сягати синергетичного ефекту на базі добровільного й колектив-
ного самообмеження та свого специфічного внеску на користь
досягнення результатів, що відповідають інтересам усіх партне-
рів, які при цьому проявляють і зберігають свої відмінності.

Маркетинг консультаційних послуг

Маркетинг і продаж консультаційних послуг значно відрізня-
ється від маркетингу споживчих товарів або засобів виробництва,
що пов’язано насамперед з особливостями товару «консалтинго-
ва послуга».

Внаслідок неможливості наочно продемонструвати вигляд та
якість консультаційної послуги споживач не має чітких критеріїв
порівняння її з товарами-аналогами, тому головним завданням
маркетингу є надання послузі «матеріального» вигляду.

При цьому консультант повинен продавати не послугу, а ком-
петентність, кваліфікацію та досвід персоналу консалтингової
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фірми, підкреслюючи вигоди й переваги, які отримує користувач
послуги.

Складність оцінки товару полягає в розбіжності між собіварті-
стю послуги, як її собі уявляє клієнт, та ціною, яку він має спла-
тити, адже клієнт, як правило, не враховує необхідності здобуття
консультантом нових знань, необхідних для виконання поставле-
ного завдання.

Наступною проблемою маркетингу та продажу консультацій-
ної послуги є вірогідність зміни її якісної характеристики в про-
цесі обслуговування (продажу) клієнта. Іноді внаслідок усклад-
нень під час збору в організації клієнта інформації та опору її
персоналу запропонованим змінам початковий консультаційний
продукт може трансформуватися, що дещо знижує його цінність.

Успішність продажу консультаційних послуг значною мірою
залежить від маркетингової кваліфікації консультанта.

Маркетинг консалтингових послуг — процес, покликаний до-
могти клієнтам дізнатися про послуги, оцінити спроможність
консультантів вирішувати управлінські проблеми, а клієнтів —
купувати консультаційний продукт [6].

Про суттєву роль управлінського консультування в ринковій
економіці свідчить факт виокремлення його в самостійний сектор
економіки. Сьогодні річний оборот управлінського консульту-
вання в США складає понад 50 млрд дол. За оцінками фахівців
чистий оборот галузі консультування з управління в Європі пере-
вищує 8 млрд дол., у Японії — 2 млрд дол. [6]. Сучасний розви-
ток світового управлінського консультування характеризується
порівняно високими темпами зростання. За даними бюлетеня
«Consultants News», з 1990 року середньогалузевий щорічний
темп приросту складає 10 %, а в провідних фірм цей показник
коливається від 20 % до 30 %. Якщо для інших сфер бізнесу де-
сятивідсоткове зростання є більш-менш задовільним, то для кон-
салтингу такий рівень вважається критичним. Характеризуючи
консалтинговий бізнес, слід зауважити що він зберігає лідируючі
позиції за продуктивністю праці. Так, за даними журналу
«Journal of Management Consulting», у 1994 році дохід на одного
консультанта в «The Boston Consulting Group» склав 382 200 дол.,
«Roland Berger & Partner» — 437 000 дол., «McKinsey & Co» —
468 800 дол., «Towers Perrin» — 477 800 дол. Сьогодні майже в
усіх країнах поруч з вітчизняними консультаційними фірмами
працюють транснаціональні консалтингові корпорації. За оцін-
ками фахівців найперспективнішими консалтинговими ринками
є ринки Азії, Індії та Східної Європи, особливо успішно й дина-
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мічно розвивається ринок управлінського консультування в Ки-
таї [7].

До найважливіших причин стрімкого розвитку управлінського
консультування та зростання попиту на консалтингові послуги на
світовому ринку зараховують такі:

 загальна тенденція глобалізації бізнесу, яка однаково спри-
яє попиту на консалтингові послуги і серед транснаціональних
корпорацій, що захоплюють нові ринки, і серед щойно створе-
них компаній, які сподіваються позиціонуватися на світовому
ринку;

 можливість використання ідей і таланту консультанта як
конкурентної переваги в ринковій боротьбі;

 необхідність упровадження інформаційних технологій (про-
грамного забезпечення), які дозволяють значною мірою підвищи-
ти продуктивність компанії.

Рівень забезпеченості будь-якої організації потрібними їй ре-
сурсами для здійснення цільової діяльності завжди був одним з
найвагоміших аргументів її перспективності, привабливості. На
думку зарубіжних авторів К. Хаксевера, Б. Рендела та Р. Рассела,
Р. Мердіка, «інформаційні технології дають організації можли-
вість диференціювати запропоновані послуги від послуг конку-
рентів» [11, с. 216]. Стосовно програмного забезпечення перш за
все може йтися про управління бізнес-процесами, і насамперед
про економічні програми фірми «1С» (наприклад, про системи
бухгалтерського обліку за міжнародними правилами), про систе-
ми ERP (Enterprise Resourse Planning — інтегровані системи пла-
нування ресурсів підприємств, що охоплюють увесь спектр вироб-
ничих і управлінських функцій) і E-CRM (електронні системи
Customer Relationships Management, які дозволяють збирати, сис-
тематизувати, аналізувати й результативно використовувати ін-
формацію про індивідуальних клієнтів, їхні запити, потреби,
проблеми та можливості, традиції поведінки).

Вітчизняний досвід засвідчує, що впровадження програмного
забезпечення для автоматизації в управлінні бізнес-процесами
українських підприємств, як правило, є продуктом діяльності
управлінського консалтингу, яким займаються і комерційні уста-
нови (спеціалізовані консалтингові фірми), і некомерційні (дослі-
дницьки інститути та університети). Такі автори, як академік
АЕН РФ О. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильніков та
Г. А. Жуков, розглядаючи проблеми маркетингу на ринку інтелек-
туальних продуктів, стверджують, що «існують особливості мар-
кетингової діяльності на ринках інтелектуальних продуктів. Ін-
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формаційний продукт не може існувати без відповідних йому ін-
формаційних послуг, а в товарообігу бере участь особливий то-
вар — науково-технічні досягнення» [10, с. 527]. На думку О. Н.
Романова та його співавторів, науково-технічні зв’язки поділя-
ються на: некомерційні (публікації, виставки, симпозіуми, обмін
делегаціями, діяльність організацій за співробітництвом у галузі
науки й техніки) та комерційні (обмін на умовах ліцензійних угод
прав користування винаходами — патент, «ноу-хау», зареєстро-
вані товарні знаки, промислові зразки, технічна документація;
поставка машин та обладнання, інжиніринг, підготовка фахівців,
консультування) [10, с. 464].

Отже, маркетинг освітніх послуг, маркетинг інформаційних
продуктів і послуг (до якого також пропонується зарахувати ін-
тернет-маркетинг та SMS-маркетинг), маркетинг організаційної
структури та маркетинг консультаційних послуг вирізняються
певною специфікою, тісно пов’язані з погляду стратегічного роз-
витку, мають спільний стрижень — інтелектуальний продукт
(послугу), тому доцільним уважаємо розглядати їх у ширшому
контексті маркетингу інтелектуального капіталу або маркетин-
гу на ринку інтелектуальних продуктів. Автори пропонують до-
слідження цього симбіозу як «чотирьох ключів» до нового нау-
кового бачення — маркетингу знань. Цього вимагає перехід до
постіндустріального суспільства.

Резюме

Істотним чинником, який формує генезис еволюційного роз-
витку маркетингу і його концепцію є розвиток галузі сервісного
підприємництва. В економічно розвинутих країнах майбутнє су-
спільство називають сервісним, або економікою послуг, оскільки
вважається, що більше половини національного продукту в світі
вироблятиметься у сфері послуг. Перехід до сервісного суспільс-
тва означає, що, як і в епоху промислової революції, необхідні
нові управлінські і організаційні рішення в маркетингу, техноло-
гії, управлінні взаємовідносинами між працівниками підприємст-
ва (персоналом) і клієнтами. В умовах розвитку сервісної конку-
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ренції виникає необхідність нової організаційної логіки підпри-
ємництва, порівняно з індустріальним суспільством.

У різних галузях і сферах української економіки залучення до
маркетингу відбувається відмінними темпами. Є своя специфіка в
черговості охвату маркетингом різних галузей і напрямів бізнесу,
маркетинг почали застосовувати в найбільш конкурентних сферах.
Так, найактивніше маркетинг розвивається в торгівлі (торговель-
ний маркетинг), фінансовому секторі (страховий і банківський мар-
кетинг) та освіті (маркетинг навчального закладу, маркетинг осві-
тніх послуг). Розвиток вітчизняного ринку туристично-курортних
послуг, готельного та ресторанного бізнесу привів до інтенсивного
розвитку маркетингу в цих сферах діяльності, особливо в крупних
містах і центрах визначних пам’яток культури.

Серед чинників, що стимулюють розвиток ринку послуг, до-
мінуючими є прискорений розвиток науково-технічного прогресу
та пов’язане з інтенсифікацією виробництва зростання прибутків
населення. Прискорення науково-технічного прогресу й упрова-
дження нових технологій впливає на збільшення обсягів вироб-
ництва складної техніки, насичення нею повсякденного побуту,
збільшується частка сервісного обслуговування у вартості товара
й відповідно збільшується обсяг послуг.

Послуги стають джерелом конкурентної переваги незалежно
від того, де вони виробляються: у промисловості (технічне об-
слуговування й ремонт, навчання персоналу, консультації, забез-
печення матеріалами та ін.) або в традиційній сфері послуг (бан-
ки, туризм, готелі, ресторани, освіта тощо).

Отже, знання закономірностей, принципів організації, функці-
онування процесу маркетингу у сфері послуг дозволяє створити
цілісне бачення системи маркетингу й відповідно маркетингової
діяльності та чіткіше уявити роль і значення маркетингової філо-
софії та інструментарію маркетингу під час організації підприєм-
ництва та здійснення бізнесу. Назріла потреба та усвідомлена не-
обхідність у маркетингу послуг свідчать про безперечну
актуальність досліджень у цій галузі.

Автори розглядають питання вдосконалення й реалізації мар-
кетингового підходу до відносин виробників і споживачів товарів
та послуг з урахуванням сучасних тенденцій розвитку бізнесу, на
основі впровадження комплексної системи управління діяльніс-
тю вітчизняних підприємств та маркетингових стратегій роботи
на вітчизняних ринках.

Метою розділу є висвітлення особливостей теоретичних і
практичних засад формування й розвитку маркетингу послуг на
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зарубіжних ринках та ринку України, виявлення специфіки й тен-
денцій його функціонування, розробка практичних рекоменда-
цій щодо використання маркетингових інструментів у діяльності
вітчизняних підприємств сфери послуг, посилення категоріаль-
ного апарату та вдосконалення ознак класифікації підприємств
сфери послуг.

Терміни і поняття

Маркетинг послуг — це система безперервного узгодження пропонова-
них послуг з послугами, які мають попитом на ринку і які під-
приємство здатне запропонувати з прибутком для себе й ефек-
тивніше, ніж це роблять конкуренти.

Послуги — результати безпосередньої взаємодії постачальника й спо-
живача та внутрішньої діяльності постачальника із задоволен-
ня потреби споживача. Послуга може бути пов’язана з вироб-
ництвом і постачанням матеріальної продукції.

Продукт — результат діяльності або процесів.
Товар — усе, що може задовольнити потребу або побажання й пропо-

нується ринкові з метою привернення уваги, придбання, вико-
ристання чи споживання.

Питання для перевірки знань

1. У чому полягає роль збуту продукції в маркетинговій ді-
яльності сервісних підприємств?
2. Які закономірності зростання споживчого попиту на
послуги та розвитку сектора послуг?
3. У чому полягає сутність та характеристика послуг?
4. Наведіть приклади порівняння (контитуум) товарів і
послуг.
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5. У чому полягає відмінність процесів продажу продуктів
і послуг?
6. Яка роль процесу обслуговування в сервісній системі?
7. Які виникають проблеми щодо управління продажем ін-
телектуальних продуктів і послуг?

Завдання для індивідуальної роботи

Вправа 1
Охарактеризуйте етапи ланцюжка отримання доходу у сфері

послуг.
Прибуток і зростання фірми, пов’язані з прихильністю спожи-

вачів → Прихильність споживачів, пов’язана зі споживчою задо-
воленістю → Споживча задоволеність, пов’язана з цінністю по-
слуги → Цінність послуги, пов’язана з продуктивністю спів-
робітників → Продуктивність співробітників, пов’язана з їх при-
хильністю → Прихильність співробітників, пов’язана з їх задово-
леністю → Задоволеність співробітників, пов’язана з внутріш-
ньою якістю трудового життя.
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УПРАВЛІННЯ
ТОРГОВИМ ПЕРСОНАЛОМ

ТЕМА 1. Мотиваційні системи та психологія продажу.
ТЕМА 2. Методи організації роботи торгового персоналу.
ТЕМА 3. Критерії відбору торгового персоналу. Стимулю-
вання персоналу, зайнятого продажем.
ТЕМА 4. Розробка програм навчання торгового персоналу.
Методи навчання торгового персоналу.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ:

 організацію діяльності й управління торговельним
персоналом;
 процес побудови організаційної структури підпри-
ємства і групи організаційних структур;
 сутність мотиваційної системи та психології про-
дажу;
 групи чинників, спрямованих на створення відчут-
тя задоволення та незадоволення, і компоненти ефек-
тивної програми мотивації;
 методи організації роботи торгового персоналу;
 критерії відбору торгового персоналу;
 методи стимулювання працівників збутової служби
підприємства;
 методи навчання торгового персоналу;
 стандарти обслуговування, які дають змогу оціни-
ти якість роботи посередників.

10
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Мотиваційні системи
та психологія продажу

Одним з головних аспектів організації відносин підпри-
ємства з власним торговим персоналом, комерційними й торго-
вими агентами зі збуту є розробка плану їх мотивації.

Першою метою плану повинні стати розвиток і стимулювання
в комерційних агентів вираженого відчуття лояльності стосовно
до підприємства в цілому. Якщо власний торговий персонал, ко-
мерційні й торгові агенти готові сприйняти значення лояльності
стосовно відношенню до підприємства, то вони переорієнтову-
ють свої особисті цілі й прагнуть до досягнення цілей підприємс-
тва. Деякі підприємства витрачають значні засоби на формування
позитивного іміджу підприємства в свідомості споживачів, і пе-
реконаний у цьому комерційний агент може дійсно «продавати»
довіру до компанії, торгової марки перспективним споживачам.
Інакше він не зможе з належною впевненістю представляти під-
приємство не тільки потенційним споживачам, але й тим, з ким
він повсякденно спілкується.

Розвитком цього напряму можна вважати проекцію іміджевої
складової, корпоративного стилю, цінностей компанії на комер-
ційного агента та власний торговий персонал, що виражається
відчуттям гордості за те, що вони є частиною цього підприємства
і, отже, несуть частину відповідальності за його розвиток, а фак-
тично — за формування корпоративної культури.

Наступним етапом мотивації торгового персоналу є: зміцнен-
ня духу «команди». Командний дух є досить тонким засобом мо-
тивації, оскільки часто людина, яка легковажно ставиться до ре-
чей, що стосуються її, намагатиметься не підвести команду.

Також важливими є зусилля щодо формування здорового духу
суперництва. Член будь-якої команди намагається бути високо
оціненим іншими її членами. Тут доречні конкурси й змагання,
які у всі часи спонукали людей прагнути до перемоги, добивати-
ся кращих результатів, ніж партнер. Проте важливо, щоб змаган-
ня відбувалося на дружній ноті, інакше це матиме негативні на-
слідки.

Роботу з власним торговим персоналом, комерційними й тор-
говими агентами зі збуту слід будувати виходячи вирішення го-
ловних завдань: пошук, навчання, мотивація, координація та кон-
троль за роботою агентів. Якщо пошуком агентів і адміністратив-
ним контролем за їх роботою займається безпосередньо керівник
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служби збуту, то забезпеченням їх рекламно-інформаційними ма-
теріалами, навчанням та інструктажем з методів роботи зі спожи-
вачами — служба маркетингу. Саме вона повинна розробити ме-
тодичні рекомендації щодо того, як агенту вести переговори з
клієнтами, які аргументи в бесіді з ним слід використовувати, що
саме розказувати про підприємство.

Дуже важливе значення має і характер взаємовідносин комер-
ційних агентів зі співробітниками служби збуту. Доброзичливі й
партнерські відносини між ними — запорука успішної роботи
підприємства у сфері збуту. Для досягнення цих цілей підприєм-
ство повинне організовувати регулярні зустрічи з торговими аген-
тами підприємства, проводити для агентів і співробітників служ-
би збуту спільні семінари з навчання навикам продажу. Такі
семінари проводять на базах відпочинку або в спеціально облад-
наних комфортних ділових центрах протягом кількох днів. Їх ме-
та, крім навчання, — формування відчуття команди.

Моральна мотивація, безумовно, повинна підкріплюватися
матеріальним стимулюванням, яке традиційно розраховується як
відсоток від суми укладеного агентом зі збуту договору. Сам
розмір винагороди визначається в кожному конкретному випадку
залежно від типу продукції, специфіки ринку, можливостей під-
приємства і, звичайно ж, практики виплати винагороди конкурен-
тами.

В окремих випадках винагорода складається з базового тари-
фу плюс відсоток. Базовий тариф дається або на випробувальний
термін, або як авансовий платіж і по суті є тим ризиком, який
підприємство бере на себе на даний час співпраці з комерційним
агентом. Якщо, наприклад, пошук потенційних споживачів
пов’язаний з відрядженнями в регіони, замість базового тарифу
агентам може виплачуватись аванс на витрати (у розмірах діючих
норм) на відрядження, які згодом віднімаються з його комісійної
винагороди.

Будь-яка прийнята форма винагороди, стимулювання агентів
зі збуту тільки тоді буде ефективною, коли вже в процесі прове-
дення переговорів з клієнтом агент одразу шляхом простих під-
рахунків зможе оцінити розмір своєї майбутньої винагороди (ко-
місії, премії).

Головним критерієм оцінки ефективності виконання своїх зо-
бов’язань перед підприємством для агента зі збуту, як і раніше, є
загальна сума укладених ним договорів. У ряді випадків, крім
виплати безпосередньої винагороди, підприємства передбачають
і інші форми заохочення для найактивніших агентів. Такими мо-
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жуть бути оплата лікування, путівок, цінні подарунки, а також
право придбання акцій підприємства.

З метою підвищення ефективності діяльності комерційних
агентів і повнішого використання їхніх напрацювань, зроблених
у процесі проведення попередніх переговорів з потенційними
клієнтами, менеджментом зарубіжних компаній була розроблена
нова форма стимулювання. Її суть полягає в тому, що кожен ко-
мерційний агент повинен звітувати про проведені переговори, не
тільки укладенням договорів, що закриваються (закінчуються
укладанням угоди), але й навести дані, які стосуються споживача,
з якими він провів переговори.

При цьому в звіті повинні бути вказані не тільки наймену-
вання, контактні телефони й адреса споживача, але й зміст пере-
говорів, суть проблеми, яку необхідно йому вирішити за допо-
могою запропонованої або аналогічної продукції, оцінка намірів
клієнта стосовно можливості придбання продукції підприємства
в майбутній період. Усю цю інформацію необхідно заносити в
спеціальну комп’ютерну базу даних з фіксацією пріоритету аген-
та, який проводив переговори зі споживачем. І якщо далі, про-
тягом певного періоду, цей споживач звернеться на підприємст-
во й підпише договір, то комерційного агента, який проводив
попередні переговори й заніс усю інформацію в базу даних,
стимулюють матеріально в розмірі певної комісійної винаго-
роди.

Важливе місце належить мотивуванню діяльності суб’єктів
каналу, яке здійснюється через створення відповідних систем ви-
нагородження праці посередників.

Однак мотивацію дій посередників слід розуміти ширше, ніж
належну оплату праці. Так, згідно з теорією Д. Герцберга (1966),
хороша заробітна платня зазвичай зменшує рівень демотивації,
але не обов’язково підвищує рівень мотивації. Герцберг зазначає,
що в мотивації поведінки людей значну роль відіграють як зов-
нішні, так і внутрішні стимули. Автор виокремив дві групи чин-
ників, спрямованих на створення відчуття задоволення та незадо-
волення:

 чинники задоволення й мотивації: символи внутрішнього
характеру, що асоціюються з роботою (наприклад, визнання до-
сягнень, почуття відповідальності, професійне зростання, власне
діяльність, що потребує творчого напруження сил тощо);

 чинники незадоволення й демотивації: заробітна плата, умо-
ви праці, політика фірми (незначний негативний рівень цих чин-
ників зменшує і незадоволення).
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Компонентами ефективної програми мотивації є:
— чітке визначення тих обов’язкових результатів діяльності,

що забезпечать винагороду;
— реалістичні й можливі до вчасного виконання цілі програми

мотивації;
— обов’язкова винагорода за досягнення високих результатів;
— форми винагороди, що становлять значний інтерес для пра-

цівників, а не просто є зручними для керівництва;
— використання як внутрішніх, так і зовнішніх стимулів.
Здійснюючи свою діяльність, посередники несуть витрати,

пов’язані не лише з пошуком покупців (продавців), але й вклада-
ють працю та кошти в організацію товароруху та просування то-
вару на ринок (транспортування товару, до- та післяпродажне об-
слуговування, зберігання тощо). Ці витрати, згідно з умовами
договору, як правило, також відшкодовує суб’єкт господарюван-
ня, якого представляє посередник.

Розрахунок розміру винагороди посередника є складним зав-
данням, адже його недостатній розмір може викликати зниження
активності посередницької діяльності, а переплата посередникам
може негативно позначитися на комерційних справах довірителя
(товаровиробника).

Доволі поширеним методом визначення винагороди є вивчен-
ня досвіду розрахунків з посередниками інших компаній, які реа-
лізують подібний асортимент товарів. Проте в такому разі необ-
хідно враховувати межі повноважень посередників, склад послуг,
які вони надають.

Складнішим, але й значно об’єктивнішим є спосіб визначення
винагороди шляхом попередньої оцінки пропозицій різних посе-
редників щодо оплати їхніх послуг. Дослідження можливостей
різних посередників з виконання умов угоди та зіставлення їхніх
пропозицій за розміром винагороди дає можливість встановити
найприйнятніші межі оплати.

У зовнішній торгівлі практикують кілька методів розрахунку
й виплати винагороди посередникам, які доцільно застосовувати
у внутрішній торгівлі:

 різниця між цінами реалізації на товарному ринку та відпуск-
ною ціною товаровиробника (довірителя);

 відсоток з відпускної ціни товаровиробника, так звана зниж-
ка на перепродаж;

 змішана форма (знижка на перепродаж та різниця в цінах);
 узгоджена тверда сума;
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 сума, розрахована за системою «витрати плюс прибуток»;
 додаткові заохочувальні виплати.
Винагороду у вигляді різниці між цінами реалізації та відпус-

кною ціною товаровиробника найчастіше застосовують під час
збуту товарів на умовах договорів купівлі-продажу та консигна-
ції. Цей метод стимулює посередника збільшувати обсяги збуту
товарів та швидкість їх обігу, але не сприяє зацікавленості його в
підвищенні відпускних цін товаровиробника. Цей метод доцільно
застосовувати в разі ґрунтовного знання товаровиробником (ко-
мітентом, консигнантом) кон’юнктури ринку збуту товарів, що
дає можливість визначити необхідну різницю цін, яка б оптималь-
но покривала витрати посередника й забезпечувала сукупний
прибуток.

Прогресивнішим уважають метод встановлення винагороди
шляхом нарахування посереднику узгоджених відсотків з відпус-
кних цін товаровиробника (комітента). Він стимулює посередни-
ків як до розширення обсягів збуту, так і до підвищення відпуск-
них цін, що відповідає комерційним інтересам товаровиробника.
Досвід посередницької діяльності свідчить, що під час визначен-
ня розмірів винагороди варто враховувати такі чинники:

 конкурентоспроможність товару. За низької комерційної та
технічної конкурентоспроможності товару на ринку встановлю-
ється максимальний розмір винагороди посередника, щоб стиму-
лювати його зусилля з реалізації товару;

 вид товару. Найвищу винагороду встановлюють за сприяння
збуту наукомістких, високоефективних товарів, переважно ма-
шинно-технічного асортименту, меншу — у разі збуту простіших
споживчих товарів (одягу, взуття, продуктів харчування тощо),
найнижчу — у разі реалізації сировини, напівфабрикатів;

 обсяг контрактів на посередницькі послуги. За збільшення
обсягів продажу витрати посередника на одиницю товару скоро-
чуються, тому й розмір винагороди змінюється;

 набір послуг, які посередник надає довірителю (товаровиро-
бнику). Розширення їх складу веде до збільшення винагороди.

Змішану форму винагороди у вигляді відсотків та різниці цін
застосовують у випадках, коли товаровиробник (комітент) має
можливість оперативно контролювати рівень цін реалізації на то-
варному ринку.

Винагороду у вигляді твердої, заздалегідь узгодженої суми за-
стосовують у разі виконання посередником окремих письмових
доручень довірителя: маркетингове дослідження ринку, прове-
дення рекламних акцій, участь у виставках-ярмарках тощо.
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Методи організації
роботи торгового персоналу

Під структурою (від латин. structura — побудова, розмі-
щення) розуміють внутрішню будову чогось, певний взаємо-
зв’язок складових цілого. Точніше — це внутрішній устрій робо-
ти системи, тобто сукупність її елементів і сталих зв’язків між
ними. У цьому визначенні необхідно звернути увагу на характер
зв’язків між організаційними елементами, який повинен бути
усталеним, тобто не одноразовим, а постійним.

Слід зазначити, що кожна організація в основі своєї побудови
має кілька різних структур: цільову (зв’язує цілі підприємства);
фінансову (зв’язує витрати, прибутки, доходи, інвестиції та бю-
джети підприємства); корпоративну (зв’язує права власників та
відносини з державою згідно із законодавством); інформаційну
(зв’язує інформаційні потоки); виробничу (зв’язує матеріальні
потоки, основне й допоміжне виробництва, логістику); організа-
ційну (зв’язує підрозділи організації).

Організаційна структура підприємства — це взаємозв’язки, які
існують між підрозділами підприємства та його працівниками.
Вона визначає спосіб і форми об’єднання людей для досягнення
спільних виробничих і соціальних цілей. Організаційна структура
це своєрідний скелет, на який накладаються інші структури. То-
му розробити структуру означає створити організацію.

Процес побудови організаційної структури не повинен почи-
натися з верху, тобто від дирекції і до виконавців. Навпаки, спо-
чатку проектуються конкретні роботи, з’ясовується їх зміст, об-
сяг і вимоги до них; визначаються рівень та обсяг делегування
повноважень, ознака створення підрозділів та кількість співробіт-
ників у кожному з них тощо. І лише наприкінці приймається рі-
шення щодо конкретного типу структурної конфігурації — загаль-
ної схеми побудови, яка відповідатиме цілям організації та вра-
ховуватиме особливості її бізнес-процесів і людський фактор.

Виокремлюють три групи організаційних структур, що мають
принципові відмінності:

 вертикальні, що також можуть бути названі бюрократичними
та механістичними, орієнтованими насамперед на внутрішні ієрар-
хічні процеси, які є найдавнішими та найбільше дослідженими;

 горизонтальні, які також називають органічними й адаптив-
ними до змін у зовнішньому середовищі, які з’явилися в другій
половині ХХ ст.;

Òåìà 2
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 мережеві, що є надгнучкими стосовно до запитів зовнішньо-
го середовища, з’явилися в практичній діяльності організацій на-
прикінці 90-х років ХХ ст., і тому є найменш дослідженими з по-
гляду наукової систематизації досвіду їх використання.

Вертикальні типи структур (ієрархічна, бюрократична), що й
донині превалюють на багатьох вітчизняних підприємствах, по-
будовані відповідно до принципів управління, сформульованих
ще на початку ХХ ст. М. Вебером та А. Файолем. До них нале-
жать лінійна, лінійно-штабна, лінійно-функціональна та дивізіо-
нальна типові організаційні структури.

Організаційна структура — це, простіше кажучи, певний спосіб
організації діяльності якої-небудь групи людей, спрямований на
досягнення єдиних цілей, результатів. Ціль проектування органі-
заційної структури полягає в тім, щоб правильно розподілити й
скоординувати діяльність співробітників для досягнення загальних
цілей, коли вони діють саме як група, а не як не залежні одні від
одних люди. Відправною точкою в організації торговельного пер-
соналу компанії є визначення цілей, до досягнення яких прагнути-
муть працівники. Ці цілі вказуються в маркетинговому плані фір-
ми. Збутову діяльність, спрямовану на досягнення маркетингових
цілей фірми, необхідно потім розподілити між торговельним пер-
соналом таким чином, щоб відбувалося якнайменше взаємного дуб-
лювання дій працівників. Під час створення збутової структури
варто орієнтуватися на досягнення таких цілей:

1. Збутову діяльність необхідно розділити й розподілити се-
ред працівників таким чином, щоб фірмі це було вигідно.

2. Організацію продажу, тобто необхідно забезпечувати ста-
більність і безперервність збутових зусиль фірми.

3. Організація продажу повинна забезпечувати координацію
різних видів діяльності, виконання яких доручене різним торго-
вельним співробітникам і різним підрозділам компанії.

Ще два сторіччя тому Адам Сміт зазначав, що поділ будь-якої
роботи на частини, які виконують окремі люди, здатен привести
до підвищення продуктивності праці майже у всіх випадках. Роз-
поділ і спеціалізація праці (division and specialization of labor) ве-
де до підвищення її продуктивності, оскільки кожний працівник
одержує можливість сконцентрувати свої зусилля на виконанні
певної роботи й стати сьогодні професіоналом у своїй справі.
Крім того, керівники можуть доручити працівникам займатися
тими видами діяльності, до яких у них є схильність.

У деяких випадках діяльність у сфері особистих продажів ви-
являється настільки простою, що використання принципів поділу
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й спеціалізації праці не приносить помітного зростання її ефектив-
ності. Уважається, що торговельні представники таких компаній
повинні виконувати всі види діяльності, необхідні для продажу
всіх товарів, що входять у товарну лінію даної компанії, усім ти-
пам клієнтів на території, відведеної цим торговельним предста-
вникам. Але в багатьох фірмах продажі мають досить складний
характер, тому поділ праці здатний привести до істотного підви-
щення його продуктивності в торговельного персоналу. Керівни-
цтво компанії «IBM» дійшло висновку, що співробітництво з ре-
селлерами й дистриб’юторами може значно підвищити ефектив-
ність роботи їхнього власного торговельного персоналу.

Завдання керівництва компанії в цьому випадку полягає в тім,
щоб обрати оптимальний спосіб поділу відповідних видів збутової
діяльності, що принесе максимальні вигоди в результаті спеціалі-
зації торговельного персоналу компанії. Чи варто залучати посе-
редників (незалежних агентів) для виконання деяких або всіх видів
збутової діяльності, якою займається фірма? За яким принципом
найкраще організувати продажі — за продуктами, за типами клієн-
тів або за збутовою функцією (наприклад, пошук нових клієнтів
або обслуговування наявних)? Кожний із принципів, використову-
ваних для горизонтального структурування збутової організації,
характеризується власними перевагами й недоліками. Який з них
більше залежить від поставлених фірмою цілей, від її цільового
ринку, товарної лінії та інших внутрішніх і зовнішніх факторів?

Деякі фірми використовують просту лінійну організацію (line
organization) — різновид вертикальної організації, коли накази
передаються по ланцюжку зверху вниз, тобто від керівника ком-
панії, відповідального за продажі, до його підлеглих. Кожний
працівник підзвітний тільки одній людині, що перебуває на на-
ступному, вищому щаблі ієрархічної градації, причому вважаєть-
ся, що кожний повинен виконувати всі необхідні види діяльності
з управління збутом, які відповідають його власному рівню.

Найпоширенішою формою вертикальної організаційної структу-
ри, особливо в середніх і великих фірмах, є лінійно-штатна органі-
зація (line and staff organization). За її використання деякі види діяль-
ності з управління збутом, такі як відбір персоналу, підготовка
працівників і відносини з дистриб’юторами, доручаються окремим
фахівцям зі збуту штаб-квартири. Однак цей тип спеціалізації ви-
кликає ряд питань, що стосується організаційної структури, а саме:

1. Які конкретні функції повинні бути доручені фахівцям з
роботи з кадрами?

2. Яким чином діяльність, пов’язану з управлінням кадрами,
можна об’єднати з діяльністю лінійних менеджерів з продажів, і
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чи треба її виконувати силами співробітників компанії або можна
доручити незалежним субпідрядникам, таким як агентства з під-
бору персоналу й фірми, що займаються навчанням працівників?

Ці питання будуть розглянуті далі в цій главі.

Стабільність і безперервність
функціонування організації

Незважаючи на те, що багато компаній використовують під час
розробки організації продажів принципи поділу праці й спеціалі-
зації працівників, іноді вони ігнорують одне важливе застере-
ження: організовувати потрібно не людей, а види діяльності. Інак-
ше кажучи, види діяльності повинні відповідати певним посадам
незалежно від здібностей або достоїнств працівників, які в цей
момент обіймають ці посади.

Після того, як буде розроблено ідеальну організаційну струк-
туру, можна заповнити вакантні посади, навчивши власних пра-
цівників, або за потреби, прийняти на роботу необхідних фахів-
ців зі сторони. Згодом ті, хто обіймав нижчі посади, наберуться
досвіду й отримують підготовку, необхідну для кар’єрного росту.
Говорячи мовою спортсменів, організація повинна «створити
глибину за всіма позиціями». Це забезпечує стабільність і безпе-
рервність функціонування організації. Ті самі види діяльності ви-
конуються в межах тих самих посад, передбачених організацій-
ною структурою фірми.

Координація та інтеграція

Переваги поділу й спеціалізації праці очевидні, але водночас у
менеджерів виникає низка проблем, пов’язаних з необхідністю
координувати й поєднувати працю підлеглих, щоб вона була
спрямована на досягнення спільних цілей. Чим більше організа-
ційних завдань доводиться ділити між різними фахівцями, тим
складніше здійснювати їхню інтеграцію. Проблема ускладнюєть-
ся ще більше, коли доводиться користуватися послугами сторон-
ніх агентів (наприклад, представників фірм-виробників), оскільки
менеджер не може командувати цими людьми й далеко не завжди
може контролювати їхні дії.

Менеджерам з продажу варто звернути увагу на такі аспекти
координації та інтеграції дій своїх підлеглих. По-перше, дії тор-
говельного персоналу компанії повинні враховувати потреби й
інтереси клієнтів. По-друге, збутова діяльність фірми повинна
бути скоординована з діяльністю інших її підрозділів, що займа-



515

ються, наприклад, питаннями виробництва, розробкою нових то-
варів, логістикою і фінансами. Нарешті, якщо фірма розподіляє
види збутової діяльності між спеціалізованими групами в межах
єдиного торговельного персоналу, усі ці завдання також повинні
бути інтегровані.

Отже, найважливіша функція вертикальної структури збутової
організації фірми полягає в тім, щоб забезпечити три зазначених
аспекти інтеграції. Питання вертикальної організації (наприклад,
скільки рівнів управління збутом повинно бути у фірми, вибір
оптимальної сфери контролю для кожного з керівників збуту й
найефективніше використання штатних фахівців фірми) необхід-
но проаналізувати з урахуванням ефективної інтеграції збутової
діяльності компанії в цілому.

Горизонтальна структура організації збуту

Не існує «найкращого» способу поділу окремих видів збутової
діяльності між співробітниками торговельного персоналу компа-
нії. Найкраща організація продажів — це така, що змінюється за-
лежно від цілей, стратегій і завдань фірми. До того ж, торговель-
ний персонал компанії може вимагати певної реорганізації у
зв’язку зі змінами факторів середовища, цілей або маркетингової
стратегії компанії. В обговоренні цієї теми центральне місце по-
сідають кілька ключових питань.

 Чи здатна компанія використати власний торговельний пер-
сонал або ж усі продажі (або частину їх) вона повинна доручити
стороннім агентам (наприклад, представникам компаній-
виробників)?

 Скільки видів торговельного персоналу повинно бути в
компанії і як вони повинні бути організовані?

 Чи варто закріплювати за кожним з торговельних представ-
ників товари, що відрізняються, клієнтів або збутові функції?

 Кому варто доручити збут продукції великим клієнтам загаль-
нонаціонального значення?

 Як фірми повинні організовувати свою збутову й маркетин-
гову діяльність, виходячи на закордонні ринки й вступаючи в
конкурентну боротьбу у світовому масштабі?

Для організації збутової діяльності зазвичай використовують
чотири принципи. Кожний з них має свої унікальні переваги, які
роблять його придатним для тієї або іншої фірми за певних обста-
вин. Перше питання, на яке необхідно відповісти: «Чи здатна фір-
ма використати власний (штатний) торговельний персонал або їй
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варто скористатися послугами сторонніх агентів?». Якщо прийма-
ється рішення використати власний торговельний персонал ком-
панії, тоді можливі такі альтернативні підходи: 1) організація за
географічним принципом; 2) організація за типами товарів; 3) ор-
ганізація за типами клієнтів; 4) організація за функцією збуту.

Організація продажів за географічним принципом

Найпростіший і найпоширеніший метод організації роботи
торговельного персоналу компанії полягає в організації за гео-
графічним принципом (geographic organization). За використан-
ня такого методу кожному з торговельних представників призна-
чається окрема географічна територія, і він відповідає за
виконання всіх видів діяльності, необхідних для продажу всіх то-
варів з товарної лінії компанії, усім потенційним клієнтам, що
перебувають на даній території. Географічний метод організації
збуту представлено на рис. 10.1.

У географічного методу організації збуту є кілька важливих
переваг, найголовніша з яких полягає в мінімальному рівні ви-
трат. Оскільки на кожній з територій діє тільки один торговель-
ний представник компанії і ці території, як правило, виявляють-
ся меншими, ніж за використання інших форм організації
продажів, вдасться значно заощадити час і гроші, затрачувані на
поїздки. Крім того, для координації діяльності торговельних
представників компанії потрібно менше управлінських рівнів.
Таким чином, вдається втримати на досить низькому рівні на-
кладні видатки, а також видатки, пов’язані з управлінням про-
дажами.

Простота географічної організаційної структури забезпечує
ще одну важливу перевагу, що стосується відносин фірми з її клі-
єнтами. Оскільки кожному з клієнтів доводиться спілкуватися
тільки з одним торговельним представником компанії, дуже рід-
ко виникають сумніви з приводу того, хто за що відповідає й до
кого повинен звертатися клієнт, якщо в нього виникають ревні
проблеми (рис. 10.1).

Основний недолік географічного методу організації збуту по-
лягає в тім, що він не використовує переваги поділу праці й спе-
ціалізації працівників. Цей метод передбачає, що торговельний
представник компанії повинен бути «майстром на всі руки», тоб-
то зобов’язаний продавати всі товари своєї компанії всім типам
клієнтів і виконувати всі збутові функції.
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Однак такий тип організаційної структури забезпечує кожно-
му з торговельних представників компанії певну волю в прийнят-
ті рішень, що стосується того, які саме збутові функції йому вар-
то виконувати, на яких товарах робити акцент і яким клієнтам
приділяти більше уваги. На жаль, торговельні представники схиль-
ні зосереджуватися на виконанні функцій, які їм подобаються
більше інших, і приділяти підвищену увагу до тієї продукції й
клієнтам, які, на їхню думку, для них вигідніші, незалежно від
того, наскільки подібний спосіб дій відповідає цілям керівництва
компанії та її політиці управління клієнтами.

Керівництво може спробувати спрямовувати діяльність торго-
вельного персоналу компанії за допомогою жорсткого контролю,
ретельно продуманих схем стимулювання праці й чітко сформу-
льованої політики, однак головна проблема залишається. Оскіль-
ки вважається, що кожний торговельний представник компанії
повинен виконувати весь спектр функцій збуту, саме він, а не
менеджер, може контролювати спосіб розподілу збутової діяль-
ності за типами товарів, клієнтів і збутових завдань.

Незважаючи на те що географічний підхід до організації збу-
ту має свої обмеження, його принципова простота й низькі ви-
трати роблять його надзвичайно популярним серед невеликих
фірм, особливо тих, що випускають досить обмежені й несклад-
ні товарні лінії. До того ж, хоча для більших організацій, як
правило, не характерно покладатися винятково на географічний
підхід до організації збуту, вони все-таки використають цей ме-
тод у поєднанні з іншими. Наприклад, організаційна структура
фірми може передбачати наявність двох окремих груп торговель-
ного персоналу, орієнтованих на різні товари в її товарній лінії,
однак кожна із цих груп може бути організована за геогра-
фічним принципом.

Організація продажів за типами товарів

Як показано на рис. 10.2, організаційна структура деяких ком-
паній передбачає наявність окремих груп торговельного персона-
лу для кожного товару (або категорії товарів) в їхніх товарних лі-
ніях. Класичним прикладом організації за типами товарів
(product organization) є компанія «3m» (www. 3m. com), що нара-
ховує понад 50 підрозділів з різноманітними асортиментами про-
дукції — починаючи від клейкої стрічки типу «скотч» і закінчу-
ючи медичними абразивними матеріалами, причому в багатьох із
цих підрозділів є власний торговельний персонал.
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Основна перевага такої організації полягає в тім, що кожний
продавець має можливість детально ознайомитися з технічними
характеристиками, найефективнішими методами продажу, пов’я-
заними з конкретним товаром або групою родинних товарів. Крім
того, коли виробничі потужності фірми організовані за типами то-
варів (так, наприклад, буває, коли кожний товар виробляється
окремим підприємством), це може сприяти тіснішому співробіт-
ництву між збутовими й виробничими підрозділами, а також дуже
вигідно, коли товар щораз «підганяється» під специфікації різних
клієнтів або для залучення й утримання клієнта дуже важливо су-
воро дотримуватися графіків виробництва й поставок.

Нарешті, організація продажів за типами товарів дозволяє
ефективно контролювати розподіл збутової діяльності з різних
товарів, що входять до складу товарної лінії компанії. Якщо керів-
ництво доходить висновку, що деякому товару варто приділити
більше уваги, воно може просто «кинути» на нього більше торго-
вельного персоналу.

Основний недолік такої організації продажів полягає в дублю-
ванні зусиль. Торговельні представники з підрозділів, що прова-
дять різні товари, обслуговують ті самі регіони, де вони можуть
звертатися до тих самих клієнтів.

Компанія «Procter & Gamble», збут якої (так склалося історич-
но) організовано за продуктовим принципом, недавно сконцен-
трувала свої товарні лінії в нечисленних самостійних збутових
підрозділах.

Ці нововведення частково були викликані тим, що компаніям-
покупцям доводилося мати справу із занадто багатьма торговель-
ними представниками «Procter & Gamble». Маркетинговий фоль-
клор повний легенд про приймальні керівників безлічі компаній,
відвідувачі яких складалися винятково з торговельних представ-
ників «Procter & Gamble» і кожний з них хотів зустрітися з гла-
вою однієї й тієї самої фірми-покупця.

Подібне дублювання веде до вищих торговельних затрат, ніж
за простої організації за географічним принципом. У випадку ор-
ганізації за типами товарів виникає необхідність у чіткішій коор-
динації діяльності підрозділів, відповідальних за конкретні типи
товарів, що у свою чергу вимагає більшої чисельності персоналу
з управління збутом, а отже, значніших адміністративних витрат.
Нарешті, таке дублювання може породжувати плутанину й не-
вдоволення серед клієнтів фірми, коли їм доводиться мати справу
з двома або декількома торговельними представниками одного
постачальника.



521

Оскільки основна перевага організації збуту за типами това-
рів полягає в тім, що вона дозволяє торговельним представни-
кам досконально вивчити один або кілька товарів своєї компа-
нії, цю форму організації збуту найчастіше використовують
фірми з великими й різноманітними товарними лініями. Їй та-
кож надають перевагу виробники технічно складних товарів,
продаж яких вимагає глибоких технічних знань і різних методів
продажу. Саме в цьому полягає головна причина того, що деякі
фірми, які випускають великі асортименти товарів, що ґрунту-
ються на зовсім різних технологіях (до таких компаній нале-
жить, наприклад, компанія «Зm»), як і раніше залишаються вір-
ними саме цьому способу організації продажів, незважаючи на
його високу витратність.

Організація продажів за типами клієнтів

Дедалі популярнішою стає організація продажів за типами
клієнтів (organization by customer type). Саме таким шляхом піш-
ла компанія «IBM», коли створила збутові бригади, що обслуго-
вують дрібних і великих промислових клієнтів. Цей тип орієнто-
ваної на клієнта організації збуту представлено на рис. 10.3.

Такий спосіб організації продажів є природним продовжен-
ням «маркетингової концепції» і відображає вибрану стратегію
сегментації ринку. Коли торговельні представники компанії
спеціалізуються на роботі з певним типом клієнтів, вони почи-
нають краще розуміти їхні потреби й запити. Їх можна також
навчити використовувати різноманітні методи продажу для різ-
них ринків і реалізовувати спеціалізовані програми маркетингу
й просування.

З такою перевагою організації діяльності торговельного пер-
соналу компанії за типами клієнтів пов’язана ще одна важли-
ва перевага, що полягає в тім, що продавці усвідомлюють спе-
цифіку бізнесу й потреби своїх клієнтів. Це підвищує ймовір-
ність того, що в продавців можуть виникнути такі ідеї щодо
нових товарів і маркетингових підходів, які виявляться особ-
ливо привабливими для їхніх клієнтів. Усе це може сформува-
ти безсумнівну перевагу в умовах швидкозмінюваних, високо-
конкурентних ринків. Нарешті, така організаційна структура
дозволяє менеджерам з маркетингу контролювати розміщення
акцентів у збутовій діяльності на різних ринках, варіюючи кі-
лькість спеціалізованого торговельного персоналу компанії
(рис. 10.3).   
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Недоліки клієнтської організації збуту переважно такі самі, як і
товарної. Якщо торговельні представники однієї компанії працю-
ють з різними типами клієнтів на одній і тій самій території, це мо-
же зумовити збільшення торговельних і адміністративних витрат.
Крім того, коли до складу фірм-клієнтів входять кілька відділів або
відділень, кожне з яких діє у своїй галузі, часто трапляється так, що
два або більше торговельні представники компанії виходять на то-
го самого клієнта, що лише заплутує й дратує останнього.

Багато фірм уважають, що переваги орієнтованої на клієнтів
організації збуту все-таки перевершують їхні недоліки й обмежен-
ня, і популярність цього підходу безупинно зростає. Ідеться пере-
важно про фірми, які випускають продукцію, що дуже різниться за
способами свого застосування й орієнтована на різні ринки, а та-
кож про фірми, яким доводиться використовувати різноманітні
підходи до продажу своєї продукції різним типам клієнтів (напри-
клад, коли компанія продає свою продукцію і державним органі-
заціям, і приватним компаніям). Крім того, спеціалізація за типами
клієнтів виявляється корисною формою організації діяльності тор-
говельного персоналу компанії, коли до кола її маркетингових ці-
лей входить проникнення на раніше неосвоєні ринки.

Організація продажів за функціями збуту

Різноманітні типи завдань у сфері збуту часто вимагають від
продавця різних умінь і кваліфікації. Таким чином, у деяких ви-
падках видається доцільним використати підхід, що називається
організацією за функціями збуту (organization by selling
function). За його використання співробітники торговельного пер-
соналу компанії спеціалізуються на виконанні різних функцій
збуту. Один з різновидів такої функціональної організації полягає
в тім, що перша група торговельних представників компанії спе-
ціалізується на пошуку й «розробці» нових клієнтів, тоді як друга
— на роботі з існуючими клієнтами та їхнім обслуговуванням
(рис. 10.4).

Однак подібну функціональну спеціалізацію буває не так просто
реалізувати на практиці. Оскільки будь-яка фірма, як правило, за-
лучить найкомпетентніших, досвідчених і енергійних торговельних
представників на пошук і «розробку» нових клієнтів, то останні
можуть бути незадоволені тим, що від торговельного представника,
який «вийшов» на них і завоював їхню довіру, їх передають іншо-
му співробітникові, який виконує функції обслуговування. Крім то-
го, керівництву іноді нелегко скоординувати функцію пошуку й
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«розробки» нових клієнтів з функцією обслуговування, оскільки
між двома зазначеними групами торговельного персоналу часто
виникає суперництво й навіть почуття «ревнощів».

Генеральний менеджер зі збуту

Відділ збуту

Менеджер
зі збуту

торговельної
марки А

Менеджер
зі збуту

торговельної
марки В

Менеджер
з післяпро-
дажного

обслуговування
торговельної
марки В

Менеджер
з післяпро-
дажного

обслуговування
торговельної
марки А

Рис. 10.4. Функціональна організація торговельного персоналу

Але багато фірм, що працюють на промисловому ринку, успіш-
но використовують ще одну форму функціональної спеціаліза-
ції. Ідеться про так званих «продавців-іноваторів», які надають
допомогу в процесі розробки й на початкових стадіях збуту но-
вих товарів. «Продавці-іноватори» також беруть участь у прово-
денні маркетингових досліджень, надають деяку допомогу нау-
ково-дослідним і проектно-конструкторським відділам своєї
компанії та займаються продажем щойно розроблених і виготов-
лених нових товарів. Ці фахівці найчастіше є співробітниками
науково-дослідного або проектно-конструкторського відділу сво-
єї компанії, ніж збутового підрозділу. Вони допомагають розроб-
ляти товари, які матимуть успіх у клієнтів компанії, особливо,
коли добре знають не тільки операції й реальні потреби своїх клі-
єнтів, але й технічні та виробничі можливості власної фірми.

Одна з форм спеціалізації за функціями збуту, що завоювала
величезну популярність упродовж останніх років, — це спільне
використання власних працівників і сторонніх торговельних
представників, які працюють «на місцях».

З погляду компанії-продавця, поєднання власних і сторонніх тор-
говельних представників, поряд з добре продуманим комплексом
інших заходів, таких як цілеспрямована реклама, пряма поштова
реклама, безкоштовні телефонні номери й «домашня сторінка»
компанії в Інтернеті, дозволяють підвищити ефективність роботи
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торговельного персоналу в цілому. Залучення частини торговель-
ного персоналу до телемаркетингу та його використання в поєд-
нанні з іншими заходами щодо просування дозволяють фірмі істот-
но знизити витрати на складні види збутової діяльності. Водночас
це дає можливість сконцентрувати зусилля дорожчого зовнішнього
торговельного персоналу на діяльності, здатній забезпечити най-
вищу віддачу в довгостроковій перспективі (наприклад, на пошуку
нових і обслуговуванні вже існуючих найбільших клієнтів).

Нині питання вибору оптимального співвідношення між «внут-
рішнім» і «зовнішнім» продажем тісно зв’язане зі стратегією
відносин фірми зі своїми клієнтами в цілому, а також з її техно-
логічними можливостями.

Однак, про що йтиметься далі, у результаті створення двох
або декількох спеціалізованих груп торговельних працівників
(як, наприклад, у випадку «внутрішнього» й «зовнішнього» тор-
говельного персоналу) перед менеджерами з продажів можуть
виникнути додаткові проблеми. Оскільки кожна така спеціалізо-
вана група зосереджується на різних видах збутової діяльності,
найчастіше для них необхідно передбачити окремі політику й за-
ходи. Подібні розходження в політиці й заходах щодо продажів
можуть зумовлювати використання різних типів торговельних
представників для зазначених двох спеціалізованих груп торго-
вельного персоналу, а також розробки для кожної з них різних
програм навчання й оплати праці.

Організація продажів, орієнтована
на обслуговування VIP-клієнтів, а також клієнтів

загальнонаціонального значення

Незалежно від того, як у певних фірмах організована діяль-
ність торговельного персоналу, багато з них розробляють нові
організаційні підходи до обслуговування своїх клієнтів на такому
рівні, що дозволив би залучати й утримувати найбільших і най-
важливих клієнтів, тобто клієнтів загальнонаціонального зна-
чення (national or key accounts), або VIP-клієнтів.

За сучасних умов торговельний представник компанії має бу-
ти менеджером, відповідальним за VIP-клієнтів. Він повинен умі-
ти пристосовувати товари до потреб конкретних клієнтів, добре
розбиратися в стратегіях і цілях, пов’язаних з VIP-клієнтами
компанії, розробляти й реалізовувати на практиці бізнес-плани з
роботи з VIP-клієнтами. Зростання технічної складності товарів,
галузева концентрація й тенденція до централізації закупівель
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роблять порівняно незначну кількість найважливіших клієнтів
життєво важливими для забезпечення маркетингового успіху ба-
гатьох фірм як на промисловому, так і на споживчому ринках.
Крім того, на глобальному ринку, що безупинно розширюється,
клієнти загальнонаціонального значення часто стають глобаль-
ними і потребують високого ступеня координації дій зі своїми
постачальниками. У компанії «IBM» 75 % доходів приносять так
звані «industry solutions accounts», тобто найбільші клієнти
«IBM». Утілюючи в життя свою стратегію «орієнтації на кабіне-
ти, де приймаються найважливіші для економіки країни рішен-
ня», «IBM» консультує вищих керівників компаній, що входять у
перелік «Fortune 500» (перелік найбільших представників корпо-
ративної Америки, що складається журналом «Fortune»). Відпо-
відно до результатів опитування, проведеного організацією
«Management Consultant International», нині «IBM» є найбільшим
у світі консультативним агентством, доходи якого перевищують
доходи таких солідних фірм, як «Accenture», «CapGemini», «Ernst
& Young», «Pricewaterhouse-Coopers» і «Deloite Consulting» [14].
Що ж стосується самих клієнтів, то наприкінці 1990-х років ком-
панія «Xerox» оголосила про скорочення списку своїх постачаль-
ників на 90 %. Подібні тенденції свідчать про те, що фірми праг-
нуть встановлювати й підтримувати міцні відносини лише з
деякими постачальниками [15].

Щоб забезпечити необхідний для VIP-клієнтів рівень обслуго-
вування, фірми, такі як «IBM», розробляють власну «філософію
збуту» для управління ними і встановлення з ними партнерських
відносин. За використання такого підходу акцент робиться на до-
сягненні подвійної мети: забезпечення продажів і встановлення
довгострокових відносин з великими клієнтами. Фірми вважа-
ють, що політика управління клієнтами загальнонаціонального
значення буде сприяти поліпшенню координації збутової діяль-
ності й установленню контакту з ключовими клієнтами. Це дасть
можливість продавцеві одержати більшу частку замовлень від та-
ких клієнтів і підвищити свою рентабельність [16]. Певні переваги
проявляються й усередині самої фірми. Кожний зі співробітників
організації прагне працювати наполегливіше, знаючи, наскільки
важливий для них даний клієнт, і розуміючи, що їхня організація
прагне налагодити із цим клієнтом довгострокові відносини.

Коли фірма ухвалює рішення щодо реалізації програми із залу-
чення клієнтів загальнонаціонального значення, головне питання
полягає в тім, хто саме відповідатиме за ведення бізнесу з ними. У
деяких фірмах не передбачаються особливі правила — цим за-
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ймаються ті самі співробітники торговельного персоналу, які пра-
цюють з усіма іншими клієнтами, одержуючи необхідну допомогу
й підтримку з боку своїх колег. У такому випадку не потрібні які-
небудь додаткові адміністративні або торговельні видатки.

Недолік такої організації полягає в тім, що найважливіші клі-
єнти компанії найчастіше вимагають до себе уважнішого став-
лення, ніж дрібні клієнти, отже, їхнє обслуговування вимагає біль-
шого досвіду, кваліфікації та організаційних повноважень, ніж
ті, якими володіє більшість торговельних співробітників. Крім
того, якщо оплата праці торговельного персоналу здійснюється
переважно у вигляді комісійних, то можуть виникати непрості
питання щодо того, хто зі співробітників торговельного персона-
лу повинен одержувати комісійні за продажі клієнтам загально-
національного значення, якщо один наносить візити в штаб-
квартиру клієнта, а інші обслуговують його магазини або підпри-
ємства, що розміщуються на різних територіях.

З огляду на всі ці труднощі багато фірм розробили особливі ор-
ганізаційні правила ведення бізнесу з найважливішими клієнтами.
Вони передбачають, по-перше, закріплення VIP-клієнтів за вищи-
ми посадовими особами підрозділу збуту компанії; по-друге, ство-
рення окремого збутового підрозділу; по-третє, створення окремої
групи торговельних представників компанії, які займатимуться
тільки найважливішими клієнтами своєї компанії [17].

Закріплення VIP-клієнтів за вищими посадовими
особами підрозділу збуту компанії

Використання керівників відділів збуту або маркетингу для
ведення справ з великими клієнтами, а також клієнтами загально-
національного значення — це загальноприйнята практика, особ-
ливо серед дрібних фірм, які не мають у своєму розпорядженні
ресурси, що дозволяють їм створити окремий підрозділ або спе-
ціалізовану групу співробітників торговельного персоналу. До
подібної практики вдаються й у тих випадках, коли фірмі дово-
диться обслуговувати відносно незначну кількість великих клієн-
тів. Крім порівняно низьких витрат, типових для такого підходу,
його перевага полягає в тім, що важливих клієнтів обслуговують
особи, які мають в організаційній ієрархії досить високе стано-
вище для того, щоб приймати рішення (або, принаймні, впливати
на їхнє прийняття) щодо розподілу виробничих потужностей, рів-
нів товарно-матеріальних запасів і цін. Усе це дасть їм можли-
вість гнучко і вчасно обслуговувати клієнтів.
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Одна з проблем, пов’язаних з використанням цього підходу,
полягає в тім, що менеджери, закріплені за VIP-клієнтами компа-
нії, часом виділяють своїм клієнтам із загального фонду фірми
зайві ресурси за рахунок дрібніших, проте досить прибуткових
клієнтів. Інакше кажучи, такі менеджери іноді прагнуть вичавити
максимум можливого зі своїх великих клієнтів, зовсім не піклу-
ючись про те, як це позначається на обсягах збуту, операціях і
прибутках фірми в цілому.

Ще одна проблема полягає в тім, що закріплення важливих
збутових завдань за менеджерами забирає в них час від виконан-
ня своїх безпосередніх управлінських функцій. Це може негатив-
но позначитися на координації та ефективності збутової й марке-
тингової діяльності фірми в цілому.

Створення окремого підрозділу
для ведення бізнесу з VIP- клієнтами

Деякі фірми створюють окремий підрозділ для ведення бізнесу
зі своїми VIP-клієнтами. Наприклад, деякі компанії, що займають-
ся пошиттям готового одягу, створюють окремі підрозділи з по-
шиття й збуту одягу, який продається під торговельною маркою
оптового або роздрібного продавця, великим мережам універмагів,
таким як «Target, Sears» і «J. C. Penney». Використання подібного
підходу передбачає тісне об’єднання таких видів діяльності, як ви-
робництво, логістика, маркетинг і продаж. Це може бути важливо,
коли один або кілька великих клієнтів становлять настільки велику
частку в сукупному обсязі продажів фірми, що коливання обсягів
їхніх закупівель у даної фірми можуть вплинути на її виробничі
графіки, рівні товарно-матеріальних запасів і розподіл ресурсів.

Основний недолік цього підходу знов-таки полягає в дублю-
ванні тих або інших видів діяльності, а також у додаткових видат-
ках, пов’язаних зі створенням усієї виробничої та маркетингової
організації лише для одного або кількох великих клієнтів. Крім
того, такий підхід супроводжується достатнім ризиком, оскільки
успіх або невдача відповідного підрозділу опиняються в руках
одного або кількох клієнтів.

Створення окремої групи співробітників торговельного
персоналу для ведення бізнесу з VIP-клієнтами

Замість того, щоб створювати самостійний підрозділ для ве-
дення бізнесу з VIP-клієнтами компанії, можна сформувати спе-
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ціальну групу торговельних співробітників, яка займатиметься
тільки великими клієнтами, а також клієнтами загальнонаціональ-
ного значення. Її створення має кілька важливих переваг. Зосе-
редивши всю увагу лише на одному або кількох великих клієн-
тах компанії, менеджер може докладно ознайомитися з проблема-
ми й потребами кожного з них і приділити їм час, необхідний для
їхнього обслуговування на найвищому рівні. Крім того, для робо-
ти в такій групі фірма може відібрати найкомпетентніших і до-
свідчених співробітників торговельного персоналу. Це послужить
додатковою гарантією того, що найважливішим клієнтам компанії
приділять увагу найдосвідченіші й кваліфіковані фахівці.

Нарешті, наявність окремої групи співробітників для ведення
бізнесу з клієнтами загальнонаціонального значення забезпечить
компанії-продавцеві «внутрішню» перевагу. Оскільки за клієнта-
ми загальнонаціонального значення, як правило, закріплюються
лише найкомпетентніші й найдосвідченіші співробітники торго-
вельного персоналу, призначення в таку групу може розглядати-
ся як підвищення по службі, що може бути використано для мо-
тивації й заохочення кращих співробітників.

Крім проблеми, пов’язаної з розподілом клієнтів загальнона-
ціонального значення між співробітниками польового «зовніш-
нього» торговельного персоналу, використання окремої групи
торговельних співробітників для ведення бізнесу з VIP-клієнтами
компанії має багато інших недоліків, властивих організації діяль-
ності торговельного персоналу за типами клієнтів. Більшість цих
проблем пов’язана з дублюванням тих або інших видів діяльності
в менжах того самого збутового підрозділу, що веде до підви-
щення торговельних і адміністративних видатків.

Командний метод збуту

Як відомо, нині відносини між клієнтами й продавцями мають
досить складний характер. Сьогодні торговельні представники
компаній повинні не тільки демонструвати глибші, ніж колись,
знання особливостей бізнесу своїх клієнтів, але й забезпечувати
послідовнішу й вигіднішу для своєї компанії взаємодію з ними —
інакше кажучи, якісніше їх обслуговування. Один зі способів, за
допомогою яких компанії вирішують зазначені проблеми, поля-
гає в закріпленні «внутрішніх» фахівців фірми за індивідуальни-
ми клієнтами, тобто використання командного методу збуту
(team selling). Закріплюючи за кожним клієнтом більшу кількість
фахівців, кожний з яких має певні здібності, таланти, фірма дося-
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гає низки переваг. По-перше, вдається набагато швидше відпові-
дати на питання клієнта, що істотно знижує ймовірність відпові-
дей начебто: «До наступної нашої зустрічі я постараюся знайти
відповідь на ваше питання». По-друге, люди зі схожими інтере-
сами завжди зможуть знайти спільну мову за безпосереднього
спілкування один з одним. На певне технічне питання з боку про-
ектно-конструкторського відділу фірми-клієнта завжди зможе
відповісти інший інженер, що входить до складу допоміжної збу-
тової команди фірми-постачальника.

Важливим моментом є визначення такої структури збутової ко-
манди, що влаштовувала б клієнтів компанії. Наприклад, типова
структура може включати менеджера, який відповідає в цілому за
роботу команди з продажу продукції своєї компанії найважливішим
клієнтам та їх обслуговування. Найчастіше такі команди з роботи з
найважливішими клієнтами компанії включають представників ря-
ду функціональних підрозділів компанії, таких як проектно-
конструкторський, виробничий і фінансовий відділи. З огляду на те,
що закупівельні центри великих клієнтів найчастіше складаються із
представників різних функціональних підрозділів компанії-клієнта,
у кожного з яких власні запити й проблеми, останні часто вдається
вирішити набагато ефективніше команді фахівців з відповідних
функціональних підрозділів компанії-продавця або навіть просто з
різних підрозділів однієї компанії. Останнім часом багато компаній
починають розглядати можливість створення збутового центру
(selling center), що складався б із представників різних функціональ-
них підрозділів компанії (маркетингу, обслуговування клієнтів,
збуту, проектування та ін.). Завдання членів збутового центру —
надання допомоги торговельним представникам компанії, що під-
вищує ефективність їхньої роботи. Такі збутові центри є аналогами
концепції збутових команд. Точно так само, як компанії-клієнти ор-
ганізовують у себе закупівельні центри, збутова організація повинна
забезпечити спільну роботу різнопрофільних фахівців, злагоджена й
навіть деякою мірою уніфікована діяльність яких сприяє підвищен-
ню якості обслуговування клієнтів. Багато західних компаній ство-
рюють свої торговельні представництва (збутові офіси) безпосеред-
ньо в компаніях-клієнтах. Компанія «Lear» (США) — виробник
комплектуючих виробів для автомобілебудівної галузі — створила
власні торговельні представництва в кожного з 13 своїх найважли-
віших клієнтів, багато з яких — великі автомобілебудівні компанії
світу. Пэт Берки, віце-президент зі збуту й розвитку виробництва
компанії «Lear», зазначає: «Ми намагаємося реалізувати систему,
що забезпечує нам постійний контакт із клієнтами».
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У компанії «IBM» команду, що працює з таким великим клієн-
том, як «EDS» (www.eds.com), очолює так званий «керівник на-
прямку» (Account Executive). У його безпосередньому підпоряд-
куванні перебуває глобальна команда торговельних представни-
ків компанії (утім, з метою розробки рішень для «EDS» керівник
цього напрямку може залучати будь-які функціональні ресурси
«IBM» у будь-якій точці світу). Такий підхід веде до створення
матричної організації (matrix organization) безпосередніх підлег-
лих і дає можливість користуватися послугами власних («внут-
рішніх») консультантів, які ставлять свій «колективний розум»
на службу клієнтові компанії.

Командний метод збуту також нерідко має проблеми, пов’я-
зані з координацією, мотивацією та оплатою праці торговельного
персоналу компанії. Лу Герстнер, який був головним виконавчим
директором «IBM», часто вказував на труднощі управління про-
дуктивністю, пов’язані з використанням командного методу збу-
ту. Командний метод збуту найдоцільніше застосовувати для
найбільших клієнтів, коли потенційна покупка приносить компа-
нії значний прибуток і припускає використання достатньої кіль-
кості функцій, щоб виправдати високі витрати. Незважаючи на те,
що командний метод збуту зазвичай використовують для залу-
чення нових клієнтів, іноді його також застосовують для роботи з
уже наявними клієнтами (у цьому випадку задіюють персонал
нижчого рівня). Щоб забезпечити високий ступінь задоволеності
вже існуючих клієнтів, збутова команда може включати плануваль-
ників виробничих графіків, експедиторів і персонал, який зай-
мається доставкою замовлень клієнтові.

Матрична структура підпорядкованості визначає ієрархічну
організацію з налагодженою горизонтальною структурою, що
створює всередині даної організації множинні лінії комунікації та
контролю. Матрична структура підпорядкованості необхідна в
тих випадках, коли проста ієрархічна схема вже не здатна охопи-
ти всі необхідні канали взаємодії всередині компанії.

Наприклад, якщо компанія організована як сукупність товар-
них підрозділів, а торговельний персонал розділений за принци-
пом роботи на окремих ринках, для зв’язку між торговельними
агентами й товарними виробничими підрозділами можуть знадо-
битися додаткові лінії взаємодії (позначені пунктирними лініями
на рис. 10.5). Необхідність у матричній структурі може бути
спричинена й географічним положенням клієнта. Наприклад, тор-
говельному агентові компанії «Opel» (ФРН) (підрозділ «General
Motors» (США)), що обслуговує клієнта в Німеччині, може зна-
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добитися взаємодія з менеджером з роботи з клієнтами, що пере-
буває в Детройті (США). У деяких випадках торговельний агент
може підпорядковуватися одному менеджерові й додатково мати
«пунктирний» взаємозв’язок з іншим. Може бути й так, що агент
реально підпорядковується відразу двом менеджерам.

Регональний віце-президент зі збуту

Географічні підрозділи Товарні підрозділи

Дирек-
тор зі
збуту
(Схід)

Дирек-
тор зі
збуту

(Центр)

Дирек-
тор зі
збуту

(Захід)

Директор
зі збуту
Друку-
вальний
пристрій

Директор
зі збуту

Апаратура

Директор
зі збуту

Обладнан-
ня для

пакування
товару

Менеджер з
продажів

Торговельний
агент

Менеджер з
продажів

Менеджер з
продажів

Торговельний
агент

Торговельний
агент

Рис. 10.5. Матрична схема організації відділу продажу

На рис. 10.5 показано організаційну схему з матричною структу-
рою підпорядкованості. Це схема регіональної філії компанії, що за-
ймається технічним обслуговуванням, ремонтом і експлуатацією
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(«MRO»). Номенклатура товарів і послуг, що продаються компанією,
поділена на три частини. Пряма схема підпорядкованості торговель-
ного персоналу містить чотири рівні: регіональний віце-президент,
директор зі збуту, менеджер з продажу і торговельний агент. Регіо-
нальний віце-президент несе повну відповідальність за продажі у
своєму регіоні. Шестеро директорів зі збуту працюють у такий спо-
сіб: троє несуть відповідальність за географічним принципом — кож-
ний з них відповідає за продажі товарів і послуг усієї номенклатури
на своїй території, що становить приблизно третину всього регіону.

Троє інших працюють за товарним принципом — кожний з них
відповідає за продажі товарів і послуг своєї номенклатури, але вже
в усьому регіоні. Менеджери з продажів і торговельні агенти, що
перебувають у них у підпорядкуванні, спеціалізуються на товарах і
послугах, але розподілені географічно, тобто кожний працює на
своїй території. Отже, кожний менеджер з продажу підкоряється
двом різним директорам зі збуту: безпосередньо територіальному
директорові і побічно — директорові з продукції.

Структури торговельного персоналу, організовані за різними
напрямками, такими як ринок, товар і торговельна діяльність,
можуть бути ще складнішими.

Змішані торговельні організації вимагають матричних відносин
підпорядкованості. Первинні й вторинні відносини підпорядкова-
ності повинні бути визначені ще до розробки структури. Необхід-
но пам’ятати, що первинна структура підпорядкованості (заснова-
на на географії продажів, товарі, торговельній діяльності або
клієнтах) повинна визначатися напрямком, що вимагає найбільшо-
го ступеня контролю, рівня спільної діяльності й ступеня комуні-
кації. Інші напрямки можуть сформувати «пунктирну лінію» від-
носин підпорядкованості. В останні роки багато торговельних
організацій зіштовхнулися з необхідністю визначення напрямку
розвитку структури. Яким би не був домінантний напрямок підпо-
рядкованості, інші напрямки також повинні контролюватися ком-
панією, що гарантує злагодженість роботи всього персоналу.

Вертикальна структура організації збуту

На початку цього розділу зауважувалося, що збут повинен бу-
ти чітко організований як по горизонталі, так і по вертикалі. Вер-
тикальна організаційна структура визначає, працівники яких
управлінських посад мають право виконувати певні види діяль-
ності, пов’язані з управлінням продажем, і забезпечує можливість
ефективної інтеграції й координації збутової діяльності у фірмі.
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Розробляючи ефективну вертикальну структуру організації
збуту, необхідно відповісти на два важливих питання: 1) скільки
повинно бути в такій структурі рівнів управління; 2) скільки пра-
цівників повинно перебувати в підпорядкуванні кожного мене-
джера, тобто яким повинен бути ступінь контролю (span of
control) кожного менеджера? Ці питання взаємозалежні. За умови
заданої чисельності торговельного персоналу компанії чим ви-
щий ступінь контролю, тим менше потрібно рівнів управління (і
відповідно менеджерів).

Основні розбіжності стосуються вибору найоптимальнішої
політики ступеня контролю й кількості вертикальних рівнів в ор-
ганізації збуту. Деякі менеджери вважають, що вони забезпечу-
ють собі вищий ступінь контролю й перебувають «ближче до на-
роду» за використання «плоскої» організації торговельного
персоналу, для якої характерна незначна кількість рівнів управ-
ління. Вони стверджують, що наявність малої кількості рівнів
управління між вищим керівником сфери збуту й польових тор-
говельних працівників сприяє встановленню контактів і спрощує
завдання контролю. Однак деякі менеджери переконані, що такі
«плоскі» схеми керування насправді лише обмежують спілкуван-
ня й ускладнюють контроль, оскільки вони зумовлюють необхід-
ність значної сфери контролю.

«Плоска» організація збуту із широкою нормою керованості
характеризується нижчими адміністративними видатками, що
зумовлено незначною чисельністю менеджерів, задіяних у такій
структурі. Однак існує думка, що подібна економія витрат —ли-
ше ілюзія, оскільки нечисленність і невисока якість роботи керів-
ників можуть призвести до недостатньої ефективності й продук-
тивності організації в цілому.

Лінійно-штабна організація відділу продажу

Багато великих організацій використовують частину праців-
ників відділу збуту штаб-квартири додатково до своїх лінійних
менеджерів з продажів. Менеджери кадрового підрозділу відпо-
відають за обмежене коло конкретних видів діяльності, але вони
не несуть оперативної відповідальності й не наділені владними
повноваженнями лінійних менеджерів з продажів. Менеджери
штаб-квартири здебільшого виконують завдання, що вимагають
спеціальних знань або можливостей, для отримання яких у серед-
нього менеджера з продажів просто немає часу. Вони можуть
також надавати допомогу в зборі й аналізі інформації, необхідної
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лінійним менеджерам для прийняття рішень. Таким чином, най-
типовіші функції, які виконуються в збутовій організації фахів-
цями зі штаб-квартири, — це прийом на роботу, навчання й ана-
ліз продажів. Організаційну схему типової штабної організації
управління продажами представлено на рис. 10.6.

Творче використання роботи менеджерів зі штаб-квартири час-
то дозволяє скоротити чисельність менеджерів торговельного пер-
соналу компанії шляхом використання переваг спеціалізації й по-
ділу праці, а також підвищити ефективність організаційної схеми
управління продажем з одночасним скороченням витрат. Крім то-
го, посади в штаб-квартирі можна використати як підготовчу базу
для майбутніх менеджерів з продажів вищого рівня (рис. 10.6).

Водночас використання фахівців зі штаб-квартири виправдовує
себе лише в тих випадках, коли компанія досить велика для того,
щоб ґрунтовно завантажити їх роботою. Однак дедалі частіше на-
віть перед найбільшими фірмами постає питання про доцільність
їх використання. Що раз більша кількість фірм прибігає до аутсор-
сингу, тобто передає виконання деяких функцій штаб-квартири
стороннім фірмам, використовуючи спеціалізовані компанії з під-
бору, тестування й навчання персоналу. Логічне обґрунтування ці-
єї тенденції схоже з аргументами, що обговорювалися щодо пере-
ваг і недоліків використання власного торговельного персоналу
компанії, порівняно з використанням незалежних агентів. Види ді-
яльності, які не основні безпосередньо на ключових компетенціях
фірми (тобто не вимагають спеціальних активів або активів, спе-
цифічних для певних угод), найчастіше можуть досить ефективно
виконуватися сторонніми фахівцями на контрактній основі.

Усе вищезазначене дозволяє сформувати такі основні принци-
пи побудови організаційних структур відділу продажу:

 Цілеспрямованість. Організаційна структура має відповідати
сучасним цілям, філософії та політиці підприємства, бути чітко
сформульованою, мати кількісні виміри.

 Чіткість організаційної структури. Вона має бути розумно
спеціалізованою, відповідати напрямкам діяльності підприємст-
ва, комплексно вирішувати проблеми виробництва й збуту, за-
безпечувати єдність керівництва.

 Гнучкість. Організаційна структура на підприємстві має
оперативно реагувати на зміни в навколишньому середовищі і
змінюватися відповідно до вимог, які ставить перед підприємст-
вом ринок.

 Координованість і узгодженість дій окремих підрозділів і
виконавців.
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Для вирішення проблеми вибору типу оргструктури необхід-
но враховувати: розмір бізнесу, профіль бізнесу (бізнес одно-
профільний або він поділяється на господарські одиниці), чи ве-
де підприємство бізнес на міжнародних ринках, головні
фактори, що домінують у виробничо-збутовій діяльності під-
приємства (різноманітність номенклатури продуктів, що випус-
каються, і обмеженість ринків, на яких вони продаються; обме-
женість номенклатури, але досить значна кількість ринків, на
яких реалізуються продукти; обмеженість номенклатури й не-
значна кількість ринків), характер завдань, рішенням яких зай-
меться підприємство.

Отже, можна зробити висновок, що під час вибору організа-
ційної структури служби збуту організації необхідно враховува-
ти безліч факторів, оцінювати різноманітні варіанти організа-
ційної структури, їх ефективність, можливість використання для
конкретного підприємства. Саме тому в практиці часто викори-
стовують комбіновані організаційні структури служби збуту, що
поєднують дві й більше орієнтацій (функціональну, товарну, ре-
гіональну, сегментну) в одній організаційній структурі. У ре-
зультаті поєднання кількох структурних систем можна досяг-
ти максимальної віддачі, яку дає кожна структура окремо. Вод-
ночас необхідно враховувати всі ті слабкі сторони, які прита-
манні окремим підструктурам, що включені в єдину комбінова-
ну структуру організації в результаті маркетингової діяльності
підприємства.

Критерії відбору торгового
персоналу. Стимулювання

персоналу, зайнятого продажем

З огляду на зазначену розбіжність у поглядах важко ска-
зати щось певне про те, якими повинні бути оптимальна кількість
управлінських рівнів і ступінь контролю для тієї або іншої орга-
нізації. Однак можна запропонувати низку рекомендацій, яких
зобов’язані дотримуватися менеджери. Ступінь контролю пови-
нен бути меншим, а кількість управлінських рівнів більшою, ко-
ли, по-перше, поставлене завдання зі збуту досить складне; по-
друге, вплив продуктивності кожного співробітника з торговель-
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ного персоналу на прибуток компанії значний; по-третє, торговель-
ний персонал компанії працює на високому професійному рів-
ні, а його робота добре оплачується. Інакше кажучи, чим важли-
віша робота, пов’язана з продажами, тим більше контролю й під-
тримки з боку керівників потрібно для торговельного персоналу
компанії.

Ще одне загальне правило зводиться до того, що ступінь кон-
тролю на вищих рівнях управління продажами повинен бути
нижчим, оскільки в менеджерів вищої ланки повинно залишати-
ся більше часу для аналізу ситуацій і прийняття рішень. Крім
того, підлеглі менеджерів вищого рівня, як правило, бувають
зайняті виконанням досить складних робіт і вимагають більшої
організаційної підтримки й спілкування, ніж працівники ниж-
чих рівнів.

Крім ухвалення рішення про те, скільки працівників повинно
бути в підпорядкуванні менеджера з продажів, потрібно відповіс-
ти ще на два питання: якими владними повноваженнями стосов-
но своїх підлеглих необхідно наділити кожного керівника? У
чиїх руках у компанії повинні бути зосереджені владні повнова-
ження, пов’язані з прийомом на роботу, звільненням і оцінкою
діяльності польових торговельних працівників? У деяких компа-
ніях менеджери з продажів низового (районного) рівня наділені
правом приймати на роботу (у власне підпорядкування) нових
працівників. В інших організаціях право приймати на роботу й
звільняти будь-яких працівників зосереджено в руках вищого ке-
рівництва.

Ще одне загальне для всіх організаційних схем управління
продажами правило полягає в тім, що чим важливіше прийняте
рішення для успіху фірми, тим вище управлінський рівень, на
якому воно повинне прийматися. У фірмах, що приймають на
роботу досить багато низькооплачуваних торговельних співро-
бітників, які виконують відносно нескладні завдання збуту й
здійснюють незначний вплив на показники їхньої діяльності,
владними повноваженнями, пов’язаними з прийомом на роботу
й оцінкою ефективності роботи таких продавців, зазвичай на-
ділені менеджери з продажів нижчого рівня. Фірми, де працю-
ють професійні продавці, які виконують складні завдання
збуту й здійснюють значний вплив на показники діяльності фір-
ми, правом приймати на роботу й звільняти будь-яких пра-
цівників здебільшого наділені лише керівники вищих рівнів.
Особливо це стосується тих випадків, коли робота рядовим тор-
говельним представником компанії розглядається лише як
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трамплін для переходу на посаду менеджера з продажу або мар-
кетингу.

Крім виконання обов’язків, пов’язаних з контролем за діяльні-
стю підлеглих і практичною реалізацією певної політики, багато
менеджерів з продажів, особливо ті з них, хто працює на місцях
або на районному рівні, продовжують брати активну участь у
збутовій діяльності. Оскільки багато менеджерів з продажів були
висунуті на свої нинішні посади лише після того, як проявили се-
бе досить компетентними й ефективними рядовими співробітни-
ками торговельного персоналу, їхні роботодавці найчастіше не
хотіли б, щоб висока кваліфікація цих людей як співробітників
торговельного персоналу пропадала даремно. Саме тому мене-
джерам з продажів, після їхнього переходу на керівну посаду, ча-
сто дозволяється продовжити обслуговування кількох з найбіль-
ших їхніх клієнтів.

У деяких фірмах менеджери з продажів активно займаються
збутом і обслуговуванням VIP-клієнтів. Подібна практика цілком
влаштовує більшість менеджерів з продажів. Вони охоче корис-
туються можливістю одержувати комісійні й підтримувати без-
посередні контакти з ринком, активно беручи участь у практич-
ній збутовій діяльності. Небезпека в таких випадках полягає в
тім, що вони іноді витрачають занадто багато часу на безпосеред-
ню збутову діяльність на шкоду виконанню своїх прямих служ-
бових обов’язків — управління підлеглими. Таким чином, деякі
фірми намагаються обмежити ступінь особистої участі своїх ме-
неджерів з продажів у збутовій діяльності. Ідеться переважно про
великі фірми, де завдання координації й контролю діяльності чис-
ленного торговельного персоналу вимагають значної уваги з боку
керівників.

Багатьом фірмам доводиться працювати на ринках, що вима-
гають високого рівня обслуговування. Наприклад, фірми, які
продають капітальне устаткування, повинні надавати своїм клієн-
там послуги монтажу й технічного обслуговування; фірми з по-
шиття модного одягу повинні забезпечувати своїм клієнтам швид-
ке виконання й доставку замовлень; фірми ж, що займаються
продажем електронних компонентів, повинні надавати своїм клі-
єнтам послуги з розробки й проектування спеціальних продуктів.
Ці послуги мають бути інтегровані з усією іншою маркетинговою
та збутовою діяльністю фірми, що забезпечить її високу конку-
рентоспроможність.

Однак, з організаційного погляду, виникає таке питання: чи
потрібно наділяти менеджерів з продажу правом контролювати
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функції, пов’язані зі збутом? Відповідь залежить від того, про яку
саме функцію йдеться, а також від характеристик і потреб клієн-
тів. Швидка обробка й своєчасна доставка замовлень — найне-
помітніші, але найважливіші функції, пов’язані зі збутом. В од-
них фірмах працівники, відповідальні за обробку замовлень,
підпорядковуються безпосередньо вищим керівникам збуту, тоді
як в інших, де їхні службові обов’язки розглядаються як складова
управління товарно-матеріальними запасами або обробки даних,
вони перебувають у підпорядкуванні виробничих менеджерів. Як
правило, чим важливішим уважається завдання швидкої обробки
й доставки замовлень, тим доцільніше довірити керівництво цією
функцією менеджерам із продажу.

В одних фірмах служби ремонту й техобслуговування пере-
даються в підпорядкування збутовій організації, тоді як в інших
— виробничому підрозділу. Перший варіант можливий у випад-
ках, коли збутові організації відіграють важливу роль у справі за-
лучення й утримання клієнтів. Він особливо актуальний, коли
необхідною умовою продажу товару є така його розробка (або
доробка), щоб він відповідав специфікаціям клієнта.

За кредитування майже завжди відповідає головний бухгалтер
або керівник фінансової служби компанії. Лише у виняткових
випадках ця функція перебуває в підпорядкуванні збутової орга-
нізації, оскільки, коли справа йде до заключення торговельної
угоди, торговельний персонал компанії й менеджери з продажів
схильні проявляти надмірну щедрість щодо умов надання креди-
ту покупцеві.

У фірмах, де розглянуті функції, пов’язані з продажем, не під-
коряються безпосередньо збутовому підрозділу, командний ме-
тод продажу часто є досить ефективним засобом координації та-
ких функцій — принаймні, коли йдеться про великих клієнтів,
стосовно яких витрати, пов’язані з використанням такого підхо-
ду, видаються цілком виправданими. Незважаючи на те, що мене-
джер, що веде клієнта, формально не наділений правом контро-
лювати діяльність членів команди, що представляють інші
відділи фірми, він може координувати їх діяльність на найниж-
чому (польовому) рівні.

Багато з попередніх наших висновків про оптимальні сфери
контролю й посадові обов’язки менеджерів з продажу варто
сприймати з урахуванням того, що вертикальна структура органі-
зації продажів згодом зазнає змін, спричинених впливом нових
комунікаційних технологій і технологій обробки інформації. Мак-
симізація продуктивності праці торговельного персоналу вима-
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гає, щоб кожний співробітник мав у своєму розпорядженні пев-
ний набір технологій. Використання технологій пройшло трива-
лий шлях — від використання коштів підвищення продуктивнос-
ті праці (комп’ютерні програми керування часом і контактами;
генератори пропозицій) і до CRM-систем, які управляють усім
процесом залучення й утримання клієнта.

Компанія «Heidelberg USA» (американська філія німецької
компанії) недавно провела модернізацію апаратного й програмно-
го забезпечення своїх комп’ютерів, метою якої було використання
повної CRM-системи, що включає прикладне програмне забезпе-
чення «front office» (інформація про контакти з клієнтами, генера-
ція пропозицій) разом з інформацією «back office» (стан виконання
замовлення). Активний і мобільний торговельний персонал
«Heidelberg USA» тепер має доступ до життєво важливої для них
інформації про клієнтів прямо зі своїх офісів (за допомогою ноут-
буків). З цього приводу Брюс Мейбел, менеджер маркетингових
інформаційних систем у «Heidelberg USA» зауважив: «Ми зберіга-
ємо високу конкурентоспроможність, підтримуючи постійний кон-
такт зі своїми клієнтами, виробниками й власними працівниками.
Ця система являє собою невід’ємну частину нашого бізнес-
процесу. Вона життєво необхідна для системи управління клієнта-
ми, реалізованої в масштабі всього нашого підприємства».

Безсумнівно одне: технологія змінює роботу продавця та роль
менеджера з продажів. сьогодні використовується багато різно-
манітних технологій, що сприяють підвищенню продуктивності
праці торговельного персоналу. Результатом їхнього застосуван-
ня стало те, що методи роботи таких фірм, як «Heidelberg USA»,
дедалі частіше стають нормою. Це дозволяє зробити висновок,
що майбутнім менеджерам з продажів знадобляться дещо інші
навички й здібності, ні ті, якими володіють нинішні менеджери.

Для того щоб дати власному торговому персоналу необхідну
мотивацію до ефективної праці, керівництво підприємства засто-
совує різноманітні заходи стимулювання: пропонує фінансові
пільги, організовує конкурси та ігри, влаштовує поїздки співробіт-
ників торгового відділу за рахунок підприємства для відпочинку
чи відвідування розважальних заходів, розробляє заходи стиму-
лювання за конкретні досягнення в роботі тощо.

Економічні методи стимулювання працівників збутової
служби підприємства:

 преміальні виплати за конкретні періоди часу або виконану
роботу;

 заохочення дорогими подарунками та ін.
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Перший крок у створенні ефективного механізму стимулю-
вання працівників служби збуту підприємства — чіткий опис
трудових функцій працівника. Керівники повинні чітко розуміти,
чого вони хочуть від того або іншого працівника в процесі тру-
дової діяльності, а останні — свої завдання в конкретному трудо-
вому процесі.

Слід зазначити, що нематеріальні пільги, які надаються під-
приємством своїм працівникам, можуть на практиці мати навіть
важливіше значення в збільшенні відповідальності співробітни-
ків стосовно до організації, ніж матеріальні. Найважливіші з не-
матеріальних пільг пов’язані з потребою особистого визнання й
бажанням продовжувати навчання і розвиток, оскільки кар’єра
має декілька стадій. Загалом люди вважають за краще працювати
на працедавця, який піклується про службовців і досягає успіху.
Останній чинник важливий з погляду фінансового забезпечення
систем оплати.

«Додаткові до зарплати форми винагороди» й «непостійні до-
ходи» іноді використовуються недостатньо, але їх слід резерву-
вати для таких пільг співробітникам, які пов’язані з особистою
безпекою та особистими потребами.

Основні завдання пільг:
— мотивувати співробітників і підвищувати їхню відповідаль-

ність;
— задовольняти актуальні або відчутні потреби співробітни-

ків, включаючи потреби, що стосуються безпеки, фінансової до-
помоги й забезпечення доходів додатково до оплати, таких як на-
дання машини або послуг зв’язку корпорацією;

— продемонструвати, що корпорація піклується про задово-
лення потреб своїх співробітників;

— представити ефективний щодо оподаткування метод вина-
городи, який знижує податкові зобов’язання, порівняно з винаго-
родами, які співвідносяться з еквівалентними наявними виплата-
ми.

Пільги і привілеї можуть бути поділені на шість типів.
А. Пенсійні схеми — уважаються найважливішою пільгою

для співробітників західних корпорацій. Вони характерні для
корпорації як відкладені платежі, тому що фінансуються за до-
помогою внеску, який створює права на гарантований дохід для
співробітника або його утриманців після виходу на пенсію або
смерті.

Б. Особиста безпека. Сюди належать пільги, що підвищують
особисту безпеку стосовно хвороби, подій або скорочення штатів.
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В. Особисті потреби. Цей тип пільг визнає необхідність реалі-
зації певних особистих потреб і відповідальності, наприклад, ви-
хідні та інші форми відпочинку, турбота про дітей, консульту-
вання щодо скорочення штатів, фінансове консультування,
сприяння зміцненню здоров’я й відпочинку.

Г. Фінансове сприяння, допомога. Кредити, допомога в при-
дбанні будинку, розподіл допомоги, знижки і членські внески.

Д. Машини й бензин організації. Багато компаній диференцію-
ють менеджерів за їхнім статусом і посадою, надаючи їм маши-
ни різного ступеня престижності. Корпорація може оплачувати
витрати на бензин за використанні особистих машин.

Е. Інші пільги. Їх роль полягає в тому, щоб підвищити рівень
життя співробітників. До них належать обіди, що субсидуються,
знижки на одяг, відшкодування телефонних витрат і допомога
шляхом надання кредитних карт.

Найсучаснішим заходом стимулювання власного персоналу
виробника є торгові конкурси. Спеціалісти розробили такі прин-
ципи їх організації:

 основною метою проведення конкурсу є збільшення обсягів
продажу за рахунок виявлення кожним учасником його найліп-
ших професійних здібностей;

 усі учасники повинні мати однакові шанси на виграш;
 треба встановити значну кількість привабливих для учасни-

ків призів;
 можливість виграти має прямо залежати від успіху кожного

учасника конкурсу і тільки від нього;
 початок акції має бути широко розрекламований у колекти-

ві, а інтерес до неї необхідно підтримувати протягом усієї акції;
 усі працівники підрозділу продажу мають відчувати свою

причетність до акції.
Призи, на думку спеціалістів, мають відповідати таким вимогам:
— бути справедливою винагородою за додаткові зусилля, на-

очно демонструючи, що фірма високо оцінює зусилля торгових
працівників;

— мати достатню значущість для працівника (це можуть бути
найсучасніші відеокамери, лазерні програвачі, телевізори та інші
досить дорогі речі), щоб учасникам конкурсу справді захотілося
їх виграти.

Проте особливу увагу треба приділяти не тому, що дарують, а
тому, як це робиться, тобто сама процедура вручення має бути
досить урочистою та видовищною, що збільшує вартість призів
та повагу до переможців.
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Не слід забувати й про значущість найелементарніших стиму-
люючих дій: поздоровні листівки до дня народження та на свята,
невеликі сувеніри, телефонне поздоровлення керівником фірми
рядового працівника з нагоди деякої урочистої події тощо. Усе це
стосується і посередників, і постійних покупців, яких необхідно
знати в обличчя.

Розробка програм навчання
торгового персоналу. Методи
навчання торгового персоналу

Після того як товар вийшов з виробництва посередники
першими його зустрічають та супроводжують протягом усього
його існування. Вони працюють з клієнтами, укладають з ними
угоди купівлі-продажу. Дистриб’ютори стежать за тим, щоб то-
вар, який замовив клієнт, був доставлений йому вчасно, у належ-
ному стані та вигляді. Як правило, вони навчають персонал замов-
ника правильно працювати з технікою, яку продають. Дистри-
б’ютори забезпечують технічне обслуговування обладнання про-
тягом усього життєвого циклу, уважно слідкуючи за його техніч-
ним станом, складають графіки ремонту, щоб уникнути значних
втрат від простоїв обладнання.

Знання ринку та надійні й тісні відносини з клієнтами дозво-
ляють дистриб’юторам своєчасно реагувати на їхні потреби та
разом з товаровиробником максимально підвищувати споживчу
цінність, яку отримують покупці товару.

Комерційний ycпix торговельних посередників, які займають-
ся перепродажем товарів (дистриб’юторів, дилерів, комісіонерів
тощо) на товарному ринку у свою чергу значною мірою залежить
від взаємовідносин з принципалом — виробником товару чи оп-
товим підприємством. Становище торговельного посередника на
ринку характеризується певним протиріччям — з одного боку,
він як повноправний представник принципала залежить від ньо-
го, з другого, — повинен мати достатній рівень незалежності й
самостійності своєї господарської діяльності, реалізовувати влас-
ну ринкову стратегію, спрямовану на забезпечення її ефективно-
го розвитку.

Òåìà 4
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Це тим паче важливо, що під час вибору посередників для фор-
мування каналів розподілу виробники намагаються обрати най-
кращих. Тому до посередника в маркетинговій практиці сформу-
валися чіткі вимоги, які й визначають його вибір:

— посередник не повинен представляти в peгioнi своєї діяль-
ності іншу фірму, яка виробляє аналогічний або конкуруючий
товар;

— наявність у посередника необхідної матеріально-технічної
бази: cклaдcькi, торговельні, демонстраційні приміщення, зручні
під’їзні шляхи, канали й засоби зв’язку;

— надійність комерційного становища, бездоганність ділової
репутації та вміння працювати з клієнтами, готовність до трива-
лого співробітництва;

— здатність посередника забезпечити надійний до- та після-
продажний cepвic, особливо коли йдеться про продаж технічно
складних товapiв, його кваліфіковане технічне обслуговування
впродовж усього життєвого циклу, готовність надавати клієнтам
додаткові послуги.

Фірмам-виробникам товарів після вибору посередника необ-
хідно досягти згоди з ним стосовно умов співробітництва, рівня
та меж повноважень.

Виробник повинен встановити ціни на свої товари та достат-
ній розмір цінових знижок для посередників. Biн також має ви-
значити територію для кожного посередника та бути обережним
під час залучення нових продавців. Виробник повинен будувати
свої відносини з посередником, керуючись спільною метою —
отримання прибутку та збільшення обсягу продажів. Вони мають
узгоджувати свої цілі та дії на товарному ринку, надавати під-
тримку своїм дистриб’юторам (ділерам). Особливе значення це
має для посередників, які займаються продажем складної ма-
шинно-технічної продукції. Вони інвестують значні кошти в ку-
півлю запасних частин, облаштування складських приміщень, ор-
ганізацію центрів технічного обслуговування, придбання діагнос-
тичного обладнання та розвиток інформаційної інфраструктури.
Тому створення виробником надійної системи забезпечення їх
запасними частинами, необхідними товарами, яка ґрунтується на
сучасних інформаційних технологіях, дозволяє посередникам
ефективно працювати за мінімальних товарних запасів.

Деякі виробники надають підтримку своїм посередникам під
час проведення заходів зі стимулювання збуту, пропонують їм
навчання персоналу та сприяють ефективний організації їхньої
роботи.
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У цьому й полягає основна відмінність торгівлі через посеред-
ників від оптової торгівлі. Міжнародна торгівельна палата роз-
робила «Типовий дистриб’юторський контракт та Керівництво
з укладення міжнародних дистриб’юторських угод», де зауваже-
но, що дистриб’ютор не є простим перепродавцем, діючим як оп-
товий торговець, він має тісніші зв’язки та довірчі відносини з
товаровиробником. Це знаходить відображення в зобов’язаннях
дистриб’ютора, які фіксуються в угоді:

— здійснювати просування та організацію збуту продукції то-
варовиробника на закріпленій за ним території;

— утримуватися від конкуренції з іншими посередниками, які
реалізують товари даного виробника;

— проводити маркетингові дослідження ринку та повідомляти
виробнику їх результати;

— здійснювати рекламу продукції виробника на договірній
території;

— приймати представників продавця та організовувати зу-
стрічі з представниками ділових кіл, від яких залежить вирішення
питань про закупівлю товарів та ін.

У свою чергу виробник надає дистриб’ютору виключне право
збуту своєї продукції на договірній території — комерційні від-
носини встановлюються на тривалий період, строк якого узго-
джено в контракті i це є основою тісного співробітництва, яке,
згідно з Типовим контрактом, не може бути епізодичним.

Перераховані зобов’язання, а також загальні умови договорів
купівлі-продажу — базисні умови поставки, порядок пред’явлен-
ня претензії, санкції за неналежне виконання сторонами договір-
них зобов’язань, форс-мажорні обставини, порядок урегулювання
суперечок та деякі інші — входять, як правило, у ринковий конт-
ракт з дистриб’ютором.

Винагородження роботи посередників можна здійснювати та-
кими методами:
 фіксований мінімум (гарантована оплата або авансування

комісійної винагороди);
 комісійні винагороди, у тому числі лінійні (стабільний про-

цент від обсягу товарообігу), регресивні (зі збільшенням обсягу
товарообігу процент виплат посередникам зменшується), прогре-
сивні (зі збільшенням обсягів товарообігу процент виплат збіль-
шується), на основі прибутку (процент комісійної винагороди
встановлюється від обсягу отриманого прибутку);
 компетенція витрат (оплата праці посередника здійснюєть-

ся після підтвердження його витрат);
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 додаткові виплати (оплата відпусток, листків непрацездат-
ності, пенсій, страхування);
 заохочувальні виплати (премії, подарунки).
Навчання посередників передбачає створення й реалізацію спе-

ціальних програм. До них включають питання ознайомлення посе-
редників з фірмою та її продукцією, удосконалення професійних
навичок продавців щодо мистецтва продажу, підтримування зв’яз-
ків зі споживачами, оформлення й подання звітності, навчання за-
гальним принципам теорії менеджменту та маркетингу.

Встановлення стандартів обслуговування передбачає розробку
й доведення до посередників норм їхньої діяльності, зокрема об-
сягів продажу, частки в загальних обсягах продажу на конкрет-
ному ринку, відношення обсягів запасів та обороту, кількості клі-
єнтів, показників підвищення ефективності рекламної діяльності
тощо.

Стандарти обслуговування дають змогу оцінити якість роботи
посередників (табл. 10.1).

Таблиця 10.1
ПРИКЛАДИ СТАНДАРТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Тип посередника Стандарт

Оптовий торговець Щонайменше 98 % замовлень виконувати точно

Торговий посередник Час на оформлення замовлення не більше 5 днів

Роздрібний торговець Обсяг доходу (прибутку), отриманого протягом
30 днів

Транспортна фірма 90 % поставок з дотриманням обумовленого часу;
пошкодження вантажів — не більше 5 % на рік

Одним з головних аспектів управління посередницькою діяль-
ністю є підтримування ефективної системи зв’язку. Це дося-
гається завдяки розробці та реалізації системи обліку та контро-
лю за посередницькою діяльністю, створення спеціальних мар-
кетингових інформаційних систем, координаційних структур
тощо.

На жаль, оскільки канали розподілу складаються з кількох
суб’єктів, завжди наявні потенційні суперечності між ними щодо
виконуваних функцій, нарахування доходів і прибутку, асорти-
менту продукції та послуг, прийняття рішень. Через це можуть
виникати конфлікти (вертикальні й горизонтальні).
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Вертикальні конфлікти виникають між різними рівнями кана-
лів (виробник—оптовик, оптовик—роздрібний торгівець). При-
чини конфліктів можуть бути такі:

 «обхід» суб’єктом каналу іншого учасника й продаж або ку-
півля ним товару самостійно;

 суперечності щодо розподілу валового прибутку між
суб’єктами каналу;

  думка виробників, що торговці не приділяють необхідної
уваги їхнім товарам.

Горизонтальні конфлікти виникають між посередниками од-
ного рівня. Причини конфліктів можуть бути такі:

— виробник посилює свою систему розподілу в конкретному
регіоні, унаслідок чого посередники виходять за його межі, зава-
жаючи іншим;

— продаж різними посередниками однакових видів і торгових
марок товарів.

У зв’язку з цим система управління каналами розподілу фірми
мусить бути націленою на запобігання конфліктам, ліквідацію їх,
розвиток тісного співробітництва між суб’єктами каналів.

Співробітництво в каналах розподілу можна забезпечити, при-
значивши керівника каналу, який координує, надає допомогу та
спрямовує інших учасників. Керівником каналу може бути будь-
який його суб’єкт. Фірма також може стати керівником каналу, але
тоді, коли вона здатна впливати на інших. Така здатність може ви-
являтися в тому, що фірма: по-перше, може нагороджувати або
надавати допомогу іншим учасникам, що забезпечується її міцним
фінансовим станом або особистими контактами зі споживачами;
по-друге, може впливати на інших суб’єктів каналу; по-третє, іден-
тифікується з іншими членами каналу, створюючи їм переваги над
іншими; по-четверте, може диктувати свої умови іншим.

Резюме

Організація діяльності й управління торговельним персоналом
— одна з найважливіших складових стратегічного планування
продажу. Однак ще до недавнього часу тип організаційної та



549

культурної реструктуризації, подібної до запровадженої «IBM»,
траплявся досить рідко серед компаній, що виробляють товари
для промислового й споживчого ринків. Менеджери, як правило,
сприймають як належне наявну у фірмі певну організаційну
структуру управління продажами — принаймні доти, поки не ви-
никнуть серйозні проблеми з ефективністю роботи. В останні ро-
ки значні й швидкі зміни на ринках збуту з розвитком комп’ю-
терної техніки й широкого використання інформаційних техно-
логій, а також стрімке зростання конкуренції змусили менеджерів
з продажу краще придивитися до організації збуту у своїх фірмах
і звернутися під час її реструктуризації до підходу, «що попере-
джає», замість того щоб чекати, поки проведення такої реструк-
туризації буде викликано наростанням негативних явищ.

Уміння передбачати майбутній розвиток подій і ефективне
стратегічне планування ринкової діяльності тісно пов’язані з тим,
як саме організований продаж у компанії, а також процес взаємо-
дії зі своїми клієнтами. У розділі автори прагнули підкреслити
важливість розробки ефективної організаційної структури збуту
як невід’ємної складової розробки програми продажу. Тут же
аналізуються питання, пов’язані з розробкою такої структури.

Розділ починається з обговорення цілей організації продажу,
які обов’язково повинні бути наявні в правильно складеному ор-
ганізаційному плані. Потім розглядаються питання, пов’язані з
використанням під час організації збутової діяльності горизонталь-
ної схеми (горизонтальної структури), а саме: як конкретні ви-
ди збутової діяльності розподіляються між різними співробітни-
ками торговельного персоналу компанії. Нарешті, обговорюють-
ся питання застосування вертикальної схеми організації продажів
(вертикальної структури), під якою розуміється організація робо-
ти менеджерів з продажів (ідеться саме про організації діяльності
менеджерів, а не рядових співробітників торговельного персона-
лу). Розуміння цих питань повинне сприяти з’ясуванню надзви-
чайно важливої ролі, яку відіграють організаційні маркетингові
рішення в розробці ефективної програми продажу.

Основними рішеннями щодо мотивації та стимулювання пер-
соналу відділу (бюро, служби, підрозділу) збуту є: визначення
цілей, завдань та функцій персоналу, формування кадрового за-
безпечення служби збуту; мотивація персоналу служби збуту.

Цілі, завдання й функції персоналу служби збуту визначають-
ся Положенням про службу збуту. Положення про службу збуту
юридично закріпляє службу (відділ) збуту в складі підрозділів
підприємства.
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Положення про службу збуту включає: загальні положення,
цілі, завдання, функції, права, відповідальність, посадові обов’яз-
ки керівника й фахівців, організаційну структуру служби, взаємо-
зв’язок з іншими підрозділами.

Процес формування кадрового забезпечення охоплює такі ета-
пи: визначення потреби в персоналі за чисельністю та складом і
підбір персоналу з урахуванням специфіки функцій маркетингу
та збуту; раціональне розставлення кадрів і розподіл завдань,
прав та відповідальності в системі управління продажем; делегу-
вання повноважень і управління різноманітністю; навчання, пе-
репідготовку та підвищення кваліфікації персоналу служби збу-
ту; планування ділової кар’єри, службово-професійного просу-
вання та своєчасного переміщення персоналу.

Джерела залучення фахівців можуть бути внутрішні й зовніш-
ні. Для виявлення внутрішніх джерел необхідно здійснити аналіз
персоналу даного підприємства в розрізі посад і визначити їх
відповідність вимогам, що висуваються до фахівців збутового
підрозділу. Зовнішні джерела — це випускники вузів, інформація
служб зайнятості, бірж праці про фахівців, оголошення в засобах
масової інформації.

Керівники й провідні фахівці збутових підрозділів повинні
відповідати специфічним вимогам, що визначаються особли-
востями роботи у сфері маркетингу та збуту: системність
знань, широка ерудиція та кругозір; комунікабельність; праг-
нення до нового, високий ступінь динамізму; дипломатичність,
уміння вирішувати конфлікти та створювати сприятливий пси-
хологічний клімат; знання іноземних мов для спеціалістів,
які здійснюють операції за кордоном; високі аналітичні здіб-
ності; уміння прогнозувати ситуацію та приймати ефективні
рішення.

Підбір персоналу може здійснюватися таким чином: висунен-
ня з персоналу підприємства; запрошення досвідчених фахівців з
інших підприємств; звертання за інформацією до служби зайня-
тості, агентства з найму; розміщення оголошень про конкурс на
заміщення вакансій у засобах масової інформації; укладання до-
говорів з вузами з підготовки фахівців з маркетингу; запрошення
на роботу випускників вузів.

Для забезпечення раціонального розставлення кадрів доцільно
керуватися трьома критеріями: привабливість роботи; комуніка-
бельні властивості роботи; професіоналізм, компетентність і рі-
вень кваліфікації працівника.
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Якщо на роботу прийнято нового фахівця зі сторони, то орга-
нізація його роботи повинна охоплювати три етапи: ознайомлю-
вальний, організаційний, адаптація.

Відправною точкою в організації торговельного персоналу
компанії є визначення цілей, до досягнення яких прагнутимуть
працівники. Ці цілі зазначають у маркетинговому плані фірми.
Збутову діяльність, спрямовану на досягнення маркетингових ці-
лей фірми, необхідно потім розподілити між торговельним пер-
соналом таким чином, щоб відбувалося якнайменше взаємного
дублювання дій працівників. Під час створення збутової структу-
ри варто орієнтуватися на досягнення таких цілей:
 Збутову діяльність необхідно розділити й розподілити се-

ред працівників таким чином, щоб фірмі це було вигідно.
 Організація продажів повинна забезпечувати стабільність і

безперервність збутових зусиль фірми.
 Організація продажів повинна забезпечувати координацію

різноманітних видів діяльності, виконання яких доручене різним
торговельним співробітникам і різним підрозділам компанії.

Завдання керівництва компанії полягає в тім, щоб обрати оп-
тимальний спосіб поділу відповідних видів збутової діяльності,
що принесе максимальні вигоди в результаті спеціалізації торго-
вельного персоналу компанії.

Для раціоналізації розподілу завдань, прав і відповідальності
між різними структурними ланками підприємства під час вико-
нання маркетингових та збутових функцій доцільно розробляти
лінійну карту розподілу обов’язків (матричний метод). Матриця
показує, хто бере участь у підготовці рішення і його виконанні,
характер повноважень, що реалізовуються посадовими особами
під час виконання маркетингових та збутових функцій, коли сфе-
ри повноважень і відповідальності перетинаються.

Делегування повноважень — це процес передачі деяких прав
на прийняття рішень і відповідальності підлеглим.

Управління різноманітністю являє собою розробку й реаліза-
цію програм управління персоналом з метою отримання вигод
від використання відмітних характеристик працівників.

Навчання фахівців зі збуту доцільно здійснювати в таких фор-
мах: самонавчання, самопідготовка; навчання з частковим відри-
вом від виробництва; перенавчання з відривом від виробництва.

Переміщення персоналу здійснюється за результатами діяль-
ності працівника і з урахуванням зростання його професійної
майстерності; під час переміщення або висунення працівників
доцільно дотримуватися послідовності проходження посадами.
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Матеріальне стимулювання персоналу збутового підрозділу
має ґрунтуватися на таких принципах: заробітна плата не повин-
на бути нижчою, ніж у працівників інших підрозділів підприєм-
ства; оплата праці повинна встановлюватися на прийнятному рів-
ні, порівняно з оплатою праці персоналу підприємств-конкурен-
тів; необхідно встановлювати матеріальне заохочення за якість і
терміни виконання робіт.

Нематеріальні (моральні) стимули мотивації персоналу охоп-
люють: делегування повноважень у прийнятті рішень з окремих
питань; просування по службі професійне зростання й задово-
лення від роботи; визнання, повагу з боку керівництва; стабіль-
ність роботи та ін.

Стимулювання торговельного персоналу має включати: фік-
соване постійне стимулювання; змінне (періодичне) стимулю-
вання; додаткові виплати.

Постійні та змінні стимули лежать в основі трьох типів систем
оплати праці: фіксований оклад, система винагород і комбінації
цих систем.

Організаційна структура підприємства — це взаємозв’язки, які
існують між підрозділами підприємства та його працівниками.
Вона визначає спосіб і форми об’єднання людей для досягнення
спільних виробничих і соціальних цілей. Організаційна структура
— це своєрідний скелет, на який накладаються інші структури.
Тому розробити структуру означає створити організацію.

Процес побудови організаційної структури не повинен почи-
натися з верху, тобто від дирекції і до виконавців. Навпаки, спо-
чатку проектуються конкретні роботи, з’ясовується їх зміст, об-
сяг і вимоги до них; визначаються рівень та обсяг делегування
повноважень, ознака створення підрозділів та кількість співробіт-
ників у кожному з них тощо. І лише наприкінці приймається рі-
шення щодо конкретного типу структурної конфігурації — загаль-
ної схеми побудови, яка відповідатиме цілям організації та вра-
ховуватиме особливості її бізнес-процесів і людський фактор.

Виокремлюють три групи організаційних структур, що мають
принципові відмінності:

 вертикальні, що також можуть бути названі бюрократични-
ми та механістичними, орієнтованими насамперед на внутрішні
ієрархічні процеси, які є найдавнішими та найбільше дослідже-
ними;

 горизонтальні, які також називають органічними та адаптив-
ними до змін у зовнішньому середовищі, які з’явилися в другій
половині ХХ ст.;
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 мережеві, що є надгнучкими стосовно до запитів зовнішньо-
го середовища, з’явилися в практичній діяльності організацій на-
прикінці 90-х років ХХ ст., а тому є найменш дослідженими з по-
гляду наукової систематизації досвіду їх використання.

Вертикальні типи структур (ієрархічна, бюрократична), що й
донині превалюють на багатьох вітчизняних підприємствах, по-
будовані відповідно до принципів управління, сформульованих
ще на початку ХХ ст. М. Вебером та А. Файолем. До них нале-
жать лінійна, лінійно-штабна, лінійно-функціональна та дивізіо-
нальна типові організаційні структури.

Терміни і поняття

Географічний принцип організації збуту — за його використання кож-
ному з торговельних представників виділяється окрема гео-
графічна територія, і він відповідає за виконання всіх видів ді-
яльності, необхідних для продажу всіх товарів з товарної лінії
компанії, усім потенційним клієнтам, що перебувають на да-
ній території.

Змішана форма винагороди — реалізується у вигляді відсотків та різни-
ці цін, застосовується у випадках, коли товаровиробник (комі-
тент) має можливість оперативно контролювати рівень цін ре-
алізації на товарному ринку.

Командний метод збуту (team selling) — полягає в закріпленні «внут-
рішніх» фахівців фірми за індивідуальними клієнтами.

Лінійна організація (line organization) — різновид вертикальної органі-
зації, коли накази передаються по ланцюжку зверху вниз, тоб-
то від керівника компанії, відповідального за продажі, до його
підлеглих.

Лінійно-штатна організація (line and staff organization) — за її викори-
стання деякі види діяльності з управління збутом, такі як від-
бір персоналу, підготовка працівників і відносини з дис-
триб’юторами, доручають окремим фахівцям зі збуту штаб-
квартири.

Функціональна організація торговельного персоналу — організація за
функціями збуту (organization by selling function), тобто різні
співробітники торговельного персоналу компанії спеціалізу-
ються на виконанні різних функцій збуту.
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Питання для перевірки знань

1. З’ясуйте роль торговельного персоналу під час здійснен-
ня маркетингових зусиль щодо управління продажем.
2. Визначте основні рішення щодо управління власним тор-
говельним персоналом.
3. Якими джерелами інформації можна скористатися для
розробки Положення про службу збуту?
4. Які завдання та цілі ставить перед собою збутовий під-
розділ підприємства?
5. Що містять у собі функціональні обов’язки працівників
служби збуту?
6. Як визначаються взаємини збутового підрозділу з інши-
ми підрозділами підприємства?
7. Назвіть етапи процесу формування кадрового забезпе-
чення служби збуту підприємства.
8. Які економічні методи стимулювання працівників збуто-
вої служби підприємства?

Завдання для індивідуальної роботи

Вправа 1
Компанія «Intronics Corporation», виробник електронних дру-

кованих плат, шукає потенційних покупців своєї продукції, корис-
туючись послугами 75 агентств, що обслуговують компанії-
виробників. У більшості цих агентств просуванням продукції
«Intronics Corporation» у середньому зайнято по 2 агенти, які кон-
тактують із клієнтами. Ці агенти також представляють інтереси
семи-восьми інших виробників, які випускають неконкуруючі то-
вари. «Intronics Corporation» планує відмовитися від послуг цих
агентів і сформувати власний торговельний персонал. Скільки, на
Вашу думку, співробітників торговельного персоналу знадобиться
компанії «Intronics Corporation»? Поясніть свою відповідь.
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Вправа 2
Компанії «IBM», «Xerox», «Procter & Gamble» та багато ін-

ших, прагнучи підвищити якість обслуговування своїх найбіль-
ших клієнтів, провели реорганізацію. Яким чином глобальна
компанія могла б провести реорганізацію, щоб максимізувати
якість обслуговування своїх найбільших клієнтів? Працюючи
старшим менеджером з продажу, як би Ви визначили поняття
«найважливіший клієнт»? Які критерії Ви при цьому використа-
ли б: поточний обсяг збуту, майбутні потенційні обсяги збуту
або, можливо, інші критерії? Яку роль відіграє аналіз трансакцій-
них витрат у прийнятті рішення про використання власного тор-
говельного персоналу компанії замість незалежних агентів ком-
паній-виробників? Поясніть свою відповідь.

Вправа 3
Телемаркетинг привів до появи внутрішнього торговельного

персоналу компанії. Деякі компанії залучають до внутрішнього
торговельного персоналу (або «людей на телефоні») стажерів-
збутовиків, розглядаючи таку практику як складову програми на-
вчання й підготовки до заміщення певної посади в складі «зовніш-
нього» торговельного персоналу. В інших компаніях ці види
робіт уважаються зовсім самостійними й навіть несумісними. Які
функції повинен виконувати внутрішній торговельний персонал
(тобто «люди на телефоні»)? У чому відмінність цих функцій від
функцій, виконуваних «зовнішнім» торговельним персоналом?
У чому може полягати розбіжність між системами оплати праці
цих категорій працівників (якщо така розбіжність взагалі існує)?
Поясніть свою відповідь.

Вправа 4
Компанія «LaMarche’s Enterprise» випускає товари як техніч-

ного, так і нетехнічного призначення. Її торговельний персонал
організовано за таким самим принципом. Технічний торговель-
ний персонал включає 175 працівників, а чисельність нетехнічної
групи становить 128 осіб. Якою мірою такий розподіл впливає на
перераховані нижче елементи?

а) прийом на роботу нових співробітників;
б) підготовку нових співробітників торговельного персоналу

компанії;
в) оплату праці;
г) контроль за діяльністю підлеглих;
д) норму керованості.
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Вправа 5
Багато фірм, такі як «Centex Home Equity Corp.», підкріплю-

ють свою телемаркетингову діяльність потужними ініціативами,
пов’язаними з проведенням маркетингу на основі баз даних. У
чому могла б полягати ефективна роль веб-сайту в подальшій
підтримці успіху телемаркетингової ініціативи фірми?

Вправа 6 (практичне застосування)
Уявіть себе в ролі консультанта, якому одна з компаній за-

пропонувала сформувати для неї новий торговельний персонал.
Ця компанія — виробник, що працює на промисловому ринку, і
в минулому збутом її продукції завжди займалися торговельні
представники інших фірм-виробників. Перед вами поставлене
завдання розробити для компанії її власну, інтегровану схему
організації збуту, до складу якої входили б такі компоненти, як
електронна торгівля, телемаркетинг і особистий продаж. З яки-
ми ключовими питаннями організаційної культури ви можете
зіштовхнутися, приступивши до формування власного торговель-
ного персоналу компанії? З якими ключовими питаннями ор-
ганізаційної структури ви можете зіштовхнутися, приступивши
до формування власного торговельного персоналу цієї компа-
нії? Обговорення цих питань найкраще організувати в групах,
що складаються із чотирьох-семи осіб. У ході цього обговорен-
ня варто зіставити варіанти відповідей, запропоновані кожним з
учасників групи. Потім міркування, висловлені у вашій групі,
можна обговорити на семінарі, у роботі якого братимуть участь
усі групи.

Вправа 7 (вправа з використанням Інтернету)
Зайдіть на веб-сайт компанії «IBM» (www.ibm.com) і «клац-

ніть» на кнопці «IBM Business Partners» («Ділові партнери IBM»),
а потім — на кнопці «Member Success Stories» («Історія успіху
учасників партнерських відносин»). Проаналізуйте, як ефективні
відносини між «IBM» та її діловими партнерами створили перед-
умови для успішних відносин із клієнтами компанії. Обговоріть,
як IBM досягає синергізму між своїми діловими партнерами та
власним торговельним персоналом.

Вправа 8 (вправа з використанням Інтернету)
Процес тотального управління якістю (Total quality manage-

ment — TQM) використовує особливі терміни, такі як безперер-
вне вдосконалювання (continuous improvement), активна участь
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працівників і наділення їх певними владними повноваженнями
(employee involvement and empowerment), гарантування якості
(quality assurance) і задоволеність клієнта (customer satisfaction).
Відвідаєте веб-сайт якої-небудь компанії, що входить у перелік
«Fortune 500», проаналізуйте кілька останніх річних звітів об-
раної вами компанії та ознайомтеся з останніми статтями про
неї та інтерв’ю з її ключовими керівниками. Постарайтеся зро-
зуміти, як процес TQM вплинув на організацію збуту цієї ком-
панії. Підказки: у якому ступені торговельний персонал цієї
компанії організовано відповідно до клієнт-орієнтованого прин-
ципу? Якою мірою показники задоволеності клієнтів викорис-
товуються для матеріального стимулювання її торговельного
персоналу?
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ
ЗУСИЛЬ У ПРОЦЕСІ ПРОДАЖУ

ТЕМА 1. Процес управління продажем. Практична реалізація
програми продажу.
ТЕМА 2. Особливості та специфіка організації процесу про-
дажу на ринку України.
ТЕМА 3. Роль особистого продажу у формуванні сприятли-
вих відносин зі споживачами.
ТЕМА 4. Бізнес-рішення комерційних суб’єктів у мережевих
системах.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ:

 шляхи вибору раціонального каналу збуту та вирі-
шення проблеми розробки оптимальної системи роз-
поділу;
 методику розрахунку рентабельності каналу роз-
поділу;
 критерії вибору партнерів у маркетинговому каналі
з погляду постачальника;
 важелі, що дозволяють ефективно організувати ді-
яльність маркетингового каналу;
 процес управління продажем;
 практичну реалізацію програми продажу;
 основні елементи обслуговування клієнтів, розпо-
ділені за категоріями згідно з етапами продажу;
 теоретичні аспекти проектування каналів розподі-
лу вітчизняних підприємств в умовах бурхливого роз-
витку українського товарного ринку;

11
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 роль особистого продажу у формуванні сприятли-
вих відносин зі споживачами;
 складові прямого маркетингу;
 характерні риси та ознаки персонального продажу
товарів і послуг;
 принципи дотримання лінгвістичних прийомів;
 принципи захисту від психологічних невдач;
 послідовність етапів розробки алгоритму організа-
ції роботи торгового персоналу;
 процес персонального продажу;
 бізнес-рішення комерційних суб’єктів у мережевих
системах;
 формування й тенденції розвитку сітьового марке-
тингу;
 проблеми побудови та функціонування франчайзин-
гових систем в Україні.

Процес управління продажем.
Практична реалізація програми продажу

Виробництво й споживання товару зазвичай розділені в
часі й територіально. Для того щоб задовольнити потреби спо-
живачів у повному розумінні, недостатньо виготовити товар,
який потрібен споживачеві, продумати ефективну цінову полі-
тику. Крім цього, товар має бути доставлений, по-перше, у по-
трібне місце, по-друге, у потрібний час, і по-третє, у потрібній
кількості. Як вирішити цю проблему найефективніше? Відпо-
відь на це запитання характеризує сутність політики розподілу
та збуту.

Збут продукції є найважливішим елементом маркетингової ді-
яльності підприємства, тому що саме на цьому етапі виготовлена
продукція потрапляє на ринок і реалізується, а підприємство одер-
жує прибутки та відшкодовує витрачений капітал. І тільки реалі-
зувавши товар й одержавши прибуток підприємство досягає кін-
цевої цілі — витрачений капітал приймає грошовий вигляд.

Збут можна розглядати в широкому аспекті як гармонійність
операцій, пов’язаних з дослідженнями попиту, встановлення кон-
тактів із споживачами, оформлення контрактів про поставку то-

Òåìà 1
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варів, формування портфеля замовлень, встановлення завдань
виробництва, організації приймання продукції від цехів, її марку-
вання та затарювання, й у вужчому аспекті — як здійснення ефек-
тивних каналів розподілу й актів купівлі-продажу та організації
товарообігу.

Розробка оптимальної системи розподілу. У результаті роз-
робки оптимальної системи розподілу, орієнтованої на спожива-
ча, і визначення організаційної форми каналу (що детально опи-
сано в розділах 2 і 3) учасники маркетингового каналу одер-
жують план дій, реалізація якого повинна привести до створення
ефективної системи розподілу, яка відповідає вимогам спожива-
чів та передбачає отримання високого рівня прибутку. Зрозуміло,
що задоволення вимог цільових споживачів щодо елементів об-
слуговування в маркетинговому каналі вимагає від учасників ка-
налу використання дорогих ресурсів (наприклад, складів, безкош-
товних довідкових телефонних служб, витрат часу та зусиль
обслуговуючого персоналу, спеціальних ліній для електронного
обміну даними тощо).

Цей етап діяльності розрахований на досягнення максималь-
ної ефективності функціонування каналу (за умови професійного
складання плану), яка полягає в розподілі ресурсів з метою при-
ведення плану в дію. За відсутності реальних стимулів для вико-
ристання відповідних ресурсів у необхідній кількості, жоден (на-
віть найкращий) план створення каналу не дозволить підвищити
його рентабельність.

Розрахунок рентабельності каналу розподілу. Розрахунки
щодо вибору раціонального каналу збуту ґрунтуються на зістав-
ленні переваг і витрат у прямому й опосередкованому каналах.

Критерієм порівняння раціональності способу збуту прийма-
ється обсяг підприємницького прибутку, який розраховується за
формулою:

П = [Z (1 – γi) – (S + Ui)] · Qi, (1)
де П — прибуток;

Z — ціна реалізації одиниці продукції;
S — собівартість виробництва одиниці продукції;
Ui — витрати зі збуту за і-го способу збуту на одиницю про-

дукції;
γi — дилерська знижка з відпускної ціни за використання опо-

середкованого каналу збуту, %;
Qi — обсяги збуту за і-го способу збуту в натуральному ви-

гляді.
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Витрати зі збуту на одиницю продукції можливо розрахувати
за такою формулою:

Ui = Aі + Li / Qi , (2)
де Aі — транспортні витрати зі збуту;

Li — витрати за іммобілізації обігового капіталу на створення
запасів готової продукції.

Витрати на утворення запасів готової продукції розраховуєть-
ся за формулою:

100
β

2
ЗЗ кп   

S
L , (3)

де Зп + Зк — запаси готової продукції на початок і кінець періоду;
β — процентна ставка за кредитами банку.
Незважаючи на те, що обсяги збуту за опосередкованого спо-

собу збуту більші, витрати зі збуту на одиницю продукції менші,
прямий спосіб збуту вигідніший ніж опосередкований. Але змен-
шивши дилерську знижку до раціональних розмірів, можливо
обрахувати кошторис опосередкованого способу збуту.

Від вибору каналу товароруху залежать витрати на виробниц-
тво й збут, а відповідно й загальна собівартість продукції, що не-
гативно впливає на рентабельність використання застосованого
капіталу. Створення мережі товарообігу потребує висококваліфі-
кованих фахівців, які добре орієнтуються в специфіці торгівлі на
ринку.

Збутова політика. Вибір каналів розподілу та методів збуту
на цільовому ринку майже повністю залежить від характеру то-
вару. Прямий метод, що передбачає встановлення безпосередніх
відносин між продавцем і покупцем, використовують переважно
для збуту товарів виробничо-технічного призначення, непрямий
метод, що припускає використання торговельно-посередницької
ланки, застосовують здебільшого під час реалізації споживчих
товарів.

Розподіл найважливіших ресурсів каналу передбачає перш за
все вибір відповідних партнерів для здійснення стратегії каналу.
Вибір і економічні показники партнерів з каналу є основними чин-
никами, що визначають успіх або невдачу маркетингового каналу.

Усі плани, складені до цього моменту, виявляються абсолют-
но даремними, якщо не знайдено відповідні організації, які мо-
жуть забезпечити їх виконання. Ці критерії, або характеристики,
можна використовувати під час складання моделей множинного
вибору, що полегшують ухвалення правильних рішень
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Критерії вибору партнерів
у маркетинговому каналі з погляду постачальника

1. Фінансове положення потенційного партнера з каналу:
 дохід, прибуток та витрати;
 балансовий звіт.

2. Об’єм продажів:
 кількість торгових агентів;
 навички зі збуту й технічного забезпечення продажу.

3. Асортимент продукції:
 конкуруючі товари;
 сумісні товари;
 доповнюючі товари.

4. Репутація:
 авторитет;
 стабільність;
 популярність у ділових колах;
 інформація про вище керівництво;
 рівень професіоналізму.

5. Частка ринку:
 географічне охоплення: кількість торгових представництв

або магазинів на ринку;
 галузеве охоплення.

6. Кваліфікація персоналу:
 має в розпорядженні кваліфікованих торгових представ-

ників;
 наймає добре навчених торгових представників.

7. Рекламна та інформаційна підтримка продажу:
 забезпечує достатній рівень загальної рекламної підтримки;
 здійснює сумісну рекламу;
 організовує демонстрації товарів у магазинах;
 пропонує консультації, які сприяють збуту певних видів

продукції.
Гармонізація взаємовідносин. Розподіл ресурсів передбачає

виявлення доступних важелів, стимулюючих економічно ефектив-
ну поведінку учасників маркетингового каналу. В ідеалі всі учас-
ники каналу мають спільні комерційні інтереси та мету, на
практиці, як правило, їх необхідно узгоджувати, що дозволяє ав-
томатизувати процес управління продажем. Але насправді існує
безліч причин, з яких «партнери» з каналу не завжди демонстру-
ють прагнення до співпраці. Таким чином, для підвищення ефек-
тивності та рентабельності каналу всім його учасникам необхідно
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використовувати інструменти гармонізації взаємовідносин між
бізнес-партнерами (див. розділ 2), що дозволяє поліпшити коор-
динацію діяльності. Існує кілька важелів, що дозволяють ефек-
тивно організувати діяльність маркетингового каналу, серед
яких: стимулювання постачальником покупця; застосування вла-
ди в каналі; розширення зобов’язань учасників каналу і створен-
ня атмосфери довіри; побудова довгострокових взаємовигідних
відносин між бізнес-партнерами, а також методика встановлення
ділових контактів (укладання договорів).

Стратегія і тактика управління продажем. Збутова діяль-
ність повинна забезпечувати успіх маркетингової стратегії під-
приємства. Під час розробки збутової стратегії підприємства не-
обхідно враховувати такі фактори:

 особливості кінцевих споживачів — їх кількість, концентра-
цію, перспективи діяльності, інноваційність, рівень прибутків,
особливості поведінки під час закупівлі;

 можливості фірми — її фінансове становище, конкуренто-
спроможність, основні напрямки ринкових стратегій, масштаби
виробництва;

 характеристики товару — вид, науково-технічний рівень,
вимоги до технічного обслуговування, термін зберігання тощо;

 рівень конкуренції, збутову політику конкурентів — їх кіль-
кість, концентрацію, збутову стратегію й тактику, взаємовідно-
сини в системі збуту;

 характеристику й особливості ринку — фактичну й потен-
ційну його місткість, щільність розміщення покупців, кон’юнкту-
ру тощо;

 порівняльну цінність різних збутових систем.
Реалізацію збутової стратегії доцільно спрямувати на вирі-

шення таких завдань (докладніше див. розділ 6):
 вибір каналу збуту — обґрунтування оптимального каналу

збуту;
 вибір посередників;
 організація сервісу.
Прогнозування та планування продажу. Для того щоб ефек-

тивно працювати в ринкових умовах та успішно функціонувати на
ринку, необхідно вміти вчасно попередити можливі зриви в робо-
ті, а це досягається завдяки прогнозуванню та плануванню збуту.

Залежно від галузевої структури, її специфіки, характеру про-
дукції, яка випускається, широти асортименту та регіонів збуту
використовують певні прогнози збуту продукції. Найчастіше ви-
користовують прогноз збуту на фінансовий чи календарний рік.
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Враховують не тільки обсяги збуту в грошовому вимірі в поточ-
ному році, але й темпи зростання обсягів реалізації в попередніх
роках. Значна увагу приділяють питанням змінення цін на продук-
цію в плановому періоді, зниженню витрат, підвищенню якості,
наданню додаткових послуг без зміни цін тощо (докладніше див.
розділ 7).

Формування портфеля замовлень підприємства. Складо-
вою планування збуту є формування портфеля замовлень підпри-
ємства. Портфель замовлень — це кількість продукції в асорти-
менті, яка повинна бути вироблена у визначений термін та
реалізована споживачам на основі угод. Розробляється відповідно
до ідентифікації цільових груп, згідно з маркетинговими рішен-
нями щодо експертизи клієнтів (докладніше див. розділ 5).

Для формування портфеля замовлень на підприємстві викори-
стовують таку інформацію:

 відомості про стан виробничих потужностей і рівень заван-
таження обладнання;

 транзитні й запасні норми продукції;
 кількість споживачів;
 забезпеченість виробництва сировиною, матеріалами та

комплектуючими виробами.
Програма зі збуту. Після обґрунтування можливого обсягу

збуту формується розгорнута програма виробництва з номенкла-
тури та асортименту продукції.

План асортиментних поставок і є тим інструментом, на основі
якого складається виробнича програма й здійснюється регулю-
вання процесу збуту в плановому періоді. У плані збуту відобра-
жають черговість виконання замовлень окремих споживачів.
План асортиментних поставок за видами продукції і споживача-
ми розробляють на основі поданих замовлень і специфікацій
споживачів (докладніше див. розділ 7, тему 4).

Плани збуту — це система показників, які характеризують
асортимент, кількість і якість продукції, яку треба поставити в
плановому періоді. Вони включають плани реалізації, поставки
та відвантаження.

Фактична реалізація. Необхідно постійно пам’ятати про те,
що формування стратегії маркетингового каналу починається з
виявлення потреб споживачів і вимог, що висуваються, тобто зі
стандартів обслуговування клієнтів. Стандарти обслуговування
клієнтів — це детальний аналіз елементів обслуговування. Основ-
ні елементи обслуговування клієнтів поділені за категоріями
згідно з етапами продажу.
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1. До заключення угоди (здійснення операції купівлі-продажу).
Певні дії направлені на потенційного споживача, які дозволяють
створити умови щодо підвищення рівня обслуговування клієнтів.

2. Дії, пов’язані зі здійсненням операції купівлі-продажу (за-
ключення угоди), — це види діяльності, що безпосередньо впли-
вають на поставку (реалізацію) товару або надання послуг клієн-
ту. Рівень обслуговування має вирішальне значення для
споживача.

3. Післяпродажне обслуговування: підтримка товару після йо-
го продажу; захист покупців від надходження неякісного товару;
забезпечення повернення пакувальних матеріалів; розбір скарг,
розгляд вимог і прийом повернених товарів. Такі послуги впли-
вають на ухвалення рішення про купівлю.

Перший крок у розробці стандартів обслуговування клієнтів
полягає у визначенні того, які з елементів сервісу мають для клі-
єнтів найважливіше значення. Цю інформацію можна одержати
за допомогою розсилки анкет або досліджень рівня обслугову-
вання клієнтів. Стандарти обслуговування повинні встановлюва-
тися відповідно до потреб клієнтів, а не за уявленнями керівниц-
тва компанії про ці потреби.

Управління торговим персоналом. Насамперед розгляда-
ються задачі, що стоять безпосередньо перед персоналом служби
продажу, виходячи з того, що головним критерієм оцінки ефек-
тивності її роботи є показник ступеня задоволення замовлень
споживачів, що розраховується як відношення кількості замов-
лень, що надійшли, до кількості відпущених або виконаних.

Дієва система винагороди торгового персоналу передбачає
можливість вимірювання та оцінки результативності їх роботи.
Наприклад, вітчизняне підприємство ТОВ «Мейпл Лівс» (м. Ки-
їв) використовує схему винагороди, відповідно до якої заробітна
платня менеджера зі збуту залежить від досягнення ним таких ці-
лей, як сукупний об’єм продажів, продаж товарів і послуг компа-
нії новим клієнтам (стратегія залучення нових клієнтів) та задо-
воленість існуючих клієнтів (стратегія утримання). Тобто
фіксуються перераховані виробничі показники кожного торгово-
го представника, щоб знати, яких виплат він заслуговує.

З погляду менеджера з продажу, щоб оцінювати й контролю-
вати стратегічну програму продажів фірми, а також спосіб її
практичної реалізації, не менш важливо відстежувати сукупну
результативність роботи торгового персоналу, ретельно аналізу-
вати необхідно навіть успішно діючу програму продажу, яка ус-
пішно діє.
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Аналіз та оцінка ефективності продажу. Постійні збурення
бізнес-середовища, зміни споживчих уподобань і потреб, вплив
конкурентів і постачальників, а також складові маркетингового
комплексу фірми можуть призвести до того, що успішні програ-
ми продажу раптово виявляться неефективними. Отже, сукупну
результативність необхідно вимірювати досить часто, порівнюю-
чи її із запланованими рівнями цього показника, вказаними в
програмі продажу, що дає можливість швидко виявити будь-які
відхилення від запланованих даних. Це дозволить своєчасно вне-
сти відповідні зміни в програму продажу (або до конкретної лан-
ки товароруху) у міру її практичної реалізації.

Для оцінки та контролю власного торгового персоналу з ме-
тою відстежування ефективності програми продажу компанія
може використовувати три основні підходи.

Аналіз продажів. Об’єм продажів можна відстежувати за кож-
ним продавцем. Крім того, показники об’ємів продажів пред-
ставляють з розбиттям за окремими географічними регіонами, за
кожним товаром у даній товарній категорії та за різними типами
споживачів. Потім ці результати можна зіставити з квотами та
прогнозами, вказаними в планах продажів фірми.

Аналіз витрат. Як правило, контролюють витрати, пов’язані з
виконанням певних функцій зі збуту товару. Збутові витрати мож-
на також аналізувати з розбиттям за окремими продавцями, ре-
гіонами, товарами й типами споживачів. Якщо така процедура
поєднується з даними, одержаними в результаті аналізу прода-
жів, то це дає можливість фірмі оцінювати рентабельність певних
товарів і типів споживачів.

Аналіз поведінки. Здатність продавця добиватися певного
об’єму продажу іноді обмежується чинниками, непідконтроль-
ними йому, такими як конкуренція або економічні умови в країні.
Отже, деякі менеджери вважають, що фактичну поведінку торго-
вельного персоналу, а також їх кінцеву результативність необ-
хідно оцінювати з погляду досягнутого об’єму продажів. Розроб-
лено низку методів, за допомогою яких можна спробувати
оцінити деякі аспекти професійної поведінки конкретного про-
давця. До них, зокрема, належать: шкали самооцінки; рейтингові
оцінювання; спостереження за діями власного торгового персо-
налу безпосередньо на його робочому місці; опитування спожи-
вачів, покликані виявити ступінь їх задоволеності; дослідження
методом «Mystery Shoppers» або таємна покупка.

Зазначені заходи дозволяють перевірити та проаналізувати:
 якість обслуговування клієнтів;
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 чесність персоналу стосовно як клієнтів, так керівництва;
 якість роботи різних служб компанії (ресепшну, менеджерів

з продажу, сервісного відділу);
 відповідність упровадження та реалізації компанією клієнтської

політики тому іміджу і тій позиції на ринку, яку займає компанія;
 положення фірми на ринку та порівняння її з поточними

конкурентами в частині роботи з клієнтами.
Проведення оцінки ефективності продажу дозволяє не просто

проаналізувати процес продажів, але й виявити стратегічні помил-
ки в напрямі підвищення якості роботи персоналу, що дозволить
оптимізувати:

— управління торговим персоналом;
— клієнтську політику підприємства;
— організаційну структуру фірми.

Завдання:
1. Розвиток нових каналів продажу продукту (послуги).
2. Покращення іміджу торгової марки (впізнання бренда).
3. Прискорення товарообігу та збільшення об’єму продажів.
4. Підвищення якості роботи персоналу та як результат — по-

кращення обслуговування клієнтів.
5. Розширення дистрибуції товарів у конкретному торговому

закладі.
6. Продаж супутніх товарів або послуг («перехресний» про-

даж).
7. Економія від масштабу.
8. Збільшення частки ринку.
Не дивлячись на те, що найпоширенішим методом контролю

вважається аналіз продажу, дедалі більше фірм для виявлення
недоліків у розробці або практичній реалізації своїх програм
продажу та ухвалення рішень щодо внесення відповідних попра-
вок використовують певну комбінацію цих трьох методів.

Наприклад, у збутовому підрозділі компанії ТОВ «ТД “Шам-
піон”» (Україна, м. Київ) результативність роботи продавця прий-
нято вимірювати за 12 показниками, на основі яких формується
рейтингове оцінювання, зокрема, за виконанням плану продажів,
контролер за збутовими витратами, наскільки професійною є по-
ведінка конкретного продавця та його компетентність. Бали за
кожним із цих показників потім враховуються у відповідній мо-
делі, за допомогою якої обчислюється показник сукупної резуль-
тативності, на основі якого керівництво підрозділу ухвалює рі-
шення про підвищення працівника.



569

Особливості та специфіка організації
процесу продажу на ринку України

Створення теоретичних основ проектування каналів роз-
поділу вітчизняних підприємств в умовах бурхливого розвитку
українського товарного ринку вимагає розв’язання низки проб-
лем. Стисло охарактеризуємо найістотніші з них.

1. Виявлення суті, закономірностей і факторів, що впливають
на формування концепції управління продажем українських під-
приємств.

Ситуація, що склалася на українському ринку, засвідчує, що
більшість вітчизняних підприємств прагне до збутової орієнтації,
пов’язаної з пошуком платоспроможних споживачів, вибором
каналів розподілу й організацією товароруху. У цьому виявляєть-
ся фактично повний функціональний збіг сучасного українського
маркетингу й логістики. Однак, характеризуючи логістичний
підхід до формування каналів розподілу, варто відразу ж зробити
акцент на тому, що там, де в принципі відсутня конкуренція, не
залишається місця для логістичного мислення.

2. Реалізація маркетингових рішеннь щодо експертизи власної
клієнтської бази та створення на цій основі портрету споживача й
обґрунтування розробки портфеля замовлень. Сегментування
споживачів на основі ідентифікації та адресації цільових груп.

Популярний нині в Україні спрощений принцип сегментуван-
ня ринку за географічною ознакою та розподіл споживачів на
крупний, середній і малий бізнес. Назріла необхідність розроб-
лення методів деталізації щодо визначення сегментів ринку, від-
мінних від традиційних, з урахуванням реальної конкуренції за
певним видом товару або послуги та вподобаннями споживачів.

3. Врахування впливу зовнішнього середовища (макросередо-
вища маркетингу) на здійснення програми продажу, зокрема фак-
торів непрямого впливу. Зміни, які відбуваються в українській
економіці, вимагають від підприємств не тільки звертати увагу на
організацію внутрішньої діяльності, але й розробляти довгостро-
кові стратегії, які дозволять швидше пристосуватися до змін нав-
колишнього середовища.

 Найскладнішою та нерозв’язаною проблемою розвитку тор-
говельного посередництва в Україні є слабка правова база. По-
трібно зауважити, що правова база регулювання торговельно-
посередницької діяльності, як і всього економічного обороту,
складається з фрагментів непрямих законів. В її основі лежать
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також відомчі нормативні акти, різноманітні інструкції й поло-
ження, а найчастіше розробки самих посередників. Зрозуміло, що
таку базу неможливо вважати прийнятною.

 Вплив державних органів влади та цивілізований лобізм.
Державні інституції на регіональному та місцевому рівні, маючи
відповідну інформацію з місць, можуть впливати на результати
господарської діяльності підприємств за допомогою реалізації
антикризових заходів, раціональної податкової політики, заходів
щодо підтримки малого й середнього підприємництва, інвести-
ційної політики, умов для зовнішньоекономічної діяльності. Та-
кий вплив може виявлятися через вплив на підприємство еконо-
мічними заходами, спрямованими на корегування розмірів
географічних сегментів ринку в інтересах споживачів.

4. Розробка механізму адаптації маркетингових каналів до
змін, що відбуваються в бізнес-середовищі, яке визначає госпо-
дарську діяльність підприємства. Однією з найважливіших, і
водночас дедалі складніших, складових діяльності будь-якого
менеджера з маркетингу можна вважати дослідження стану біз-
нес-середовища, прогнозування змін, а також розробку маркетин-
гових стратегій і планів відповідно до умов навколишнього се-
редовища.

5. Оптимізація та раціональність створення системи збуту. Ви-
значення оптимальної кількості торговельних посередників на
кожному рівні каналів розподілу продукції підприємства. Гостро
стоїть питання про територіальну організацію посередників, їх
спеціалізацію.

 Дуже важливими принципами функціонування більшості
посередників є розподіл територій. Це означає, що поседник те-
риторіально обмежений у своїй діяльності. Реалізація цього
принципу потребує регулювання територіальної організації посе-
редників, їх розмежування, спеціалізації, перегляду антимонополь-
ного законодавства.

 Під час розгляду питань щодо організації торговельного по-
середництва не можливо не торкнутися проблеми компетенції
кадрів. Торгові посередники здійснюють крупномасштабні внут-
рішні й зовнішні операції, складні в комерційному, фінансовому
та правовому плані. Але внаслідок відомих причин їх професійна
кваліфікація низька.

 Формуючи маркетингові канали розподілу товарів і послуг,
підприємству варто прагнути до забезпечення мінімальних ви-
трат на просування продукції до споживача, але не за рахунок
зниження якості обслуговування споживача. Оптимальний роз-
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поділ торговельних посередників у межах географічних сегмен-
тів дозволяє зменшити експедиційні витрати за рахунок реаліза-
ції більшої кількості виробів, однак при цьому зростають транс-
портні витрати у зв’язку з розширенням сегмента ринку.
Завдання, таким чином, полягає у визначенні оптимальної кіль-
кості реалізованих одним торговельним посередником одиниць і
оптимального радіуса (відстані транспортування) географічного
сегмента ринку, а також аналізі рентабельності певного каналу
розподілу.

6.  Розроблення процесу проектування каналів розподілу в
умовах конкуренції та необхідності подолання «вхідного бар’єра
в галузь». Ця проблема передбачає вирішення таких завдань:

 прогнозування динаміки зміни собівартості в процесі осво-
єння нової продукції відповідно до кривої «досвід / навчання»;

 визначення часу виходу на запланований контингент спожи-
вачів;

 планування цінової політики підприємства;
 прогнозування реакції конкурентів на зміну цін;
 прогнозування динаміки зростання географічного сегмента

ринку;
 розроблення економічної оцінки ефективності освоєння но-

вого виду продукції.
7. Дуже важлива причина, яка стримує розвиток торговельно-

посередницької діяльності в Україні, має організаційний харак-
тер. Сутність проблеми полягає в тому, що в Україні організацій-
ні форми торговельного посередництва формуються стихійно.
Вони часто мають вигляд деформованих копій зарубіжних струк-
тур, які важко вписуються в реальну вітчизняну практику.

Досвід функціонування вітчизняних підприємств демонструє,
що структура торговельно-посередницьких фірм спрощена, нера-
ціональна у функціональному плані. Це стосується перш за все
підприємств роздрібної торгівлі, бірж, аукціонів, дистриб’ю-
торських, консигнаційних фірм, брокерських контор, у яких «урі-
зана» функціональна структура. Водночас вона універсальна. По-
яснюється це такими причинами: по-перше, прагненням до еко-
номії коштів на функціонування посередницької фірми; по-друге,
загальною тенденцією до універсалізації діяльності посередників.

Виникає необхідність розробки оптимальних організаційних
форм і структур у сфері торговельного посередництва у вигляді
рекомендацій щодо регламенту бізнес-процесу, технологічних
схем з урахуванням міжнародного досвіду та особливостей націо-
нальної економіки.
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Отже, процес практичного формування каналів розподілу в
умовах вітчизняного ринку вимагає враховування значної кілько-
сті факторів, що впливають на товарорух продукції, та вирізня-
ється високим ступенем конфіденційності.

Роль особистого продажу
у формуванні сприятливих

відносин зі споживачами

У маркетинговій діяльності українських підприємств
останнім часом суттєво зросла частка заходів, які передбачають
індивідуалізований вплив продавця на покупця, у тому числі
прямих поштових розсилок, телемаркетингу, персонального про-
дажу та електронної комерції. Теоретики й практики бізнесу
майже одностайно розглядають зазначені заходи як необхідні ін-
струменти в сучасній боротьбі за формування та підтримку лояль-
ності клієнтів до певної торгової марки або підприємства в ціло-
му. Отже, ці процеси відбуваються під впливом усвідомлення
підприємцями необхідності пошуків (у тому числі й у теорії мар-
кетингу) методів «прив’язування» споживачів до свого підприєм-
ства та своїх товарів.

На більшості стадій процесу купівлі (особливо на стадії фор-
мування купівельних переваг) персональний продаж є найефек-
тивнішим засобом впливу на споживача. Спілкування торгових
агентів з покупцями дозволяє нагромадити найціннішу маркетин-
гову інформацію про попит. Зокрема, особистий продаж широко
застосовують у процесі пробного маркетингу.

Передусім необхідно уточнити, що персональний продаж мож-
на розглядати з двох боків. З одного боку, це засіб побудови пев-
них взаємовідносин з потенційними споживачами; з другого, —
безпосередньо збутова операція. Отже, друга складова виходить
за межі того, що ми розуміємо під просуванням продукції. Такий
підхід визначає всю складність організації та управління персо-
нальним продажем.

Персональний продаж — це індивідуальне усне пред’явлення
товарів і послуг існуючому або потенційному споживачеві з ме-
тою здійснення акту купівлі-продажу. Персональний продаж —
це складова комплексу маркетингових комунікацій, яка повинна
забезпечити формування відповідних уявлень про товар і під-
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штовхнути потенційних покупців до його купівлі. Спеціалістів,
які займаються персональним продажем, називають по-різному:
торгові агенти, консультанти, агенти з продажу, комівояжери.
Основною функцією персонального продажу є вмовити спожива-
ча здійснити акт купівлі.

Цю функцію виконують такі типи продавців:
а) співробітники служб підприємства, які спілкуються з клієн-

том на відстані, приймають замовлення й передають його на ви-
конання;

б) продавці спеціалізованих магазинів, які консультують та
обслуговують клієнтів. Вони повинні бути добре обізнані з функ-
ціями товару та умовами його експлуатації;

в) агенти, представники фірми, комівояжери, чиїм завданням є
налагоджувати нові зв’язки з клієнтами та підтримувати наявні
зв’язки. Діяльність цієї групи продавців відбувається за межами
підприємства, на території замовника;

г) продавці магазинів самообслуговування — беруть участь у
розміщені товарів, їх презентації, стимулюванні збуту в місцях
торгівлі.

Розрізняють три типи персонального продажу.
Прийняття замовлення — обробка рутинних або повторних

замовлень на продукти (послуги), які фірма вже продавала. Тут
основним завданням є збереження існуючих відносин зі своїми
постійними клієнтами. Такий тип персонального продажу має міс-
це під час оперування з простими продуктами або послугами, які
продаються за помірними цінами й не належать до технічно або
технологічно складних.
Отримання замовлень — ідентифікація перспективних покуп-

ців, забезпечення їх інформацією з метою переконати здійснити
купівлю товару чи послуги, а також створення нових обсягів
продажу.

Такий тип персонального продажу має місце під час оперу-
вання технічно складними продуктами, які потребують і супровід-
ного сервісу.
Забезпечення збуту — ідентифікація перспективних покупців,

аналіз і вирішення їхніх проблем для просування нових товарів.
Такий тип персонального продажу реалізується за допомогою
спеціальних агентів-місіонерів (наприклад, під час просування
фармацевтичних товарів), інженерів-збутовиків (у хімічній про-
мисловості) або спеціальних збутових бригад у складі інженерів-
збутовиків, спеціалістів із сервісного обслуговування, фінансис-
тів та ін.
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Поширення маркетингових термінів відбувається під впли-
вом діяльності підприємницьких структур, а також шляхом до-
вільного перекладу з іноземної мови, тому в теорії маркетингу
іноді виникає плутанина в понятійному апараті щодо тлумачен-
ня певних категорій. Так, наприклад, практики часто не відо-
кремлюють діяльність з продажу (персональний або особистий
продаж) від діяльності з поширення інформації (пряма поштова
розсилка, телемаркетинг), тому й об’єднали два види діяльності
під одним терміном — «директ-маркетинг», або прямий марке-
тинг.

Пропонуємо зосередити увагу на розгляді сутності персональ-
ного продажу (табл. 11.1).

Таблиця 11.1
ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ

Американська
асоціація маркетингу

(ААМ)

Особистий продаж — усна подача товару в ході
розмови з одним чи декількома покупцями з ме-
тою здійснення продажу [10]

Американська
асоціація директ-
маркетингу (ДМА)

Директ-маркетинг — це інтерактивна система мар-
кетингу, яка використовує один чи кілька засобів
реклами, з метою отримати відгук, що вимірюєть-
ся, або здійснити продаж, незалежно від місця
розташування продавця й покупця [10]

Є. Ромат

Особистий продаж — це процес надання допомо-
ги одному чи кільком потенційним покупцям, пе-
реконання їх купити товар / послугу чи реалізува-
ти яку-небудь ідею в процесі представлення цього
товару / послуги (тобто особистісної [person-to-
person] комунікації) [16]

Л. Горєла

Телемаркетинг (телефонний маркетинг) — вико-
ристання телефону або телекомунікаційних тех-
нологій разом із системами управління базами
даних для таких маркетингових функцій, як про-
даж товарів і послуг по телефону, організація те-
лефонних центрів обслуговування, проведення
маркетингового опитування, збір і обробка необ-
хідної інформації [13, 14]

Ф. Котлер
Прямий маркетинг — це прямі комунікації з віді-
браними конкретними клієнтами, часто у вигляді
індивідуалізованого діалогу, з метою отримання
негайного відгуку

О. Кощеєва
Телемаркетинг — маркетингові дії з продажу чи
просування товару (послуги) за допомогою теле-
фонного зв’язку з клієнтом [15]
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Кожне з наведених визначень відзначає головну особливість
елементів прямого маркетингу, що їх об’єднує — особистісний
характер звернень (посилань), який забезпечує пряму (діалогову)
комунікацію.

Цілком погоджуємося з вітчизняними науковцями Н. В. Куден-
ко та Л. М. Шульгіною в тому, що термін «прямий маркетинг»
найудаліший, а тому й доцільний у розумінні комплексної діяль-
ності, завдяки якій продавець прямо — без посередників —
впливає на покупця [10].

Якщо ж ідеться про комунікаційну (тобто інформаційну) час-
тину прямого маркетингу, уважаємо доцільнішим термін, який би
відтворював головні характеристики комунікацій прямого марке-
тингу, а саме: прямий індивідуалізований вплив.

Підготовка до комунікації на основі досліджуваних елементів
відбувається за різними схемами, кожна з яких потребує ретельної
розробки. Уміле використання переваг окремого елемента дозволяє
суттєво підвищити його ефективність. Водночас рівень розробки
цих схем залежить від кваліфікації персоналу, яка у свою чергу ви-
значає можливості застосування психологічних засобів, вербальних
і невербальних прийомів під час проведення переговорів та ін.

Персональний продаж має свої позитивні й негативні сторони
(табл. 11.2).

Таблиця 11.2
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ ПЕРСОНАЛЬНОГО

ПРОДАЖУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Елементи
і сфери контакту

Позитивні
риси (переваги)

Негативні
риси (недоліки)

Контактування зі
споживачем

Індивідуальна увага Мінімальна кількість кон-
тактерів

Інформованість Значний всеохоплюючий
обсяг інформації

Невелика ефективність від-
дачі затрат часу інформації

Затрати, пов’язані
з продажем

Можливість гнучкого (ін-
дивідуального) корегуван-
ня витрат

Додаткові витрати на по-
шук методів здешевлення
витрат

Цільовий ринок Врахування індивідуаль-
них переваг, запитів і
споживчих вимог

Неповна картина вимог
окремого цільового ринку

Презентація та де-
монстрування то-
варів

Конкретний огляд, озна-
йомлення, фізичне сприй-
няття, дотик

Існування переваги само-
обслуговування, особисто-
го безконтактного прий-
няття рішення
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Закінчення табл. 11.2

Елементи
і сфери контакту

Позитивні
риси (переваги)

Негативні
риси (недоліки)

Випробування,
сервіс товарів

Конкретне дослідження в
процесі дії, поштовх до
закупівлі, зворотний зв’я-
зок, чіткий і швидкий

Додаткові витрати на на-
вчання агентів, монтуван-
ня й випробування

Ефективність ви-
трат на всіх стаді-
ях персонального
продажу

Вірогідність купівлі дуже
висока на стадіях презен-
тації товару та відносно
висока на стадії подолан-
ня можливих заперечень

Високі витрати часу й
коштів на стадіях відбору
потенційних клієнтів та
підготовки й здійснення
контактів

Багато в процесі особистого продажу залежить від майстерно-
сті, фантазії та швидкої реакції торгового агента, але дещо є
обов’язковим. Так, наприклад, вітчизняне підприємство ТОВ
«Мейпл Лівс» застосовує такі правила щодо організації та регла-
ментації бізнес-процесу персонального продажу, зокрема торго-
вий агент зобов’язаний урахувати:

а) візуальні фактори (перевірити кожну деталь свого одягу й
аксесуарів, відмовитися від коштовностей, привести до ладу зачіс-
ку тощо);

б) принципи організованості й професіоналізму (бути пункту-
альним, дотримуватися заздалегідь обумовлених питань для об-
говорення, мати достатньо інформації, необхідної для покупця);

в) засадничі принципи поваги до покупця (правильно вимов-
ляти його ім’я, під час розмови не надто наближатися до нього
(не ближче 60 см), знайти цікаву для обох тему для розмови);

г) відповідність власної поведінки (дивитися просто в очі, не
нервувати, привітатись енергійним рукостисканням, посмішкою,
говорити чітко й не занадто швидко);

д) власну позицію в розмові (бути ентузіазмом, уважним до ви-
мог покупця, зацікавленим у розв’язанні його проблем, але завжди
залишатися самим собою, без самовпевненості та фамільярності).

Принцип дотримання лінгвістичних прийомів ґрунтується
на врахуванні психологічного аспекту торгівлі, психології покуп-
ця або потенційного клієнта. Зміст цих прийомів викладено у
формі порад для продавців, торгових представників (агентів) і
взагалі всіх, хто бажає вдосконалити своє вміння переконувати
співбесідника, схиляти його до своєї точки зору. Лінгвістичні
прийоми перевірені часом, а тому можуть бути успішно застосо-
вані як в організації розсилок рекламних матеріалів, так і в роботі
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телемаркетингу чи персонального продажу. Практично існують
такі способи підходу (прийомів привертання уваги) до покупця.
Компліментарний підхід — це прийом, коли зустріч почина-

ється з добре підготовленого (не надто улесливого!) компліменту
покупцеві. Тонкий комплімент одразу створить доброзичливу
атмосферу бесіди й мимохідь засвідчить розум агента.
Підхід з посиланням полягає в тому, що торговий агент згадує

кількох задоволених покупками клієнтів, які відомі покупцеві та
шановані ним. Дуже корисно мати від них рекомендаційні листи.
Підходу з поданням зразка, як правило, передує тривала цере-

монія знайомства й домовленості про зустріч. Але це не змарно-
ваний час, бо після того покупець охоче прийме запрошення на
діловий сніданок, обід, вечерю чи пропозицію залишити зразок
на певний час для того, щоб покупець міг його випробувати.
Підхід із зазначенням переваг та запитань, що втягують у

діалог. Починається з описування вигод, які матиме покупець від
купівлі цього товару (дешевше, зручніше, швидше). Входячи в
ситуацію клієнта, намагаючись краще його зрозуміти, фахівці
використовують «запитання, що втягують» — позитивно постав-
лені запитання про вигоди товару чи послуги, які клієнт поставив
би собі після купівлі: «Підпис ручкою “Waterman” чи “Parker”
підвищить Ваш імідж у бізнесових колах, Ви знаєте про це?».
Вживання таких запитань повинно переконати клієнта в тому, що
про нього виявляють особливу турботу, піклуються про його
імідж. Фактично цей емоційний прийом надає особі нового ста-
тусу, представляє його собі самому в новому образі.

«Драматичний підхід» застосовують для привертання уваги,
якщо всі інші виявилися невдалими. Наприклад, торговий агент,
який продає пилососи, навмисно забруднює килим клієнта, щоб
потім продемонструвати, як ефективно його пилосос усуне таке
забруднення. Це досить ризикований прийом, який годиться
тільки для відчайдушних агентів (а якщо пилосос не спрацює?).
Коли в клієнта бракує почуття гумору, агент за одну мить може
втратити репутацію.
Підхід з демонстрацією зразка товару використовують на по-

чатку зустрічі, він дає змогу потенційному покупцеві відразу по-
бачити, що пропонує торговий агент. Пізніше легше перейти до
самої презентації. Недарма кажуть: «Краще раз побачити, ніж
сто разів почути».
Підхід із запитаннями (прийом стандартних зв’язок) застосо-

вують, коли клієнт долучається до двостороннього спілкування
вже на найпершому етапі зустрічі. Він допомагає з відповідей
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отримати додаткову інформацію в міру зацікавленості клієнта.
Особливо корисно ставити такі запитання: «Які якості або пере-
ваги товару мають для Вас особливе значення? Чим я можу Вам
допомогти?» тощо. У діалозі з клієнтом або в листі можуть вжи-
ватися вирази на зразок: «Ви згодні, що для професіоналів потріб-
на найкраща оргтехніка?».

Отже, до «стандартних зв’язок» належать фрази: Чи не так?
Ви згодні? Правильно? Правда? Дійсно? Ви також так вважаєте?
та ін. За умови правильного й лінгвістично обґрунтованого вжи-
вання таких слів виникає (спочатку підсвідомо, а потім і усвідом-
лено) позитивне ставлення до пропозиції.

Потрібно, однак, відверто визнати, що цей підхід є найгіршим.
Річ у тому, що після першої спроби, якщо вона буде невдалою,
уже неможливо встановити контакт. До нової спроби потрібно
почекати певний час. За таких умов особливого значення набуває
вступний церемоніал: міцне рукостискання, щира посмішка, гар-
ні манери та зовнішній вигляд агента.
Прийом «взяття ініціативи». Його застосовують найдосвід-

ченіші продавці. Суть — узяти ініціативу у свої руки з початку
контакту. У розмові по телефону чи в листі можна зазначити: «Я
буду у Вашому районі наступного дня і заздалегідь зателефоную,
щоб домовитися про зустріч!».

Під час презентації відбувається перетворення перспективи в по-
купця, стимулюється бажання здійснити покупку. Продавець пови-
нен сконцентрувати свою увагу на потребах і запитах покупця.

Кожна презентація товару має задовольняти такі вимоги: при-
вертати увагу потенційного клієнта до товару, стимулювати ба-
жання скористатися якостями товару, що пропонується, переко-
нати в необхідності покупки, спонукати клієнта придбати товар.
Основна мета презентації — спонукати клієнта до купівлі товару.
Якщо торговий агент побачить, що клієнт уже «дозрів» для цьо-
го, потрібно негайно переходити до укладання угоди, не чекаючи
поки буде вичерпано час, що його спершу було відведено для
презентації.

Відомо багато різновидів презентацій. Найпоширеніші з них
такі:

 презентація по пам’яті (згідно із записами). Вона характе-
ризується тим, що 80—90 % часу говорить торговий агент, до-
тримуючись заздалегідь розробленого ним сценарію, а потенцій-
ний клієнт лише інколи ставить свої запитання. Цей вид
презентації є найпридатнішим для продажу товарів широкого
вжитку вдома в покупця або за встановлення попереднього теле-
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фонного контакту. Така презентація нескладна, бо не потребує
значної підготовчої роботи й ґрунтується на використанні більш-
менш стандартних прийомів і мовних засобів;

 презентація за формулою. Вона передбачає вибірковіший під-
хід. Торговий агент керує ходом бесіди й проводить клієнта через
усі стадії відомої формули: «увага — зацікавлення — бажання —
переконання — дія». У цьому разі торговий агент повинен поперед-
ньо зібрати хоча б деякі відомості про потенційного клієнта;

 презентація із задоволенням потреб. Це порівняно гнучка
презентація, яка передбачає взаємодію з покупцем і водночас пев-
не напруження творчих здібностей продавця. Як правило, першу
половину часу бесіди з клієнтом торговий агент витрачає на ви-
значення та обговорення потреб потенційного покупця. На дру-
гому етапі, після того як торговий агент отримав відповіді, він
бере ініціативу у свої руки й демонструє, як саме товар, що про-
понується, може задовольнити потреби клієнта. Цей вид презен-
тації має дещо особистісний характер і потребує жорсткого конт-
ролю над ситуацією;

 презентація з вирішенням проблеми. Це двоступеневий метод
проведення презентації, який застосовують для продажу складних
промислових товарів. Така презентація є гнучким, зорієнтованим
на споживача підходом, який складається з попереднього аналізу
потреб споживача й добре спланованої презентації згідно зі сцена-
рієм, який розробляє торговий агент за допомогою фахівців під-
приємства. Для розроблення такого сценарію залучаються зусилля
цілої команди співробітників відділу продажу та інших служб
(конструкторів, спеціалістів з експлуатації тощо). Крім того, такі
товари не купуються спонтанно, тому торговому агентові необхід-
но звернутися з торговою пропозицією до потенційних покупців
кілька разів, ретельно обґрунтовуючи вигоди купівлі.

Але торговий агент повинен уміти й слухати клієнта (80 % часу
говорить клієнт). При цьому використовують такі психотехніки:

— «підтакування»;
— «ехо» — повтор слів, фраз, які вигідні торговому агенту;
— «резюме» — підведення підсумку розмови щодо виявлення

потреб.
У ході презентації можна натрапити на ускладнення — запе-

речення покупців. Утім, це навіть добре, оскільки, з одного боку,
їх подолання торговим агентом підвищує його професійний рі-
вень, а з другого, — наявність заперечень свідчитиме про зацікав-
леність покупця торговельною пропозицією й можливість швид-
кого розв’язання проблеми.
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Як правило, заперечення виконують тому що покупець або
неправильно зрозумів якусь частину презентації, або він не впев-
нений в аргументах продавця чи не зацікавлений у придбанні то-
вару. Отже, заперечення, як правило, стосуються самого товару,
його продавця, підприємства-продуцента, сервісу, ціни або пояс-
нюється тим, що покупець просто не хоче приймати рішення.

Принцип захисту від психологічних невдач передбачає набуття
персоналом навичок збереження психологічної рівноваги (самоза-
хисту) за умови небажаного ходу чи завершення переговорів і ґрун-
тується на розумінні ймовірності відмови потенційних клієнтів,
знанні способів ведення бесіди з неврівноваженим співрозмовником
тощо. Існують такі способи подолання заперечень покупців.

1. Погодитись із запереченням, але обернути його на свою ко-
ристь. Наприклад, відповідаючи на заперечення співрозмовником
занадто високої ціни можна погодитися з ним, але наголосити,
що причиною цього є використання ефективних сучасних матері-
алів, високий рівень контролю за якістю продукції тощо.

2. «Відкласти» заперечення, тобто запропонувати співрозмов-
нику повернутися до нього згодом, після обговорення інших мо-
ментів. Це стимулює продовження розмови, у перебігу якої таке
заперечення може виявитися несуттєвим.

3. Погодитись із запереченням і нейтралізувати його. Якщо
заперечення співрозмовника й справді не дуже важливе, можна
погодитися з ним, але при цьому довести його несуттєвість.

4. Прийняти заперечення, тобто погодитися з ним, запропону-
вавши докладніше його обговорити.

5. Рішуче відкинути заперечення, якщо воно несправедливе.
6. Проігнорувати заперечення, коли покупець наводить аргу-

менти, які не мають суттєвого значення, або просто перевіряє
продавця.

За жодних обставин торговий агент не має права на запере-
чення давати недостовірну, брехливу інформацію. Якщо він не
знає відповіді, то повинен ретельно записати це заперечення й
пообіцяти проконсультуватися зі спеціалістами та якнайшвидше
повідомите те, чим цікавиться клієнт. Ніколи не треба запитувати
в клієнта, чи задовольняє його відповідь. Якщо він скаже — ні, то
вже не пощастить уникнути тривалої та безплідної дискусії. Тож
час і кошти торгового агента буде змарновано.

Процес презентації має тривати не більше 30—45 хвилин. А
тому, контролюючи час, персональний продавець повинен уло-
вити момент, коли вже можна перейти до наступного етапу —
закінчення, тобто отримання замовлення.
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На етапі закінчення отримується замовлення, надходить про-
позиція підписати контракт (здійснити купівлю).

Відомо три способи закінчення персонального продажу:
1. Пробне закінчення. Продавець може звернутися до співбе-

сідника із запитанням щодо певного аспекту купівлі. Наприклад:
«Яка модель Вам більше до вподоби?», «Яка форма розрахунку
для Вас зручніша?».

2. Запропоноване закінчення. Продавець може запропонувати
покупцю зробити вибір щодо умов доставки, гарантій чи фінан-
сування з кількох конкретних варіантів.

3. Невідкладне закінчення. Продавець може змусити покупця
швидко здійснити купівлю, підкресливши її своєчасність такими,
наприклад, заявами: «Це останній екземпляр», «Процент за про-
даж у кредит підвищується наступного тижня».

Під час наступних заходів продавець має переконатися, що
покупець задоволений продуктом, повинен забезпечити наступ-
ний продаж. Реалізується це шляхом вирішення проблем покуп-
ця, забезпечується його обслуговування. Це найбільш тривалий і
трудомісткий процес, оскільки саме на цьому етапі продавець
мусить виконати взяті на себе зобов’язання, тобто виконати умо-
ви підписаного контракту й зберегти нормальні відносини з по-
купцем на майбутнє.

Управління персональним продажем включає виконання низ-
ки послідовних етапів (безпосередньо процесу особистого про-
дажу товарів та послуг), яким передує розробка алгоритму орга-
нізації роботи торгового персоналу (рис. 11.1).

1. Постановка завдань власно-
му торговому персоналу

2 Розробка стратегії збутової
діяльності та структури служ-
би продажу

3. Пошук та залучення претен-
дентів до співпраці (стороніх
агентів, комісіонерів)

4. Відбір, підготовка та моти-
вація торговельних агентів

5. Контроль за роботою торго-
вельних агентів

6. Оцінка ефективності торго-
вельних агентів

Рис. 11.1. Послідовність етапів розробки
алгоритму організації роботи торгового персоналу
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Торговельний персонал (агент) виконує важливу роль сполуч-
ної ланки між товаровиробником та його споживачами / покуп-
цями. Під час продажу торговельні агенти звертаються до спожи-
вача, інформують про ціни та умови поставки, залагоджують
непорозуміння, забезпечують їх маркетинговою інформацією про
стан ринку. Визначаючи стратегію просування товарів на ринок,
товаровиробники повинні орієнтуватися на тип товару чи ринку,
а також на стадії життєвого циклу товарів. Після цього розроб-
ляють алгоритм етапів особистого продажу (рис. 11.2).

Процес персонального продажу включає сім етапів (рис. 11.2).

Пошук і вивчення
запитів потенційних

покупців

Попередня підготовка
до візиту. Розробка
плану ділової бесіди

Підхід до клієнта

Презентація товару

Подолання негативного
враження та можливих

заперечень

Завершення контакту
та підписання угод

Продовження контакту з покупцями з метою
переконатися в їх задоволенні товаром

Джерела
інформації
про покупців

Власний досвід.
Особисте

спілкування
з клієнтом

База даних
потенційних
клієнтів

конкретного
підприємства

Платоспро-
можність
клієнта

Альтернативні
канали

розподілу

Рис. 11.2. Етапи процесу персонального продажу

На ринку товарів виробничо-технічного призначення дієві-
шою є стратегія проштовхування. Маркетингова діяльність вироб-
ника спрямовується на стимулювання роботи торговельних аген-
тів з просування товару до організованих споживачів.
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На ринках індивідуальних споживачів ефективнішою є страте-
гія втягування, за якої маркетингова діяльність виробника орієн-
тована на кінцевих споживачів, заохочуючи їх до купівлі товару.
Споживчий попит у цьому випадку «втягує» товар через канали
комунікацій.

Ефективність впливу різноманітних засобів просування зале-
жить від етапу життєвого циклу товару. Персональний продаж
необхідний для того, щоб переконати роздрібних торговців долу-
читися до продажу відомої продукції широкого вжитку.

Бізнес-рішення комерційних
суб’єктів в мережевих системах

Кінець 2010 — початок 2011 року характеризується
складними умовами ведення стратегічних маркетингових дій че-
рез загальний мінливий стан економіки, деформації реального
сектора, поступового скорочення реальних доходів населення і як
наслідок споживання, через високий ступінь монополізації та
олігополізації ринків, тінізації економіки та характер державної
інвестиційної політики — скорочення державного фінансування
пріоритетних галузей економіки. За таких умов для суб’єктів
підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу необ-
хідним є пошук бізнес рішень, до яких можна долучитися, з від-
носно невеликим обсягом інвестицій.

Наприклад, виробництво й продаж товарів, послуг і техноло-
гій на умовах систем мережевої взаємодії для індивідуальних
клієнтів, що є надзвичайно ефективним способом набуття досві-
ду ведення власного бізнесу, особливо для підприємців-почат-
ківців, а також поштовхом для розвитку малого та середнього біз-
несу в Україні.

Крім скорочення державного фінансування, сама трансформа-
ція економіки викликала до життя появу багатьох нових видів
послуг (фінансово-кредитних і консалтингових, аудиторських,
брокерських, трастових, колекторських та ін.). Розвиток вітчиз-
няного ринку туристично-курортних послуг, готельного та рес-
торанного бізнесу привів до інтенсивного розвитку маркетингу в
цих сферах діяльності, особливо в крупних містах, центрах ви-
значних пам’яток культури, оздоровчо-рекреаційних зонах. Най-
активніше маркетинг почав розвиватися в найбільш конкурент-
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них сферах, таких як торгівля (торгівельний маркетинг), фінансо-
вий сектор (страховий та банківський маркетинг), освіта (марке-
тинг навчального закладу, маркетинг освітніх послуг) і турис-
тичні послуги, особливо готельний і ресторанний бізнес, отже,
існує своя специфіка в черговості охвату маркетингом різних га-
лузей і напрямків бізнесу в Україні.

Аналіз сучасної практики маркетингу в діяльності вітчизняних
компаній демонструє, що далеко не всі з них зуміли адаптуватися
до сучасних умов і можливостей ведення ефективного маркетин-
гу [4]. Деякі вітчизняні компанії, адаптуючись до бурхливого
розвитку сучасної економіки, законодавчих змін та політичної
нестабільності, намагаються вийти з критичної ситуації, і багато
з них перебувають у процесі змін.

Аудиторська компанія «Ernst & Young» та European Business
Association (Європейська бізнес асоціація) оприлюднили резуль-
тати дослідження «Вплив економічної кризи на українські ком-
панії», яке проводилося з 30 січня 2008 року по 13 лютого 2009
року, за участі 107 провідних українських та іноземних компаній,
що працюють в Україні. Бізнес вибирає традиційні шляхи скоро-
чення витрат: 80 % респондентів повідомили, що скорочують або
вже скоротили адміністративні витрати, 57 % — домовляються
про кращі умови з орендодавцями та власниками нерухомості,
51 % — підвищують ефективність операційної діяльності, 47 %
— проходять через скорочення кількості персоналу» [9].

На нашу думку, ці зміни в економіці України вимагають пошу-
ку адекватних засобів і методів організації підприємницької діяль-
ності, орієнтованих на прискорення науково-технічного прогресу,
посилення акценту на кінцевого споживача, урахування зростаю-
чої конкуренції та демонополізації і диверсифікації всіх сфер еко-
номіки. У країнах з розвинутою ринковою економікою значного
поширення на національних рівнях та в міжнародних економічних
і правових відносинах набув продаж товарів, послуг і технологій
на умовах багаторівневого, або мережевого (сітьового), маркетин-
гу та франчайзингових систем, особливу актуальність такий фор-
мат бізнесу набуває в умовах рецесії економіки.

Актуальність упровадження елементів мережевої взаємодії в
діяльність українських підприємств визначається поступовим
розвитком мережевих систем (систем сітьової взаємодії: бага-
торівневого, або сітьового (мережевого), маркетингу та фран-
чайзингових систем) в Україні, доцільністю застосування зарубіж-
ного досвіду в цьому процесі на шляху подолання кризових явищ
в економіці.
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Маркетинг, що розглядається як філософія та інструментарій
підприємницької діяльності, є результатом теорії і практики різ-
них шкіл. Він розвивався в процесі колективної творчості під-
приємців, менеджерів, учених різних країн, що діяли в конкрет-
них політичних і соціально-економічних умовах. Зміст і терміно-
логія маркетингу постійно оновлюються, але спочатку вони
ув’язуються з процесом обміну, специфікою товарно-грошових
відносин, розвитком форм збуту й взаємодією продуцентів зі
споживачами продукції, товарів і послуг.

«Тип бізнесу, процвітаючий у важкі часи, — неофіційний біз-
нес, який забеспечує робочими місцями незалежно від рівня осві-
ти та кваліфікації персоналу» — так характеризують MLM
Джеймс Дейл Девідсон (радник ООН і президентів США, еконо-
мічний повірений Джорджа Буша і Біла Клінтона) та його колега
і співавтор Лорд Вільям Рісс Могг (член Британської Палати лор-
дів і колишній редактор «Times of London», радник деяких най-
багатших інвесторів). У своїй книзі «Точний розрахунок: захис-
тіть себе від депресії, що наближається», вони пишуть, що 1990-
ті роки згадуватимуть як «декаду процвітання “Tuppenvare”,
“Avon” та “Amway”» [6].

На думку російського академіка Є. П. Голубкова, конкуренція
дедалі частіше відбувається не між новими товарами й послуга-
ми, а між альтернативними моделями бізнесу. При цьому як го-
ловні двигуни успіху в бізнесі розглядаються нова технологія і
знання персоналу. Стратегії досягнення конкурентних успіхів
щораз більшою мірою фокусуються не на самій компанії, а на
мережах компаній, що здійснюють спільний бізнес [2].

Для маркетингу мережевої (сітьової) взаємодії важливу роль
відіграє організаційна структура фірми. Необхідно щоб ця струк-
тура позиціонувалася для клієнтів не тільки як відкрита, але й як
сучасна, динамічна, така, що адекватно відображає стратегічні
установки фірми, орієнтована на споживача та надає можливості
для розкриття потенціалу не тільки самої фірми, але й тих органі-
зацій і окремих осіб, які з нею взаємодіють, через реалізацію
принципів партнерства.

На нашу думку, таким цілям понад усе відповідають сучасні
мережеві організаційні структури і ми пропонуємо звернути ува-
гу на модель мережевої взаємодії, яку було розроблено в Упсаль-
ському університеті (Швеція) групою вчених під керівництвом
Еверта Гамессона [8]. Згідно з цією моделлю, обмін не є прерога-
тивою професійних спеціалістів з маркетингу, у ньому беруть
участь споживачі, контактний персонал фірми та її партнери. За
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їх участі визначаються ринковий простір і потенційні можливос-
ті, що виникають у ньому для компанії. Потім потенційні можли-
вості, вимоги фокусування на споживачах перекладаються мовою
необхідних ресурсів з використанням ключових компетенцій і
створення мережі співпраці.

Головна ідея і перевага мережевих структур (у нашому випадку
багаторівневого маркетингу та франчайзингових систем) — парт-
нерство відмінних один від одного, а тому корисних один одному
учасників із специфічними обмеженими ресурсами, що дозволяє
досягти синергетичного ефекту на базі добровільного й колектив-
ного самообмеження та свого специфічного внеску на користь до-
сягнення результатів, що відповідають інтересам усіх партнерів,
які при цьому проявляють і зберігають свої відмінності.

Формування й тенденції
розвитку сітьового маркетингу

Багаторівневий маркетинг (англ. multilevel marketing, MLM,
Network Marketing, Multilevel System), або сітьовий (мережевий)
маркетинг — це один з видів маркетингу, який забезпечує това-
рообіг через багаторівневу мережу агентів збуту (дистриб’юто-
рів) фірми-виробника. Кожен з агентів установлює безпосередні
контакти з потенційними покупцями та отримує прибуток від
безпосередньої реалізації їм товарів. Крім цього, дистриб’ютор
отримує прибуток у вигляді додаткових виплат від реалізації
продукції всією або частиною підпорядкованої йому та створеної
ним власноруч мережі агентів збуту, що стимулює індивідуальне
підприємництво й закликає дистриб’юторів працювати профе-
сійно. Ця система дозволяє будь-якій людині вести незалежну
комерційну діяльність, при цьому соціальне положення, освіта,
досвід, стать і вік не мають значення.

На думку таких відомих фахівців, як Джон Каленч, Доріс Вуд,
Леон Клементс, Джим Рон, Дон Файлу та Джон Фогг, сітьовий
маркетинг — це маркетингова концепція, що передбачає ство-
рення мережевої (багаторівневої) організації, мета якої просу-
вати товари й послуги від виробника до споживача, використо-
вуючи прямий контакт людини з людиною [5].

Т. Амблер уважає, що сітьовий маркетинг — це використання
персональних контактів як для організації збуту, так і для ство-
рення неформальних організаційних структур. Його ще назива-
ють багаторівневим маркетингом з метою підкреслити важли-
вість структурних взаємовідносин [5].
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Однак деякі суб’єкти ринку ототожнюють «сітьовий марке-
тинг» (багаторівневий) із забороненою у розвинених країнах прак-
тикою «франтлоудінг» (frontloading), коли нових дистриб’юторів
примушують купувати кількість товару, набагато більшу, ніж вони
здатні продати. Або коли реальний товар узагалі відсутній чи під-
міняється якоюсь дрібницею, «сертифікатом», а «прибутки» в ре-
зультаті цього формуються завдяки внескам нових вербованих
членів (організація діє у вигляді піраміди). У розвинутих країнах
світу діяльність МLМ-компаній законодавчо врегульована, напри-
клад, у США, на відміну від франчайзингу, МLМ-компаніям забо-
роняється, відповідно до закону, отримання прибутку через обо-
в’язковий продаж товарів та послуг дистриб’юторам. У більшості
штатів MLM-компанії зобов’язані викуповувати продукцію, яку
дистриб’ютори не можуть продати. Щоб уникнути обвинувачень у
незаконності набір, що зобов’язаний купити новачок для початку
торгівлі, повинен бути недорогим, і цей набір компанія зобов’я-
зана викуповувати назад за ціною не менш 90 % від продажної ці-
ни. Існує так зване «правило 70 %», що гарантує, що продукція
продається кінцевим споживачам. Згідно з правилом, 70 % продук-
ції повинні бути продані перед замовленням дистриб’ютором но-
вої партії. У деяких штатах суд може висувати додаткову вимогу,
щоб 70 % продукції продавалися кінцевим споживачам, тобто тим
людям, які не є дистриб’юторами. Остання вимога дозволяє уник-
нути завантаження дистриб’юторів.

Таким чином, кожен цент, який надходить у компанію від ме-
режевого маркетингу, повинен поступити, зрештою, від реалізації
продукту через роздрібний продаж. За словами провідного фахів-
ця із мережевого маркетингу Дж. Каленча, «Деякі люди плутають
фінансові піраміди й схеми Понці із законним багаторівневим
маркетингом. MLM продають продукцію звичайним споживачам,
не жадаючи від останніх додаткової оплати або участі в MLM.
MLM може платити комісійні довгому ланцюжку дистриб’юто-
рів, але комісійні нараховуються за реальний продаж, а не за но-
вих учасників схеми» [5].

У багаторівневому маркетингу, маркетинговий або компенса-
ційний план є формою оплати праці. Зазвичай дохід дистри-
б’ютора складається з трьох різних джерел: прибутку від роздріб-
ного продажу, тобто прямого продажу товару замовникам; від-
сотка від оптового прибутку «гілок» даунлінії («downline», «дис-
триб’ютори знизу» — сформована вами мережа), що відколо-
лися, і премій (бонусів). Роботу різних МLM-компаній характери-
зує спільна риса — рівень винагороди консультанта в них зале-
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жить безпосередньо від рівня його особистого продажу та рівня
продажу залучених ним новачків. Далі починаються відмінності,
які стосуються нюансів системи мотивації дистриб’юторів. Так,
кожна МLM-компанія розробляє і впроваджує власний марке-
тинг-план — систему винагород і бонусів за те, що незалежні
продавці (консультанти) реалізовують продукцію компанії, залу-
чають у цей бізнес нових розповсюджувачів і навчають їх [5].

Річард По вважає, що сітьовий маркетинг — це будь-який мар-
кетинговий метод, який дозволяє одним незалежним комерцій-
ним представникам приймати на роботу інших комерційних
представників і отримувати комісійні з торгових операцій залу-
чених комерційних представників [6].

Прикладами компаній, що працюють за принципом MLM-
маркетингу, на ринку України є: «Емвей» («Amway»); «Герба-
лайф» («Herbalife»); «Мері Кей» («Mary Kay»); «Оріфлейм»
(«Oriflame»); «Ейвон» («Avon_Products»). За даними цих п’яти
найбільших компаній, що є членами Української асоціації прямо-
го продажу, у 2006 році, порівняно з 2005 роком, обсяг продажу
MLM-компаній збільшився на 38 % і склав 339 млн дол. США. Із
зазначеними компаніями за результатами 2007 року співпрацю-
вали близько 685 тис. громадян України [5].

За допомогою мережевого маркетингу дистриб’ютори різних
фірм реалізують в Україні косметику («Oriflame», «Avon», «Mаry
Kay», «Neways»), побутові мийні засоби («Аmway»), посуд
(«Zeptеr», «Аmway»), мінеральні вітаміни та харчові домішки
(«Herbalife», «Vision», «Vita Maх»), біжутерію («Beauty Way»,
«Золотий дельфін»), водяні фільтри та іонізатори повітря («Go
best») тощо. Але, як стверджують незалежні експерти, найвигід-
ніше реалізовувати товар, який має лікувально-косметичні влас-
тивості, або ж пропонувати послуги, що дають можливість еко-
номити гроші. Недарма перші фірми багаторівневого маркетингу,
аби забезпечити себе постійними клієнтами, використовували у
своїй практиці продукцію, яка певною мірою викликала своєрід-
ну фізичну залежність споживачів від неї [5].

В Україні фірми, які застосовують подібні маркетингові схе-
ми, працюють уже понад 10 років. Більшість із них, як уже зазна-
чалося, не мають офіційних представництв. Про особливості їх
діяльності можна довідатись на семінарах, що їх влаштовують
для дистриб’юторів, або від агента, який вирішив цілком не-
нав’язливо втягнути вас у свій бізнес. З близько 10 компаній, що
зареєстрували свою діяльність на вітчизняному ринку, виокреми-
ти «Zeptеr», «Oriflame», «Avon», «Herbalife», «Neways», «Mаry
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Kay». Відкриваються представництва «Аmway» (товари широко-
го вжитку) та французько-російської фірми Vision (харчові доміш-
ки). «Avon», «Zepter», «Oriflame», «Mаry Kay» та «Аmway» ма-
ють у Києві склади зі своєю продукцією. Утім, існують фірми,
що працюють на вітчизняному ринку, які обходяться без цього, і
тому дистриб’юторам доводиться самотужки вирішувати проб-
леми доставки товару з-за кордону.

Проблеми впровадження й розповсюдження системи мереже-
вого маркетингу в Україні залежать від економічного стану в ці-
лому та стану окремих споживачів, типу та класу пропонованої
продукції, психологічних і культурних складових, що потребу-
ють самостійних досліджень.

Проблеми побудови та функціонування
франчайзингових систем в Україні

Основою створення франчайзингу стали процеси ускладнення й
удосконалення форм і методів збуту внаслідок загострення конку-
ренції, насамперед у сфері збуту товарів і послуг. Найбільшого по-
ширення франчайзинг як особливий метод збуту товарів та послуг
набув отримав у таких напрямках бізнесу, як ресторани швидкого
приготування, виробництво прохолодних напоїв і аптечний бізнес.

Привабливість франчайзингу полягає в наявності незапереч-
них переваг для всіх учасників франчайзингових відносин. Для
малих підприємств та індивідуальних підприємців він надає в
розпорядження стабільний дохідний бізнес, для відомих фірм і
компаній — можливість розширити й усталити свої позиції на
ринку. Саме цим можна пояснити неабияке поширення франчай-
зингу як у Європі, так і в Америці.

Останнім часом у періодичних виданнях з’явилася низка ста-
тей, присвячених висвітленню окремих аспектів цього явища, з
яких важко скласти цілісне уявлення про таку особливу форму
організації бізнесу.

За кордоном найвдаліші спроби дати визначення цьому понят-
тю було здійснено національними та міжнародними асоціаціями
франчайзингу. Наприклад, Міжнародна асоціація франчайзингу
пропонує таке визначення: «Франчайзинг — це договірні відноси-
ни між франшизодавцем і франшизоотримувачем, де франшизода-
вець пропонує або зобов’язується виявляти постійний інтерес до
діяльності франшизоотримувача в таких сферах, як ноу-хау і на-
вчання персоналу, тоді як франшизоотримувач здійснює власну
діяльність під спільним фірмовим найменуванням, форматом і / чи
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процесом, яким володіє та контролює франшизодавець, і вклав або
вкладе суттєві інвестиції у це підприємство із власних ресурсів». У
свою чергу Британська асоціація франчайзингу визначає фран-
чайзинг як «ліцензію, що надається однією особою (франшизодав-
цем) іншій особі (франшизоотримувачу), яка: дозволяє або вима-
гає від франшизоотримувача впродовж строку дії договору здійс-
нювати передбачений вид підприємницької діяльності під на-
йменуванням, що належить або асоціюється з франшизодавцем;
дає право франшизодавцю впродовж строку дії договору здійсню-
вати поточний контроль за діяльністю франшизоотримувача; зо-
бов’язує франшизодавця надавати франшизоотримувачу допомогу
в здійсненні цієї підприємницької діяльності (щодо організації ве-
дення бізнесу франшизоотримувача, навчання його персоналу,
управління тощо); зобов’язує франшизоотримувача впродовж стро-
ку дії договору виплачувати франшизодавцю періодичні грошові
відрахування за надане право користування франшизою або за то-
вари чи послуги, надані франшизодавцем франшизоотримувачу;
не є угодою між основною компанією та її дочірнім підприємст-
вом або між дочірніми підприємствами цієї основної компанії чи
між фізичною особою і компанією, що ним контролюється» [3].

У період входження України в ринкові відносини об’єкти інте-
лектуальної власності стають предметом купівлі-продажу, а точ-
ніше виникає комплекс пов’язаних із цим майнових прав, що охо-
роняються законом. Договірна передача прав інтелектуальної
власності є ефективним засобом упровадження науково-технічних
розробок. На цій основі виникли нові види договірних відносин —
ліцензійний договір, договір франчайзингу, договір концесії та по-
дібні до них. З усіх видів договірних відносин, заснованих на пе-
редачі комплексу виключних прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності, уважаємо за необхідне виокремити франчайзинг як най-
перспективніший та найефективніший засіб ведення бізнесу.

Спеціальне законодавство, що регулює франчайзинг, виникло в
Україні лише 1 січня 2004 року, коли набули чинності Цивільний і
Господарський кодекси України, які містять спеціальні норми,
присвячені франчайзингу (гл. 75 ЦК України і гл. 36 ГК України).
У результаті, окрім нового правового інституту, до вітчизняного
законодавства було введено новий термін «комерційна концесія»,
що започаткувало дискусії стосовно співвідношення таких термі-
нів, як «франчайзинг» і «комерційна концесія». Дискусія, окрім су-
то наукового, набула також практичного характеру, оскільки дуже
часто франшизодавцями в Україні є зарубіжні фірми з країн, націо-
нальне законодавство яких містить саме термін «франчайзинг».
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Тим не менше, слід враховувати, що в законодавстві деяких
країн поняття «франчайзинг» і «комерційна концесія» не є цілком
тотожними. Якщо, наприклад, у Російській Федерації «комерційна
концесія» також розглядається як еквівалент поняттю «франчай-
зинг», то в таких країнах, як Франція, Португалія, Бельгія і Швей-
царія договір «комерційної концесії» є одним з видів «виключних»
або «дистриб’юторських» угод. За національним законодавством
цих країн під договором комерційної концесії розуміється угода,
за якою одна сторона закуповує в іншої сторони товари, виготов-
лені або придбані останньою, з метою їх перепродажу в межах пев-
ної території. Відповідно навіть якщо під час укладення такої
угоди разом із правом на реалізацію товару на певній території бу-
де передано право на використання фірмового найменування ви-
робника, може йтися лише про збутовий франчайзинг. Збутовий
франчайзинг дійсно досить часто трапляється в практиці (прикла-
дом тут може бути «Yves Rocher»), проте існують також інші види
франчайзингу: виробничий франчайзинг, що є передачею прав на
виробництво і збут під торговельною маркою франшизодавця
продукції з використанням запатентованої технології виробництва,
матеріалів або похідного компонента продукції (наприклад, вироб-
ництво «Coca Cola» чи «Pepsi»), а також франчайзинг у сфері об-
слуговування, тобто надання франшизоотримувачем послуг під
фірмовим найменуванням або торговельною маркою франшизодав-
ця (наприклад, «McDonald’s», «Два гуся», «Піца Челентано»).

Отже, на думку авторів, франчайзинг в Україні є гібридною фор-
мою, яка поєднує елементи ліцензійних угод на право володіння то-
варним знаком та дистриб’юторських угод, які пов’язані з виключ-
ним правом на реалізацію товарів та послуг на договірній основі.

Тому франчайзинг можна розуміти як пільгове підприємництво,
як форму тривалого ділового співробітництва, у процесі якого вели-
ка компанія надає індивідуальному підприємцю чи групі підприєм-
ців ліцензію (франшизу) на виробництво продукції, торгівлю това-
рами чи надання послуг під торговою маркою даної компанії на
обмеженій території, на термін і умовах, визначених договором.
Співробітництво між франчайзером і франчайзою відбувається на
основі укладеного договору (франшизної угоди), у результаті якої
франчайзер надає право франчайзі використовувати товарний знак,
знак обслуговування, вивіску та особливо ноу-хау шляхом однома-
нітної експлуатації і під його контролем. Найбільш комплексною,
повно-масштабною і найпоширенішою моделлю франшизи, що ви-
никла в США, є франшиза бізнес-формату, або ділового формату.
Бізнес-формат франчайзингу — це договір франшизи, відповідно до
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якого франчайзер не лише надає франчайзі весь комплекс виключ-
них прав, тобто ділиться з ним власними методами, способами, мис-
тецтвом ведення комерційної діяльності, але й безпосередньо здій-
снює підготовку всебічної програми діяльності для франчайзи, до-
помагає в плануванні поточних операцій, в устаткуванні операцій-
них площ, у створенні транспортної та складської інфраструктури, в
оформленні його юридичного статусу. Іноді франчайзер цілком бе-
ре на себе будівництво й устаткування торгової чи сервісної одини-
ці і вручає її франчайзі «під ключ».

Таким чином, бізнес-формат франчайзингу зазвичай означає
повне ототожнення «одиниці» з власними фірмовими дистриб’ю-
торськими ланками франчайзера (якщо такі в нього є) щодо «ді-
лових» інтер’єрів одиниці, уніформи службовців та інших елемен-
тів оформлення й організації бізнесу. Особливістю франшиз біз-
нес-формату є довгострокові ділові взаємовідносини, що вклю-
чають не тільки товари, послуги й товарні знаки, але й сам біз-
нес-формат у цілому — стратегію і план збуту, інструкції з екс-
плуатації та стандарти, контроль якості й безперервні двосторон-
ні зв’язки. Водночас від франчайзи потрібно, щоб споживач був
сповіщений про те, що він обслуговується незалежним підприєм-
ством і знав, кому адресувати свої претензії.

Залежно від виконуваних функцій франшизи ділового форма-
ту поділяються на три типи: 1) франшизи на переробку (вироб-
ництво); 2) франшизи на послуги (сервіс); 3) франшизи на оптову
торгівлю (розподіл).

Для компаній франчайзинг — це спосіб поширення бізнесу.
Для підприємців франчайзинг — це один зі шляхів стати власни-
ком бізнесу. На зростаючих ринках, таких як Україна, франчай-
зинг є швидким способом навчання підприємців практичним ста-
ндартам, що необхідні для ведення прибуткового бізнесу.
Існують різноманітні форми франчайзингу. Вибір франчайзингу
залежить: від виду господарської діяльності; стабільності фран-
чайзера та його місця на ринку товарів і послуг; особливостей
ринку місцевої франчайзи. Виокремлюють три основні види фран-
чайзингу — товарний, виробничий і діловий (детальніше про
види франчайзингових систем, типові структури та проблеми по-
будови і функціонування на вітчизняному ринку товарів і послуг
див. працю О. В. даннікова «Проблеми побудови та функціону-
вання франчайзингових систем в Україні» [3]).

Для вітчизняної економіки франчайзинг сьогодні є відносно но-
вим явищем, тоді як у розвинутих країнах він тривалий час практи-
кувався як засіб забезпечення потреб суспільства в різних послугах.
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На сучасному етапі розвитку української економіки дедалі біль-
ше уваги приділяють кількісному збільшенню господарюючих
суб’єктів, особливо це стосується сектора малого бізнесу. Одним
зі шляхів нарощування маси малих підприємств — платників по-
датків до бюджетів різних рівнів — може стати законодавче за-
кріплення ведення бізнесу на умовах франчайзингу.

Розвиток вітчизняного підприємництва, насамперед малого,
ускладнений підвищеними комерційними ризиками. Реалізація су-
часних бізнес-проектів вимагає від підприємця широких знань ме-
неджменту, маркетингу, фінансів і вміння враховувати особливості
проекту. Відпрацьовування ефективної системи бізнесу в кожному
конкретному випадку потребують значних витрат часу і коштів.

Організація підприємства на умовах франшизи значно знижує
підприємницькій ризик, тому що в цьому випадку відбувається
використання вже напрацьованого бізнесу, що довів свою ефек-
тивність. Таким чином, розвиток франчайзингу може виявитися
однією з найефективніших форм підтримки підприємництва, од-
ним з можливих рішень важливої державної задачі.

Система ринкових відносин типу франчайзингу нині інтенсив-
но формується в Україні. За оцінками, на сьогодні в Україні
підписано більше вісімдесяти франчайзингових контрактів, тре-
тина яких стосується ринку нафтопродуктів, ще чверть системи
fast food. Найбільші франчайзери — «Мак Дональдс», «Кодак»,
«Фуджі», «Білла», «Баскин & Робінс», «Альянс», «Швидко»,
«Ростикс», «XXI століття», «Uno momento» та ін.

Франчайзинг дедалі ширше використовують під час створення
технічних станцій обслуговування автомобілів (наприклад, ЗАЗ-
Деу), автозаправних станцій (наприклад «ТНК-Україна», «Лу-
койл-Україна»), магазинів автомобільних товарів та аксесуарів
(мережа магазинів «АТЛ») салонів краси, які іноді працюють не
лише під торговою маркою, що створена для салонів краси, але й
під торговою маркою, відомою споживачу. Як приклад можна
навести торговельну марку «Тіко», під якою працюють автоза-
правки, супермаркети та салони краси, здійснюється продаж то-
варів за каталогами. На сьогодні цей вид підприємницької діяль-
ності використовується під час розповсюдження товарів з відо-
мих каталогів «Отто», «Квеллі» та ін.

Успішно розвивають франчайзингову мережу в Україні також
фірма «SPAR», російська фірма «1С», українські підприємства
ТОВ «Торгова марка Піцца Челентано», мережа ресторанів
швидкого харчування «Єврохата» та Асоціація «МакСмак» (до
речі, перші в Україні франчайзингові фаст-фуди).
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В Україні 29 грудня 2001 року розпочала свою діяльність
Асоціація роботодавців у галузі франчайзингу. Завдання цієї ор-
ганізації — представляти інтереси підприємців та їхніх операто-
рів, які використовують франчайзингові договори в державних
установах, надавати їм практичну допомогу під час організації та
просування на ринку. Одночасно з активною діяльністю на наці-
ональних теренах Асоціація налагоджує зв’язки з іноземними та
міжнародними асоціаціями, вивчає досвід інших країн у фран-
чайзинговій діяльності та нормативні засади останньої.

Стрімке зростання продажу товарів, послуг і технологій на
умовах багаторівневого (мережевого) маркетингу та франчайзин-
гових систем, що нарощується майже в усьому світі в умовах ре-
цесії світової економіки, буде характерне й для України, отже,
доцільність застосування зарубіжного досвіду в процесі розвитку
мережевих систем на шляху подолання кризових явищ в еконо-
міці беззаперечна. Однак дуже малоймовірно, що системи «завт-
рашнього дня» будуть цілком ідентичні тим, що існують сього-
дні. За стрімких змін в економіці, коли ідея створення єдиного
світового ринку майже стала реальністю, деякі внутрішні аспекти
природи мережевих систем перебувають на межі зміни.

Резюме

Розглянуті в розділі теоретичні положення, висновки та мето-
дичні рекомендації є важливим підґрунтям для вирішення проб-
лемних прикладних питань щодо практичної реалізації програ-
ми продажу товарів та послуг. У результаті розробки оптималь-
ної системи розподілу, орієнтованої на споживача, і визначення
організаційної форми каналу учасники маркетингового каналу
одержують план дій, реалізація якого повинна привести до ство-
рення ефективної системи розподілу, яка відповідає вимогам
споживачів та передбачає отримання високого рівня прибутку.

Приділено достатньо уваги питанням управління торговим
персоналом. Насамперед розглядаються задачі, що стоять безпо-
середньо перед персоналом служби продажу, виходячи з того, що
головним критерієм оцінки ефективності її роботи є показник
ступеня задоволення замовлень споживачів, що розраховується
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як відношення кількості замовлень, що надійшли, до кількості
відпущених або виконаних.

У розділі розкрито сутність особистого продажу, розглянуто
основні його етапи та проблеми організації персонального прода-
жу. Розглянуто теоретичні засади: сутність, типи, основні принци-
пи персонального продажу, представлено процес особистого про-
дажу, особливості організації на ринку України та роль особистого
продажу у формуванні сприятливих відносин зі споживачами.

Розкрито проблеми впровадження елементів мережевої взає-
модії в діяльність українських підприємств, що визначається по-
ступовим розвитком мережевих систем (систем сітьової взаємо-
дії: багаторівневого, або сітьового (мережевого) маркетингу та
франчайзингових систем) в Україні, доцільністю застосування
зарубіжного досвіду в цьому процесі на шляху подолання кризо-
вих явищ в економіці.

Зростання конкуренції на вітчизняному ринку спонукає під-
приємців як до вдосконалення вже застосовуваних маркетинго-
вих елементів, так і до пошуків нових ефективних прийомів, що у
свою чергу веде до зміни структури маркетингу підприємств.

Авторами розглянуто питання створення теоретичних основ
проектування каналів розподілу, процесу управління продажем та
практичну реалізацію програми продажу вітчизняних підприємств
в умовах бурхливого розвитку українського товарного ринку.

У маркетинговій діяльності українських підприємств останнім
часом суттєво зросла частка заходів, які передбачають індивідуа-
лізований вплив продавця на покупця, у тому числі прямих пош-
тових розсилок, телемаркетингу, персонального продажу та
електронної комерції. І практики, і теоретики бізнесу майже од-
ностайно розглядають зазначені заходи як необхідні інструменти
в сучасній боротьбі за формування й підтримання лояльності клі-
єнтів до певної торгової марки або підприємства в цілому.

Розглянуто персональний продаж як складову частину комплек-
су маркетингових комунікацій, яка повинна забезпечити формуван-
ня відповідних уявлень про товар і підштовхнути потенційних по-
купців до його купівлі. З одного боку, це засіб побудови певних
взаємовідносин з потенційними споживачами; з другого, безпосеред-
ньо збутова операція. Отже, друга складова виходить за межі того,
що ми розуміємо під просуванням продукції. Такий підхід визначає
всю складність організації та управління персональним продажем.

Достатньо уваги приділено проблемам побудови та функціо-
нування мережевих систем в Україні. Незважаючи на наявність
окремих гальмуючих факторів, продаж товарів, послуг і техноло-
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гій на умовах мережевого маркетингу та франчайзингових систем
в Україні вже успішно розвивається. Дедалі більше вітчизняних
підприємців звертаються до формату ведення бізнесу на умовах
мережевої взаємодії. Значення цих процесів для української еко-
номіки переоцінити складно, для бізнесу — це один з найшвид-
ших і найефективніших способів створення нових незалежних
підприємств, об’єднаних у єдину систему, для громадян — мож-
ливості розвитку власного бізнесу на базі перевіреної бізнес-
моделі, а для держави — ефективний інструмент підтримки серед-
нього, малого та індивідуального підприємництва, створення ро-
бочих місць, а отже, і розвитку всієї вітчизняної економіки.

Терміни і поняття

Карта процесу — схема потоків, що виникають під час надходження
замовлення від покупця і закінчуються поставкою товару, яка
наочно показує, скільки часу витрачається на операції, що за-
безпечують або не забезпечують збільшення цінності.

Плани збуту — це система показників, які характеризують асортимент,
кількість і якість продукції, яку треба поставити в плановому
періоді. Вони включають плани реалізації, поставки та відван-
таження.

Портфель замовлень — це кількість продукції в асортименті, яка повин-
на бути вироблена у визначений термін та реалізована спожи-
вачам на основі угод.

Послуга — деяка дія, що приносить користь споживачу.
Поставка — продаж продукції оптовим покупцям, торговельним під-

приємствам — для наступного продажу; промисловим органі-
заціям та підприємствам — для переробки та виробничого
споживання.

Потік — це сукупність об’єктів, що сприймаються як одне ціле. Існує
як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в аб-
солютних одиницях за певний період часу.

Принцип захисту від психологічних невдач передбачає набуття персона-
лом навичок збереження психологічної рівноваги (самозахис-
ту) за умови небажаного ходу чи завершення переговорів і
ґрунтується на розумінні ймовірності відмови потенційних
клієнтів, знанні способів ведення бесіди з неврівноваженим
співрозмовником тощо.
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Ризик постачальника — можливість бракування партії продукції за
відбіркового контролю, коли частка дефектних виробів є не-
прийнятною.

Ризик споживача — можливість прийняття продукції, у якої частка де-
фектних виробів є неприйнятною.

Системний підхід — методологія наукового пізнання, в основі якої ле-
жить розгляд об’єктів як систем, що дозволяє побачити дослі-
джуваний об’єкт як комплекс взаємопов’язаних підсистем,
об’єднаних спільною метою, розкрити його інтегративні влас-
тивості, а також внутрішні та зовнішні зв’язки.

Питання для перевірки знань

1. Дайте визначення поняттю «директ маркетинг», «пря-
мий маркетинг».
2. У чому полягає розробка оптимальної системи розподілу?
3. Які особливості та специфіка організації процесу про-
дажу на ринку України? Поясніть вашу позицію.
4. Визначте роль особистого продажу у формуванні спри-
ятливих відносин зі споживачами. Наведіть приклади.
5. Назвіть основні етапи процесу персонального продажу.
6. Які проблеми побудови та функціонування франчайзин-
гових систем в Україні?

Завдання для індивідуальної роботи

Вправа 1
Враховуючи наведену нижче інформацію, пов’язану з оцінка-

ми результативності різних торгових представників компанії, які
висновки можна зробити щодо торгових представників, які не
виконали свої квоти?

а) Торговий представник 1 досяг поставлених перед ним ці-
лей, що стосуються комерційних візитів, телефонних дзвінків
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клієнтам і залучення нових клієнтів; відносини з клієнтами хо-
роші; не спостерігається жодних серйозних проблем ні в одній зі
сфер діяльності.

б) Торговий представник 2 зробив набагато менше, ніж було
заплановано, комерційних візитів; у цілому телефонних контак-
тів багато, проте вони торкалися в основному однієї фірми. Ана-
ліз використання часу засвідчує, що цей торговий представник
витрачає занадто багато часу на роботу з однією фірмою. Нових
клієнтів дуже мало; усі інші сфери діяльності можна оцінити на
«добре» або «відмінно».

в) Торговий представник 3 зробив мало комерційних візитів
(значно менше запланованого); телефонних контактів, листів і
пропозицій дуже мало (менше запланованого); результати аналізу
використання часу свідчать про неефективне його використання
цим торговим представником (зокрема, дуже багато часу в нього
займає діяльність, пов’язана з обслуговуванням клієнтів); відноси-
ни з клієнтами найсприятливіші; одержав від них багато корисної
інформації про функціонування придбаних ними товарів.

Відповідь занотуйте.
Вправа 2
Продавців часто називають торговими представниками. Дай-

те письмово визначення терміна «представник». Кого саме пред-
ставляє продавець? Чому так важливо розрізняти групи, які пред-
ставляють продавці? Яким чином відмінність у тому, кого саме
представляють продавці, впливає на управління продажами?
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МАРКЕТИНГОВИЙ
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОДАЖУ

ТЕМА 1. Оцінка розвитку і результатів діяльності маркетин-
гового каналу. Розробка підходів проведення аналізу витрат
системи продажу.
ТЕМА 2. Напрями підвищення ефективності продажу.

Резюме
Терміни і поняття
Питання для перевірки знань
Завдання для індивідуальної роботи
Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал цього розділу, ви ЗНАТИМЕТЕ:

 методику аналізу збутових витрат;
 методику аналізу показників результативності збу-
тової діяльності;
 методику аналізу впливу збутової діяльності на
прибуток підприємства;
 порівняльний аналіз структури збутових витрат;
 оцінку розвитку та результатів діяльності маркетин-
гового каналу;
 розробку підходів проведення аналізу витрат сис-
теми продажу;
 напрями підвищення ефективності продажу.

12
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Оцінка розвитку і результатів
діяльності маркетингового каналу.

Розробка підходів проведення аналізу
витрат системи продажу

Моментом збуту вважається відвантаження продукції за
межі підприємства, моментом реалізації — надходження грошо-
вих коштів на рахунок підприємства.

Обсяг збуту (реалізації) продукції є одним з найважливіших
показників роботи підприємства й визначає результати його фі-
нансово-господарської діяльності. Від нього залежить розмір до-
ходів і прибутку. У практиці комерційної збутової діяльності важ-
ливе значення має своєчасне й економічно грамотне виконання
збутових функцій. Навіть незначні відхилення від запланованих
робіт можуть мати негативні наслідки для підприємства. Тому
головним завданням аналізу збутової діяльності є виявлення при-
чин відхилень і недоліків у збутовому процесі та їх усунення.

Збутову діяльність підприємства доцільно аналізувати за та-
кими напрямами:

1. Аналіз збутових витрат.
2. Аналіз показників результативності збутової діяльності.
3. Аналіз впливу збутової діяльності на прибуток підприємства.
Збутові витрати відображаються торговою націнкою, яка ви-

значається різницею між ціною продажу кінцевому споживачу та
ціною, виплаченою виробнику першим покупцем. Торгова націн-
ка, таким чином, дорівнює вартості, доданій у процесі збуту. Для
непрямого каналу вона визначається сумою послідовних націнок
посередників. Націнка окремого посередника дорівнює різниці
між ціною купівлі та ціною продажу:

TC=Ps – Рb, (1)
де Ps — ціна продажу;
Рb — ціна покупки.
Торгова націнка, як правило, встановлюється або відносно ці-

ни продажу, або відносно ціни покупки й визначається так:

Ps
PbPsTC −

=  і 
Pb

PbPsTC −
= . (2)

Правило еквівалентності описується співвідношеннями:

TCb
TCb

TC
+

=
1 TCs

TCs
TC

−
=

1
. (3)

Т ема 1
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Структура й величина націнки залежать від місця посередника в
каналі збуту, а також від змісту й об’єму його функціональної діяль-
ності. Торгова націнка, таким чином, є платою за певні функції
збуту, що їх здійснює посередник. У тому об’ємі, у якому підприєм-
ство-виробник приймає на себе виконання збутових функцій, воно
має забезпечити їх фінансування. Порівняльну характеристику збу-
тових витрат для двох непрямих каналах подано в табл. 12.1.

Один з каналів передбачає функціональну діяльність оптових по-
середників, другий — роздрібних торговців. У непрямому довгому
каналі більшість збутових функцій виконують оптові посередники, а
витрати, пропорційні об’єму збуту підприємства-виробника, компен-
суються торговою націнкою. Організація служби збуту виробника
орієнтована на взаємодію саме з оптовими посередниками. Збутові
витрати підприємства-виробника характеризуються відносно низь-
ким рівнем постійної складової. Така організація збутової діяльності
водночас вирізняється слабким ступенем управління збутом з боку
кінцевого споживача й вимагає значних витрат на просування товару.

У непрямому короткому каналі переважна частина функцій,
пов’язаних зі зберіганням і доставкою (управлінням запасами й
потоками товароруху), а також маркетингових та юридичних фун-
кцій здійснює безпосередньо саме підприємство-виробник. Це
зумовлює необхідність створення власної збутової мережі (мере-
жі складів), потужніше організованої служби збуту й тим самим
визначає високий рівень постійних витрат.

Знання структури витрат для різних каналів збуту дозволяє
провести аналіз ефективності їх використання.

Графічно інтерпретацію результатів порівняльного аналізу ви-
трат для двох каналів збуту представлено на рис. 12.1.

Область приорітетного
використання короткого каналу

Область приорітетного
використання довгого каналу

Короткий канал
TSCS = FSCS + VSCS

Довгий канал
TSCL = FSCL + VSCL

Збутові
витрати

TSCS

TSCL

Рис. 12.1. Порівняльний аналіз збутових витрат
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За певного обсягу збуту витрати для обох каналів однакові. За
рівної перспективи довгий канал виявляється кращим (ефектив-
нішим) для збуту в обсягу, нижчому за вказаний. І, навпаки, у
випадку збуту в обсязі, що перевищує вказаний, ефективнішим
виявляється використання короткого каналу.

Таким чином, аналіз ілюструє відоме й перевірене практикою
твердження: відносно малі підприємства використовують довгі
канали збуту, оскільки обсяги їх збуту недостатні для забезпе-
чення інвестицій, необхідних для організації короткого каналу
збуту. Обсяг збуту, за якого витрати використання довгого й ко-
роткого каналів рівні, характеризує нижчий рівень ефективності
(рентабельності) інвестицій створення власної збутової мережі
виробничого підприємства.

Рівень рентабельності для кожного каналу може бути розра-
хований таким чином:

TSC
TSCTR

R
−

= , (4)

де TR — загальна виручка;
TSC — загальні збутові витрати.
Показники результативності збутової діяльності включають

аналіз:
• фактичного об’єму реалізованої продукції;
• кількості укладених з покупцями угод;
• кількості повністю виконаних контрактів;
• середньої вартості укладених контрактів;
• коефіцієнту оборотності запасів готової продукції;
• об’єму реалізованої продукції в розрахунку на одного спів-

робітника збутового відділу;
• об’єму реалізованої продукції в розрахунку на одну гривню

затрат на рекламу.
До показників результативності збутової діяльності перш за

все зараховують об’єм реалізації продукції. Цей показник слід
використовувати для аналізу або в натуральних одиницях виміру,
або в порівнюваних цінах, щоб виключити вплив цін на зростан-
ня об’єму реалізації продукції.

Активність збутової діяльності можна оцінити за кількістю
укладених і виконаних контрактів з покупцями.

Зміна середньої вартості одного виконаного контракту пока-
зує, як змінилася частка покупців (великих, середніх, малих) у за-
гальному обсязі збуту продукції підприємства. Визначається цей
показник шляхом ділення обсягу реалізованої продукції за пев-
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ний період на кількість виконаних за цей період контрактів з по-
купцями.

Коефіцієнт оборотності запасів готової продукції визначається
за формулою:

З
Коб

Р
= , (5)

де Р — об’єм реалізованої продукції за певний період, тис. грн;
З — середній запас готової продукції за вказаний період, тис.

грн.
За допомогою показника об’єму реалізованої продукції в роз-

рахунку на одного співробітника збутового відділу можна оціни-
ти зміну продуктивності праці збутового персоналу.

Показник об’єму реалізованої продукції в розрахунку на одну
гривню затрат на рекламу характеризує ефективність збутової
реклами.

Аналізуючи результати збутової діяльності, доцільно також
розглянути виконання договірних зобов’язань перед покупцями з
поставок продукції.

Відсоток виконання договірних зобов’язань (Kd) розрахо-
вується за формулою:

%100⋅⎟
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=

d

d
d V

VV
K , (6)

де Vd — обсяг поставок продукції підприємством за певний пері-
од відповідно до укладених угод;

V — обсяг недопоставки продукції за певний період.
Для аналізу можна використати такі показники: об’єм поста-

вок відповідно до укладеної угоди (за звітний місяць і за період з
початку року), недопоставки продукції за договорами (за звітний
місяць і за період з початку року), відсоток виконання договірних
зобов’язань (за звітний місяць і за період з початку року), причи-
ни недовиконання договірних зобов’язань.

Збут продукції як складова комерційної діяльності здійснює
вирішальний вплив на розміри доходів і прибутку промислового
підприємства. Таким економічним категоріям, як збут і прибуток,
у розвинутих країнах ринкової економіки приділяють значну ува-
гу. Відомо, що прибуток залежить не тільки від кількості реалізо-
ваної продукції, але й від частки постійних витрат підприємства.
Тому для економіки розвинутих країн Заходу характерне виокрем-
лення із загальних витрат на виробництво і збут продукції по-
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стійних, а також змінних витрат. Це характерно для тих країн, де
використовується система обліку затрат «директ-костінг». У цій
системі собівартість продукції визначається тільки за змінними
витратами. Інші витрати зараховуються на прибуток чи збиток
підприємства.

Прагнучи збільшити свій прибуток, підприємці особливо
ретельно вивчають можливості зниження загальної суми постій-
них витрат. До постійних витрат, як правило, належать: аморти-
заційні відрахування, оренда, заробітна плата управлінського пер-
соналу.

Змінні витрати — це пряма заробітна плата, матеріальні затра-
ти, частина накладних витрат, що змінюється пропорційно
об’єму виробленої та проданої продукції.

Характер «поведінки» цих видів витрат може відрізнятися від
правил пропорційної зміни їх разом з об’ємом виробництва та
збуту. Вони можуть і випереджати зростання випуску продукції, і
відставати від нього. Але елемент непропорційності прийнято не
брати до уваги, оскільки питома вага витрат, що не підлягають
цим правилам, невелика.

Використання у внутрішньому аналізі підприємства поділу
виробничих і збутових витрат на постійні й змінні, а також кри-
терії маржинального прибутку, точки беззбитковості підприємст-
ва дозволяють встановити кількісну залежність між величиною
прибутку та об’ємом збуту, рівнем цін, структурою асортименту
продукції, витратами на рекламу й вирішити ряд інших задач.

Постійні витрати в сумі з прибутком від реалізації називають-
ся маржинальним прибутком (Rm):

Rm = R + E, (7)
де R — чистий прибуток від реалізації продукції;

E — постійні витрати підприємства.
Маржинальний прибуток можна представити також як пере-

вищення виручки від реалізації над величиною змінних витрат:
Rm = S – V, (8)

де S — виручка від реалізації продукції;
V — змінні витрати підприємства.
Питомий маржинальний прибуток — це перевищення питомої

ціни продажу (P) над величиною змінних затрат на одиницю
продукції (Vmp):

Rmp = P – Vmp .  (9)
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У країнах Заходу з метою аналізу також широко використо-
вуються такі поняття, як точка беззбитковості, точка рівноваги
продажу чи точка критичного об’єму продажу. Усі ці поняття
аналогічні.

Точку беззбитковості можна розраховувати за формулою:

pc

p
b VP

V
Т

−
= , (10)

де Vp– постійні витрати;
P — продажна ціна;
Vpc — питомі змінні витрати.
Графічно інтерпретацію точки беззбитковості подано на рис.

12.2.
Виручка

Точка беззбитковості

Лінія виручки
від продажу

Лінія повної
собівартості

Змінні
витрати

Постійні
витрати

Об’єм продажу

Рис. 12.2. Точка беззбитковості підприємства

У ряді випадків економічна ситуація на ринку примушує під-
приємства скорочувати виробництво й збут продукції. Як відомо,
попит на товари конкретного підприємства може бути визначе-
ний за формулою:

,tii DVD = (11)

де Vi — ринкова частка і-го підприємства;
Dt — загальний ринковий попит на даний товар.



608

У випадку скорочення загального ринкового попиту попит на
товар підприємства теж матиме тенденцію до зниження. У таких
умовах підприємство має визначити показник безпеки комерцій-
ної діяльності — визначити, на яку суму можна зменшити збут
товарів і виручку від реалізації, не виходячи із зони прибутку.
Водночас підприємство має вживати заходи, направлені на збіль-
шення своєї ринкової частки, до яких належать: розробка нової
цінової політики, вдосконалення виробництва, модернізація та
покращення якості виробів й ін.

Показник безпеки комерційної діяльності (запас фінансової
міцності) — сума, на яку підприємство може собі дозволити зме-
ншити виручку від реалізації, продовжуючи отримувати прибу-
ток.

Sc = R – Rb .  (12)

Або ж у відсотках:

%100
R

RR
S b
с

−
= , (13)

де R — очікувана виручка від реалізації продукції;
Rb — точка беззбитковості.
Важливими факторами в конкурентній боротьбі за замовника-

споживача між організаціями є рівень виробничо-технологічного
потенціалу цих організацій; здатність адаптуватися в умовах нау-
ково-технічного прогресу; використання міжнародних стандар-
тів; повне задоволення вимог замовників.

Зрештою, в умовах невизначеності й ризику ринкової еконо-
міки проблема не в тому, щоб виробити продукцію, а в тому, щоб
її продати, тобто організувати ефективний збут, який передбачає
облік купівельної спроможності споживача, інфляції, кон’юнкту-
ри ринку; прийняття оптимальних організаційно-технічних рі-
шень, критеріями яких є такі показники, як строки виконання ро-
біт, їх вартість, обмеження в ресурсах, враховуючи сучасні досяг-
нення у виробництві.

Аналіз результатів маркетингової діяльності фірми має на меті
з’ясування ефективності збуту її продукції. З метою підвищення
ефективності збутової діяльності організацій необхідно здійсню-
вати дослідження загальних умов збуту продукції. Для цього ви-
користовують фінансові звіти фірми, а також дані щодо обороту з
продажу продукції, розподілу продажу за регіонами, результатів
діяльності збутового апарату, регулярності надходження замов-
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лень, завантаження портфеля замовлень, способів продажу, стану
товарних запасів тощо.

Комплексно рекомендовані заходи покликані вдосконалити
процес планування й реалізації збутової політики підприємства
та збільшити загальні обсяги збуту.

Напрямки підвищення
ефективності продажу

Наявність розгалуженої збутової мережі, високі темпи
товарообігу є певною гарантією ефективного збуту продукції фір-
ми. При цьому беруться до уваги чисельність зайнятих співробіт-
ників (чим більше, тим краще), рівень компетентності в технічній
та комерційній сфері діяльності, динаміка обсягу продажу за
останні п’ять років.

Можна визначити, які ж критерії слід враховувати керівницт-
ву підприємства, вибираючи дилера чи торгового посередника.

1. Фінансове становище.
Безперечно, широкі фінансові можливості, стійке фінансове

становище, досвід у веденні справи в даній сфері бізнесу свідчать
на користь потенційного агента.

2. Організація та основні показники збуту.
Наявність розгалуженої збутової мережі, високі темпи товаро-

обігу є певною гарантією ефективного збуту продукції фірми.
При цьому беруться до уваги чисельність зайнятих співробітни-
ків (чим більше, тим краще), рівень компетентності в технічній та
комерційній сфері діяльності, динаміка обсягу продажу за остан-
ні п’ять років.

3. Збут якої продукції здійснює посередник?
Це питання потребує ретельного аналізу показників «м’якої»

якості робіт, які виконує посередник. Скажімо, інколи доцільно
довірити збут своєї продукції фірмі, що торгує товарами конку-
рентів, перевагу слід надавати посередникам, які вже займаються
збутом продукції вашого підприємства. Ще один плюс на ко-
ристь посередника — висока якість виробів, послуг, які він реалі-
зує.

4. Загальна кількість товарів та виробів різних фірм, які про-
дає посередник.

Òåìà 2
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Якщо таких товарів багато, то перш ніж обрати цього посеред-
ника, слід переконатися, що виробам вашого підприємства буде
приділено достатньо уваги.

5. Репутація дилера.
6. Охоплення ринку:
 у географічному розрізі слід уникати дублювання своєї збу-

тової мережі та конфліктів між дилерами;
 у галузевому розрізі збутова мережа дилерів повинна охоп-

лювати основні групи споживачів;
 періодичність отримання замовлень — чим рідше надходять

замовлення, тим менша ймовірність збереження своєї присутнос-
ті в бізнесі.

7. Запаси та складські приміщення.
Головне — це готовність у будь-який момент здійснити по-

ставку продукції споживачеві. Мається на увазі, що товар у будь-
який момент повинен бути повністю укомплектований. Запаси
слід підтримувати на рівні, необхідному для регулярного поста-
чання споживачів. Крім того, складські приміщення мають бути
оснащені всім необхідним для обробки вантажів.

8. Управління продажем.
Упевнене лідерство у своїй сфері завжди є гарантом успіху.

Отже, один з напрямів вивчення спроможності дилера — оцінка
його агресивності на ринку.

Вибір певного маркетингового каналу або форми реалізації
продукції залежить від багатьох факторів і здійснюється на осно-
ві економічних критеріїв — порівняння обсягу реалізації з витра-
тами на створення й функціонування каналу, з погляду можливо-
стей контролювати діяльність каналу розподілу й адаптувати
його під збут нових продуктів або під роботу на нових умовах.
Існують певні оптимальні співвідношення між обсягами реаліза-
ції та кількістю покупців, клієнтів. Очевидно, що в разі, якщо в
керівництва певного підприємства є можливість оптимізувати кіль-
кість клієнтів за обсягами товарів, що ними закуповуються в
підприємства в цілому і за окремими каналами зокрема, це слід
зробити. (Така ситуація існує, коли попит на продукти підприєм-
ства перевищує можливості його товарного покриття і є можли-
вість оптимізувати кількість клієнтів.) Методику такої оптиміза-
ції на основі закону Парето, або закону 80/20, проілюстровано на
рис. 12.3.

Підприємство за результатами збуту, скажімо, за рік, ранжи-
рує своїх клієнтів за обсягами закупівель. На полі графіка нано-
ситься точка, що пов’язує першого клієнта, який зробив найбіль-
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ші закупівлі, з процентною величиною цих закупівель (від 100 %).
Далі наростаючим підсумком наносяться точки для всіх інших
клієнтів. У результаті виходимо на точку 100, що характеризує
100 % закупівель, зроблених 100 % клієнтів. Вихід на неї здійс-
нюється по одній з кривих типу 1, 2, 3, 4. Якщо всі клієнти заку-
пили однакову кількість продуктів, то точки 0 і 100 сполучає
пряма лінія (5). Найкрутіша лінія (1) виходить у разі, коли неве-
лика кількість клієнтів закуповує левову частку продуктів. Варіан-
ти, що тяжіють до прямої лінії, є найнадійнішими (роль кожного
клієнта в загальному обсязі закупівель незначна), але водночас —
найдешевшими, складнішими в організаційно-технічному плані.
Дійсно, треба мати розширені штати збутовиків, бухгалтерів для
укладання договорів про поставки, відстежування відвантаження
товарів, оплати рахунків і т. п. Варіанти, що тяжіють до лінії і не
володіють такими недоліками, але є найменш надійними, оскіль-
ки збут залежить від незначної кількості клієнтів. Оптимальним,
за Парето, вважається варіант, коли в середньостатистичному
плані 20 % клієнтів закуповують 80 % товарів.
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Рис. 12.3. Оптимізація кількості клієнтів

Логістика

Для ефективної поставки товарів у маркетингових каналах по-
трібна кількість продукції повинна бути своєчасно доставлена в
пункт призначення, указаний споживачем. Логістика, або управ-
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ління ланцюжком поставок, — терміни, що широко використо-
вуються під час опису управління потоком товарів і послуг, а та-
кож пов’язаної з ними інформації, що рухаються з пункту вироб-
ництва в пункт споживання.

Ланцюжок поставок включає постачальників і клієнтів, з яки-
ми пов’язана діяльність будь-якого комерційного підприємства,
створення складних корпоративних спільних підприємств і поси-
лювання вимог, і закінчуючи попитом на готову продукцію з бо-
ку кінцевого споживача.

Ціноутворення

Одна з найпоширеніших причин незадовільних обсягів про-
дажу товару — невідповідність роздрібних цін задекларованому
позиціюванню. Занижена ціна може як ослабити інтерес у роздрі-
бних торговців при роботі саме з товаром (зменшується їх маржа),
так і застерегти кінцевих споживачів від покупки даного товару
(занижена, порівняно з очікуваною, ціна часто асоціюється з ни-
зькою якістю товару). У більшості випадків оптовий або роздріб-
ний торговець із власної волі не стане знижувати оптові або роз-
дрібні ціни. Зазвичай це відбувається під впливом ззовні, тобто в
результаті наявності на ринку значної кількості аналогічного то-
вару від інших постачальників. Іноді постачальник сам також
може бути причиною зниження роздрібних цін на свій товар. Це
відбувається в тому випадку, коли компанія-постачальник не ко-
нтролює, через яких дистриб’юторів, у які роздрібні точки по-
ступає її товар. У результаті одному й тому самому магазину
пропонується товар від одного постачальника, але через різних
дистриб’юторів. Перемагає той, хто пропонує нижчу ціну. На-
ступає момент, коли в партнерів у каналах збуту інтерес до дано-
го товару зникає, тому що вони перестають на ньому заробляти.
У результаті виробник втрачає партнерів, а іноді й канал збуту.

Аналіз і контроль

Для забезпечення ефективного збуту необхідні аналіз і конт-
роль. Насамперед необхідно налагодити контроль за роздрібними
цінами й аналіз дій конкурентів. Крім того, необхідно систематич-
но відслідковувати, як товар представлений у місцях роздрібних
продажів. Особливу увагу потрібно приділяти контролю за діяль-
ністю партнерів: чи додержуються вони даних рекомендацій
виробника; чи не здійснюють поставки на території, віддані ін-
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шим дистриб’юторам, створюючи тим самим передумови до
демпінгу; чи не шкодять своїми діями іміджу постачальника в міс-
цях роздрібних продажів; чи дотримуються рекомендованого рів-
ня роздрібних і оптових цін.

Отже, можна виокремити п’ять основних елементів, від яких
залежить ефективність системи збуту. Це — стратегія, партне-
ри, ціноутворення, логістика і контроль.

Якщо компанія приділяє належну увагу всім п’яти елементам,
то збут налагоджений ефективно. Ігнорування або недостатня
увага до будь-якого з елементів дає привід уважати, що систему
збуту на підприємстві необхідно вдосконалювати. Описані вище
елементи для наочності можна зобразити графічно (рис. 12.4) у
вигляді «зірки ефективності». На рис. 12.4 показана ситуація, ко-
ли компанія приділяє достатню увагу всім п’яти ключовим еле-
ментам. У цьому випадку всі п’ять вершин рівновіддалені від
центру «зірки».

Стратегія

Партнери Ціноутворення

Логістика

Ефективний
розподіл

Контроль

Рис. 12.4. Елементи системи збуту

Розглянемо ситуацію, коли компанія приділяє недостатньо
уваги якому-небудь елементу збуту, наприклад, партнерам. При-
пустимо, компанія працює з усіма існуючими, а не з ретельно ві-
дібраними партнерами (якщо йдеться про оптимізацію дистрибу-
ції або ж компанії поки не вдається знайти «ідеальних» парт-
нерів). Тоді графічний промінь «партнери» на зображенні «зірки»
буде або дещо меншим за інші або взагалі зникне (рис. 12.5, б).
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У даному випадку залишилося тільки чотири графічні верши-
ни. Після зникнення однієї з них відбулася деформація центра
«зірки», порушилося графічно «ідеальне» розташування «ефек-
тивної дистрибуції». Це не значить, що система збуту не буде
працювати. Насправді, якщо відбуваються якісь продажі, та ще й
із залученням посередників, то деяка дистрибуція все-таки існує.
Але, судячи з графічного зображення, у цьому випадку система
збуту далека від ідеалу, отже, працює неефективно.

Стратегія

Ціноутворення

Логістика

Партнери

Ефективний
розподіл

Розподіл

а)

Ефективний
розподіл

Стратегія

Ціноутворення

Логістика

Розподіл

Контроль

б)

Рис. 12.5. Можливі варіанти розвитку системи збуту

Графічне зображення системи збуту дозволяє виявити переко-
си в ключових елементах. Наприклад, в описаній вище ситуації,
де надавалося мало уваги відбору партнерів, на малюнку цей не-
долік дистрибуції з’явився між «ціноутворенням» і «контролем».
Тобто за ситуації, коли партнери — випадкові оптовики або не-
лояльні дистриб’ютори, їх зацікавленність у товарі, а отже, і об-
сяги продажів, сильно залежатимуть від величини маржі оптови-
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ків, що працюють з товаром, і від ефективності контролю вироб-
ника за діями оптовиків.

Якщо ж, наприклад, у компанії слабкою ланкою є контроль, то
це також позначиться на ефективності дистрибуції (рис. 12.5, а).
Графічно центр «зірки» зміститься в сектор між «стратегією» і
«партнерами». Це означає, що тепер ефективність збуту багато в
чому залежатиме від того, наскільки грамотно виробник визна-
чив канали збуту й наскільки правильно підібрані партнери.

Формування каналів розподілу

Під час формування каналів розподілу особливу увагу приді-
ляють ефективності функціонування створеної системи загалом
та прибутковості кожного учасника маркетингового каналу.

Мета цих кроків — точний опис ринку та ідентифікація каналів,
що функціонують у його структурі. Аналіз джерел вторинної інфор-
мації та проведення досліджень мають надати первинну картину ста-
ну систем розподілу, але вони потребують уточнення та доповнення з
фахівцями передньої ланки (спеціалістами рітейлу або менеджерами
з продажів). Слід мати на увазі, що досягнути абсолютної поінфор-
мованості досить важко, особливо в реаліях українського ринку.

Чим мінливішим, неодноріднішим, бурхливішим і невизначе-
ним виявляється середовище роботи каналу, тим жорсткіше не-
обхідно контролювати поведінку учасників каналу. Проте існує
також потреба в гнучкості й пристосованості до швидко зміню-
ваного ринкового середовища, і вона суперечить потребі в конт-
ролі. Таким чином, у каналах, що функціонують у складному й
динамічному середовищі, існує постійна напруга.

Щоб визначити, яким чином зовнішні умови можуть обмежи-
ти свободу вибору фірм, необхідно ретельно розглянути кожний
з таких чинників:

 галузева концентрація;
 макроекономічні показники;
 існуючий і прогнозований стан технології;
 ступінь контролю або відсутності контролю та існуючі тен-

денції;
 перешкоди для виходу на ринок;
 поведінка конкурентів;
 ступінь прихильності кінцевих споживачів;
 географічний розподіл кінцевих споживачів;
 етап життєвого циклу товару;
 ступінь різноманітності й коливань, існуючих на ринку.
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Для виконання 3—4 кроків необхідно витратити чимало зусиль
на виявлення принципів формування маркетингових каналів кон-
курентів. Вихідні дані можна отримати шляхом проведення семі-
нарів, дослідження фокус-груп та інтерв’ю з окремими особами,
які мають зв’язок з формуванням каналів. Особливу увагу слід
приділяти тому, як окремим гравцям ринку вдається підтримувати
рівень прибутку й тенденцію до підвищення витрат у галузі.

Під час здійснення аналізу та оцінки існуючих каналів (5—6
кроки) варто застосовувати порівняльний аналіз задля запрова-
дження бенчмаркінгу — упровадження ефективних технологій
збуту, що використовують оператори ринку, для розробки або
реформування власної системи розподілу.

Під час виконання кроків 7 та 8 усю увагу приділяють ви-
вченню побажань кінцевих споживачів щодо елементів обслуго-
вування незалежно від торговельних точок, де вони отримувати-
муть товари та послуги фірми. На цьому етапі визначаються
чотири основні категорії елементів обслуговування:

1. Обсяг партії (окрім грошового еквівалента потенціальної
покупки, визначається, який вид закупок притаманний спожива-
чеві — одиничні або множинні?).

2. Децентралізація ринку (чи потребує кінцевий споживач та-
ких зручностей, як територіальна близькість, інформаційна й
технічна підтримка або він більше схиляється до значних відста-
ней і замовлень товарів за телефоном).

3. Час доставки та очікування.
4. Номенклатура й асортимент продукції.
Якщо на 8 етапі об’єктом дослідження є споживач, то дослі-

дження на 9 кроці мають бути спрямовані на вивчення канальних
систем у галузі відносно визначених споживацьких груп та їх ха-
рактеристик. Однак варто приділяти увагу елементам обслугову-
вання не тільки в певній галузі, але й брати до уваги різні галузі,
що схожі до досліджуваної за переліком ознак.

На 10 етапі необхідно зосередити увагу на тому, як пристосу-
вати характеристики, що були отримані в результаті аналізу ста-
тистичних даних, до певних торговельних точок, як це було
зроблено на попередньому етапі. При цьому найчастіше необхід-
но провести опитування осіб, які добре знайомі з торговельними
точками, подібними до тих, що були обрані в кожному конкрет-
ному випадку. Під час проведення подібної перевірки негативний
результат не повинен сприйматися як остаточний. Проте відповід-
ні припущення потрібно зробити для кожної торгової точки, що
характеризується таким поєднанням властивостей, яке неможли-
во представити або ризиковано намагатися здійснити.
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Потім необхідно перерахувати всі види діяльності, виконання
яких гарантує надання послуг відповідним сегментам низкою ре-
ально функціонуючих торгових точок. Торгові точки не функціо-
нують відособлено, вони являють собою кінцеві пункти систем
розподілу. Уся система розподілу орієнтована на досягнення ба-
жаного результату. І в тому випадку, коли зусилля виявляються
дуже серйозними, незалежно від того, яка допомога потрібна в
даному випадку, краще відмовитися від такої системи під час ви-
конання цього кроку процесу.

Діяльність з розподілу (маркетингові «потоки») або ряд функ-
цій, що виконуються учасниками каналу, забезпечує надання по-
слуг кінцевим споживачам. Нижче перераховано вісім основних
маркетингових потоків, хоча цей перелік можна змінити для пов-
нішої відповідності особливостям кожної конкретной галузі. Кож-
ний потік пов’язаний з певними витратами на надання послуг,
потребу в яких випробовують кінцеві споживачі (табл. 12.2).

Таблиця 12.2
МАРКЕТИНГОВІ ПОТОКИ ТА ВИТРАТИ, ЩО З НИМИ ПОВ’ЯЗАНІ

Маркетинговий потік Пов’язані з ним витрати

Фізичне володіння Зберігання й доставка. Витрати на підтримку то-
варних запасів

Право власності Витрати на особисті продажі, рекламу, стимулю-
вання збуту, зв’язки з громадськістю, а також на
виготовлення рекламних матеріалів

Стимулювання збуту Згаяний час і витрати на юридичне оформлення

Переговори Витрати, пов’язані з гарантією ціни і якості, стра-
хуванням, установкою, ремонтом, а також після-
продажним обслуговуванням

Ризик Умови кредитування, терміни й умови продажу

Фінансування Витрати на обробку заявок

Замовлення Витрати на отримання платежів і списання безна-
дійних боргів

Оплата

Під час виконання 11 кроку необхідно описати всі цілеспря-
мовані та нецілеспрямовані задачі та обмеження і сформувати
три різних варіанти системи розподілу:

1) «ідеальну» систему (орієнтовану на споживача);
2) існуючу систему;
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3) «регульовану» керівництвом систему (тобто «ідеальну» си-
стему, реорганізовану з урахуванням адміністративних задач та
обмежень).

Ідеальна система — це той еталон, з яким необхідно порівню-
вати інші системи. Це система або комплекс систем, які за належ-
ного управління забезпечать задоволення потреб кінцевих спо-
живачів. Це поняття — синонім загального управління якістю.
Тому, якщо регульована керівництвом система не відповідає іде-
альній, висновок очевидний: керівництво готове пожертвувати
задоволенням потреб клієнтів (якістю) заради виконання інших
задач або збереження певних обмежень. Незважаючи на те що
подібне відхилення може бути виправданим, керівництво повин-
не йти на такий компроміс тільки за повного усвідомлення
пов’язаних з ним ризиків. Можливі наслідки такого рішення по-
лягають у тому, що в разі створення конкурентами якоїсь альтер-
нативної системи, що дзеркально відображає ідеальну, становище
компанії на ринку може значно погіршати.

На 12 кроці здійснюється порівняння цих систем, а також про-
водиться аналіз «невідповідностей» (так званий GAP-аналіз) (рис.
12.7).

Система
розподілу, що
регулюється
керівництвом

Існуюча
система
розподілу

Ідеальна
система
розподілу

Ситуація А. Відповідність

Система
розподілу, що
регулюється
керівництвом

Система
розподілу, що
регулюється
керівництвом

Існуюча
система
розподілу

Існуюча
система
розподілу
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Ситуація В. Часткова відповідність
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Ситуація С. Повна невідповідність
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Рис. 12.7. Результати проведення аналізу невідповідностей
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У першому випадку («відповідність») існуюча, «регульована»
керівництвом та ідеальна системи дуже схожі одна на одну. У
цьому випадку керівництво знає, що існуюча система, з погляду
її організації, «відповідає прийнятим нормам», оскільки вона во-
лодіє потенційними можливостями для задоволення вимог кінце-
вих споживачів. Проте, якщо кінцеві споживачі часто виражають
незадоволеність існуючою системою, керівництво знає, що проб-
леми системи пов’язані не з її структурою, а з методами управ-
ління цією системою. При цьому претензії слід висувати вико-
навцям, а не самій структурі.

У ситуації В «часткова відповідність» існуюча й регульована
керівництвом системи дуже схожі між собою, але істотно відріз-
няються від ідеальної. Цей результат свідчить про те, що задачі й
обмеження, що ініціюються керівництвом, приводять до виник-
нення невідповідностей. Отримання такого висновку свідчить
про необхідність проведення ретельного аналізу обґрунтованості
задач і обмежень, який виконується на 13 кроці. На цьому етапі
всі задачі й обмеження слід представити на розгляд службовцям
компанії та особам, які не працюють у ній, для отримання оцінки
переконань і уявлень керівництва.

Завершальний крок описового процесу полягає в урегулю-
ванні ідеальної системи розподілу (з кроку 10) низкою задач і
обмежень, збережених або схвалених керівництвом після закін-
чення кроку 13. (Службовці компаній завжди відстоюватимуть
деякі зі своїх найсильніших переконань. Проте вони повинні
дійти згоди з цих питань, а також щодо того, з якими основни-
ми конкурентними силами й чинниками зовнішнього середо-
вища може зіткнутися їхня компанія). Отримана в результаті
система розподілу передбачає ретельне планування способів
упровадження, оскільки результат подібного об’єднання —
«оптимальний» або найсприятливіший маркетинговий канал
для фірми, де враховуються всі дані, одержані під час дослі-
дження. «Оптимальна» система розподілу може бути неідеаль-
ною, проте вона максимально відповідатиме прийнятим керів-
ництвом стандартам якості (тобто задовольняти вимоги кін-
цевих споживачів), результативності, ефективності та присто-
сованості. Якщо оптимальна система не збігається з ідеальною,
вона, як і раніше, залишає компанію вразливої для конкурентів,
які формують систему розподілу, орієнтовану на клієнтів.
Однак існує висока вірогідність того, що оптимальна система
буде значно орієнтованішою на ринок, ніж існуюча система
розподілу.
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Для забезпечення впровадження оптимальної системи реко-
мендується виконати такі дії.

1. Заручитися довірою всієї організації. Право голосу й участі
в 14-етапному процесі необхідно надати всім основним підрозді-
лам і рівням.

2. Знайти енергійного лідера для управління процесом змін.
Такий лідер повинен володіти впливом, користуватись довірою,
мати навички організаційної роботи і, що найважливіше, бути ці-
леспрямованим.

3. З’ясувати, причому якнайшвидше, який виконавець або
група виконавців в організації відповідає за канали. Створення
оперативних груп, що складаються з лідерів різних структурних
підрозділів, допомагає заручитися їхньою підтримкою, якщо во-
ни беруть участь у процесі від самого початку.

4. Підхід, що використовується, повинен справді враховувати
інтереси покупців, оскільки в цьому випадку дуже важко запере-
чувати проти одержаних результатів, якщо не хочеш виглядати
супротивником задоволення потреб клієнтів. Проте необхідні тер-
піння й наполегливість, оскільки процес перетворення в опти-
мальну систему не буде швидким, враховуючи традиційні уяв-
лення, під впливом яких зазвичай ухвалюються рішення про
структуру каналу.

5. Необхідно переконатися в тому, що незалежно від того, як
виглядатиме пропонована система, існує вбудований у її конс-
трукцію механізм, який дозволяє організації підтримувати
зв’язок з кінцевими споживачами її товарів або послуг.

6. Торговим підрозділам і керівництву вищої ланки необхідно
спільно розробити ділову ситуацію (де буде вказана величина
альтернативних витрат, можливі переваги, а також об’єм ресур-
сів, необхідних для впровадження певної системи розподілу).
Крім того, керівництво повинне наперед підготуватися до витрат
часу й ресурсів, неминучих у разі виникнення критичних ситуа-
цій під час упровадження системи.

7. Необхідно розробити ефективний план (з вказівкою видів
діяльності, основних елементів і ключових взаємозв’язків, необ-
хідних для відповідних зусиль), якого дотримуватимуться особи,
відповідальні за  дії, необхідні для початку процесу, а також ви-
мір результатів (показники успіху та невдач, а також елементи
випадковості.)

8. Необхідно розробити, пояснити й привести в дію процеду-
ри контролю за внесенням змін, включаючи «кімнати для обго-
ворень», а також засоби комунікації та навчання.
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9. Принаймні один керівник вищої ланки повинен виступати в
ролі інспектора, учасника, вчителя, ентузіаста, а також полегшу-
вати виконання задач (наприклад, за рахунок усунення пере-
шкод).

Зазначений алгоритм можна використовувати для розробки й
реалізації маркетингової політики і стратегії розподілення, а та-
кож збуту / продажу як промисловими підприємствами-виробни-
ками, так і торговими посередниками.

Резюме

Пристосовуючи збутову мережу й сервісне обслуговування до
та після покупки товарів до запитів споживачів, підприємство-
виробник підвищує свої шанси в конкурентній боротьбі.

У сучасних умовах жорсткої конкуренції вихідною точкою
систем управління збутом є їх націленість на забезпечення заво-
ювання й збереження організацією бажаної частки ринку й досяг-
нення переваги над конкурентами.

Маркетингова діяльність з метою дослідження бажаного рівня
збуту на різних ринках повинна здійснюватися в межах єдиної
обраної концепції. Така концепція будується на визначенні по-
треб і реальних споживчих оцінок асортименту та якості товарів і
визнанні необхідності пристосування виробництва й збуту до цих
потреб і оцінок, при чому краще й ефективніше, ніж це роблять
конкуренти.

У системі маркетингу організації збутової діяльності відво-
диться особливе місце. Це пояснюється тим, що тут концентру-
ється результат маркетингової, виробничої й усієї іншої діяльно-
сті підприємства. Тому й увага до процесів та форм реалізації
товарів має бути якнайпильнішою, відповідати стратегічним ці-
лям підприємства. Удосконалення маркетингової політики роз-
поділу дозволить запропонувати споживачеві вищий рівень об-
слуговування й розширити відповідний ринковий сегмент.
Загалом — це період діяльності підприємства, на якому воно під-
биває остаточні підсумки щодо доцільності обраної маркетинго-
вої стратегії, а отже, одержує дохід та прибуток.
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У теорії і практиці маркетингу існує значна кількість підхо-
дів до вибору найприйнятнішого каналу збуту продукції. Вод-
ночас усі вони мають загальну стратегію, яка полягає в такому:
визначаються параметри, за якими оцінюються та порівнюються
майбутні посередники (партнери), а також метод оцінювання,
розробляється послідовність (алгоритм) вибору потенційного
партнера в системі збуту підприємства, проводяться досліджен-
ня та здійснюється аналіз доцільності майбутнього каналу роз-
поділу. Але робота з оцінювання посередників на цьому не
завершується. Відповідну оцінку збутової діяльності посеред-
ників необхідно давати постійно. Як метод порівняння викорис-
товують метод середньої бальної оцінки і метод аналізу досяг-
нутих посередником економічних результатів у збутовій діяль-
ності.

З погляду виробників і постачальників діяльність посередни-
ків, а отже, каналу розподілу, можна оцінити за такими показни-
ками:

• вклад посередників в організацію продажу;
• участь в отриманні прибутку;
• компетентність, готовність до залагодження конфліктів;
• здібність до швидкої адаптації та умов ринку;
• внесок в економічне зростання підприємства;
• рівнем задоволення споживачів;
• виконання встановленої норми реалізації продукції;
• підтримка середнього рівня товарних запасів;
• співробітництв з підприємством у виконанні програми зі

стимулювання збуту.
Такий підхід до аналізу ефективності каналу розподілу дасть

можливість знизити ризик збутової діяльності підприємства та
підвищити її ефективність.

Терміни і поняття

Активність збутової діяльності — оцінюється кількістю укладених і
виконаних контрактів з покупцями.

Аналіз невідповідностей (GAP-аналіз) — загальна концепція аналітич-
ного підходу до процедури розгляду невідповідностей або
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розривів між очікуваним споживачем результатом і якістю
сприйняття певних процесів.

Змінні витрати — це пряма заробітна плата, матеріальні витрати, час-
тина накладних витрат, що змінюється пропорційно до обсягу
виробленої та проданої продукції.

Націнка окремого посередника дорівнює різниці між ціною закупівлі та
ціною продажу.

План поставки — це сукупність планово-розрахункових документів, у
яких зазначається перелік готової продукції, яку потрібно від-
правити покупцям у кількості, в асортименті і в термін, обу-
мовлений і вказаний у контрактах і замовленнях, з урахуван-
ням вимог покупців.

Питомий маржинальний прибуток — це перевищення питомої ціни
продажу над величиною змінних затрат на одиницю продукції.

Торгова націнка — дорівнює вартості, доданій у процесі збуту. Для не-
прямого каналу вона визначається сумою послідовних націнок
посередників.

Питання для перевірки знань

1. Що є предметом оцінки та завданнями ефективності
збуту?
2. За якими напрямами доцільно аналізувати збутову діяль-
ність підприємства?
3. У чому полягає аналіз впливу збутової діяльності на
прибуток підприємства?
4. Як здійснюється оцінка розвитку й результатів діяльно-
сті маркетингового каналу?
5. Охарактеризуйте такі напрямки аудиту збутової діяль-
ності: аналіз збуту; аналіз ринкової частки; аналіз співвід-
ношення між витратами на маркетинг і обсягом прода-
жу; фінансовий аналіз; оцінний аналіз — за покупцями.
6. Яким чином здійснюється облік збутових витрат?
7. Визначте функції контроллінгу з маркетингу й збуту.
8. У чому полягає аналіз показників результативності
збутової діяльності?
9. Назвіть підходи до проведення аналізу витрат системи
продажу.
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Завдання для індивідуальної роботи

Вправа 1
Аналіз господарського портфеля підприємства
Підприємство «Керамік» здійснює свою діяльність за трьома

напрямами, які представлені такими стратегічними бізнес одини-
цями (СБО):

СБО «А» — виробництво цегли;
СБО «Б» — виробництво майолікових виробів;
СБО «В» — виробництво черепиці.
Проаналізуйте господарський портфель видів діяльності ме-

тодом «Бостон Консалтинг груп» і запропонуйте свою оцінку
стану підприємства. Що Ви можете порекомендувати підприємс-
тву за результатами Вашого аналізу? Яку стратегію слід обрати
для кожного з СБО?

Дані про обсяги продажів цих СБО підприємства та їхніх кон-
курентів наведено в табл. 12.3.

Таблиця 12.3

СБО
Обсяги
продажів
(тис. грн)

Кількість
конкурентів

Обсяги продажів
трьох головних

конкурентів (тис.грн)

Темпи
зростання
ринку (%)

А 700 9 3000 / 2400 / 650 2

Б 3300 5 2700 / 2100 / 1370 7

В 1200 3 1500 / 1090 / 7110 19
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