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1. Сутність та основні завдання маркетингової політики розподілу
Маркетингова політика розподілу – комплекс заходів і відповідних
операцій, спрямованих на ефективне планування, організацію, регулювання
та контроль доставки продукції і послуг споживачам з метою задоволення їх
потреб і отримання прибутку.
Завдання маркетингової політики розподілу охоплюють такі пріоритети:
1) логістичні:

створення інтегрованої системи регулювання та контролю за
товарним рухом і потоками, що його супроводжують (фінансовими,
інформаційними тощо), яка забезпечувала б своєчасність, високу якість
постачання і необхідну кількість продукції споживачам;

формування системи закупівель сировини, матеріалів тощо;

визначення технології фізичного переміщення товарів;

координація і організація товароруху (обробка замовлень,
упакування, комплектація, консервування, складування, створення
необхідних товарно-матеріальних запасів та їх підтримання, отримання і
відвантаження товарів, транспортування продукції);

розроблення способів управління рухом товарів;

організація передпродажного і післяпродажного обслуговування;

виконання всіх замовлень з найвищою якістю та у стислі терміни
та ін.;
2)
дистрибутивні:

дослідження, формування, обґрунтування й ефективне
функціонування каналів розподілу і товароруху;

встановлення збалансованості між потребами і можливостями

закупівлі і виробництва;

вибір методів, каналів і структури розподілу, формування систем
товароруху;
 аналіз форм і методів роботи посередників у каналах;
 вибір і ведення політики розподілення в умовах
конкуренції;
 визначення стратегії переміщення товарів;
 планування процесу реалізації продукції та ін.;
3) збутові:
 організація діяльності у каналі збуту;
 узгодження
політики
продажу
товарів
кінцевим
споживачам з політикою їх виробництва;
 організація роботи з кінцевими споживачами та ін.
Визначені пріоритети забезпечують вирішення таких трьох проблем:
1) проектування та реалізація фізичного розподілу продукції;
2) обґрунтування та формування каналів розподілу;
3) організація та координація роботи у каналі збуту та з кінцевими
споживачами продукції.
2. Маркетингова політика розподілу та збутова політика підприємства:
основні заходи та елементи
Маркетингова політика розподілу є більш широким поняттям, ніж збутова
політика. Так, під збутовою політикою розуміють сукупність збутових
стратегій (позиціювання товару, стратегії охоплення ринку та ін.) та
комплекс заходів, рішень та дій виробника, спрямованих на кінцевих
споживачів продукції.
Розроблення заходів політики збуту та розподілу передбачає (Маркетинг,
2004):
1 Визначення цілей збутової і розподільчої політики: проникнення на
новий ринок, збільшення обсягів реалізації та його розширення, пошук нових
учасників каналу, оптимізація системи товароруху тощо. При чому вони
повинні відповідати цілям маркетингової стратегії.
2 Визначення стратегії збуту і розподілу, в тому числі ринку та його меж,
кінцевих споживачів, методів збуту тощо.
3 Вибір системи розподілу: одноканальна чи багатоканальна; традиційна,
горизонтальна чи вертикальна. Визначення типів каналів розподілу і
кількості їх рівнів, тобто, які типи посередників слід застосовувати і якою
повинна бути схема їх взаємодії, виходячи з умов забезпечення цілей політик
збуту та розподілу. Розподіл функцій між учасниками каналів, розгляд
альтернативних варіантів структури.
4 Визначення ширини каналів – кількості учасників на кожному рівні
каналу розподілу. Його можна визначити шляхом ділення річного обсягу

реалізації продукції через канал на кількість продукції, яку може реалізувати
за цей період один учасник каналу.
5 Вибір конкретних учасників каналів розподілу, тобто визначення того,
які фірми оптової торгівлі, магазини та ін. будуть задіяні у розподілі товару, з
огляду на їх можливості, репутацію, фінансовий стан тощо. Ухвалення
рішення про доцільність надання їм виняткового чи переважного права
продажу. Переконання кандидатів стати учасниками системи розподілу.
Мотивація учасників.
6 Організація збуту товарів (документальне оформлення операцій).
7 Визначення методів управління каналами розподілу.
Таким чином, збутова політика підприємства спрямована на формування
взаємовідносин з кінцевими споживачами, а маркетингова політика
розподілу – з учасниками каналу розподілу.
Збутову політику підприємства та політику розподілу доцільно
орієнтувати на:
1) отримання прибутку у поточному періоді і на перспективу;
2) максимальне задоволення платоспроможного попиту споживачів;
3) довгострокову
ринкову
стійкість
підприємства
та
конкурентоспроможність його продукції;
4) створення позитивного іміджу на ринку та його суспільне визнання і
т.п.
Розподільча та збутова політики підприємства залежать від внутрішніх та
зовнішніх умов функціонування і повинна відповідати його бізнес-концепції
(конкурентні позиції, місце на ринку і т.д.), а також орієнтирам діяльності.
Тому підприємство повинне перебудовувати свою діяльність швидше та
ефективніше, ніж конкуренти, враховуючи інтереси, пов’язані зі
збереженням та підвищенням добробуту як підприємства, так і споживачів та
суспільства в цілому. Збутова і розподільча політика повинні бути базою для
розроблення виробничо-технологічної, постачальницької, інноваційної та
фінансової політик.
Основними складовими елементами маркетингової політики розподілу є:
1) стратегії розподілу;
2) товарорух;
3) канали розподілу.
3. Поняття та сутність збуту. Види збуту
Збутова політика – це організація оптимальної мережі для ефективних
продажів виробленої продукції.
Збутова політика включає:
– формування мережі оптових і роздрібних підприємств;
– сервісне гарантійне обслуговування;
– запитання транспортування та складування;
– ресурси забезпечення;
– питання логістики.

Види збуту:
1) Прямий збут – виробник для реалізації своєї продукції вступає в
безпосередні відносини з покупцями не вдаючись до послуг незалежних
посередників (підприємства ресторанного бізнесу, перукарні).
Переваги: економія коштів на оплату коштів посередників,
безпосередній контакт зі споживачем. Недолік: ланка посередників більш
ефективна, так як прискорює оборотність і окупність коштів, і створює
комплекс зручностей для споживача.
2) Непрямий збут – виробник реалізує свою продукцію тільки через
посередників.
3) Комбінований збут – одночасне використання попередніх способів.
Функції збуту:
1) дослідницька – збір інформації, необхідної для планування та
полегшення обміну;
2) стимулювання збуту;
3) встановлення контактів;
4) пристосування товарів (його добірка за вимогами споживачів);
5) проведення переговорів;
6) організація руху товарів;
7) фінансування;
8) прийняття ризиків.
4. Роздрібна та оптова торгівля
Роздрібна торгівля – будь-яка діяльність з продажу товарів
безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного
використання.
Класифікація роздрібної торгівлі:
1) в залежності від ступеня обслуговування:
– роздрібна торгівля підприємства самообслуговування;
– роздрібне торгівельне підприємство з вільним відбором товарів – має
продавців, до яких можна звернутися за сприйняттям. Клієнт завершує
операцію, підходячи до продавця та розраховується за покупку. Накладні
витрати декілька вищі через необхідність утримання додаткової чисельності
персоналу;
– роздрібне торгівельне підприємство з обмеженим обслуговуванням –
характерне для магазинів, де продають товари попереднього вибору та
споживачам потрібно більше інформації (телевізори, холодильники).
Торговельний персонал працює із споживачами індивідуально. Крім того, у
таких магазинах часом пропонують додаткові послуги у вигляді продажу
товарів в кредит тощо;
– роздрібне торгівельне підприємство з повним обслуговуваннямпокупці готові повністю допомогти споживачу, що передбачає розмаїття
товарів особливого попиту (притаманні фешенебельним магазинам).
2) в залежності від асортименту товару:
- спеціалізований магазин;

- універмаг;
- універсам;
- магазин товарів з повсякденного попиту;
- комбінований універсам;
- інші (магазин-склад, магазин, що торгує за каталогами, магазинавтомат).
Оптова торгівля – будь-яка діяльність з продажу товарів великими
партіями з метою подальшого перепродажу чи виробничого використання.
Функції оптової торгівлі:
- збут і його стимулювання;
- закупівля та формування торгівельного асортименту;
- розбивка великих партій на дрібні;
- транспортування;
- фінансування;
- прийняття ризиків;
- надання інформації про ринок.
Класифікація оптової торгівлі:
1. Оптовики купці:
а) з повним циклом обслуговування:
- змішаного асортименту;
- неширокого насиченого асортименту;
- вузькоспеціалізовані.
б) з обмеженим обслуговуванням:
- оптовики-комівояжери;
- оптовики-організатори;
- оптовики-консигнатори;
- сільськогосподарські виробничі кооперативи;
- оптовики-посилторговци.
2. Брокери та агенти. Брокери залучаються на одну угоду, а з агентами
підписується угода на конкретний проміжок часу. Їх послуги оплачує та
сторона, яка привертає.
3. Оптові контори та відділення виробників:
- закупівельні;
- збутові;
- інші спеціалізовані.
5. Критерії вибору посередників
Основними критеріями вибору торгових посередників є наступні:
1) посередник не повинен бути одночасно посередником конкурентів;
2) за інших рівних умов перевага віддається спеціалізованому
посереднику;
3) перевага віддається більш відомій фірмі;
4) бажано з`ясувати джерела фінансування посередників;
5) необхідно з`ясувати стан матеріально-технічної бази посередника;
6) приймається в розрахунок дислокація товарних точок.

Бажано попередньо укладати пробні короткострокові угоди. При
виборі каналів збуту необхідно також враховувати характеристику товару,
характеристику кінцевих споживачів, стан ринку та його основних елементів,
ступінь конкуренції, збутову політику конкурентів тощо.
Алгоритм вибору того чи іншого каналу збуту має такий вигляд:
- Виявлення особливостей споживачів – їх чисельність, рівень
доходів, концентрацію, вартість середньої разової покупки, закономірність
поведінки під час купівлі товару, бажані години роботи магазинів та умови
кредиту, обсяг послуг торгового персоналу. У кожного сегмента свої
особливості та потреби, які і зумовлюють перевагу даного каналу збуту.
- Аналіз можливостей фірми – масштаби виробництва, фінансове
становище, конкурентоспроможність. Невеликі фірми виграють, якщо
працюватимуть на ринку через торгових посередників, а великим фірмам
доцільно частково збувати продукцію через власну збутову мережу.
- Визначення характеристик товару, що впливають на вибір мережі
каналів товароруху: ціна, сезонність попиту, вимоги до технічного
обслуговування, терміни зберігання.
- Аналіз збутової політики конкурентів.
- Виявлення особливостей ринку – місткість, звичаї населення,
торговельну практику, щільність розміщення споживачів.
- Порівняння вартості різних варіантів збуту та оцінка їх
економічної доцільності.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
1. Що є збутова політика фірми? Які функції вона виконує?
2. Назвіть існуючи види збуту.
3. Які можуть бути системи збуту в залежності від масштабу охвату
ринку та ступеню контролю каналу збуту?
4. Прикладом якої системи збуту є поширення бензину через мережу
заправних станцій, власником яких є нафтова компанія?
5. Які основні функції виконує оптова та роздрібна торгівля?
6. За якими ознаками класифікується оптова торгівля?
7. Які основні критерії вибору торговельних посередників?
8. Які фактори впливають на вибір каналу збуту?
9. Який має вигляд алгоритм вибору того чи іншого каналу збуту?

