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MARKETING DISTRIBUTION POLICY

У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття "маркетингова політика розподілу" та запX
ропоновано власне визначення. Охарактеризовано основні пріоритети, на які слід спрямовуватися при досягX
ненні основних цілей маркетингової політики розподілу. Розглянуто етапи формування маркетингової полX
ітики розподілу. Визначено основні риси, якими характеризується вітчизняна система розподілу та запропоX
новано напрями її вдосконалення, а саме: розробка оперативного плану заходів з розподілу; оптимізація органX
ізаційної структури; взаємодія служби маркетингу з функціональними підрозділами; дослідницька діяльність;
здійснення аудиту маркетингової діяльності; нові форми співпраці з виробниками і конкурентами; підвищенX
ня кваліфікації співробітників, які здійснюють маркетингову діяльність.
The article analyzes the main approaches to defining the concept of "marketing distribution policy" and proposes
an own definition. The main priorities, which should be directed at reaching the main objectives of distribution marketing
policy, are described. The stages of formation of marketing distribution policy are considered. The basic features,
which characterize the domestic distribution system and the directions of its improvement, are defined, namely:
development of an operational plan of measures for distribution; optimization of organizational structure; interaction
of the marketing service with the functional units; research activity; Audit of marketing activity; new forms of cooperation
with manufacturers and competitors; raising the skills of employees who carry out marketing activities.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних ринкових умовах для підприємств Украї
ни безперервне оновлення продукції є обов'язковою
умовою виживання в конкурентній боротьбі. Перед
підприємствами часто виникають завдання організації
швидкого випуску продукції та розміщення її на рин
ках збуту. Для того, щоб не втрачати свої конкурентні
позиції, задовольняти потреби споживачів, зайняти
свою нішу на ринку, підприємствам необхідно приділя
ти значну увагу системі розподілу, за допомогою якої
можна реалізувати, конкурентні переваги, сформовані
на третьому рівні товару.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблему теоретичного та практичного обгрунту
вання маркетингової політики розподілу досліджували
такі автори, як: Біловодська О.А., Крикавський Є.В.,
Косар Н.С., Чубала А., Гречуха А.О., Кальченко А.Г.,
Маккіннон А.С. Однак, спираючись на те, що існує знач
на кількість підходів до визначення "маркетингова по
літика розподілу", виникає потреба їх узагальнення, а та
кож обумовлення актуальності та перспективності цьо
го питання у сучасних умовах господарської діяльності.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є узагальнення теоретичних
аспектів щодо сутності маркетингової політики розпо
ділу, а також обумовлення актуальності та перспектив
ності зазначеного питання у сучасних умовах госпо
дарської діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні на ринку промислових товарів спостері
гається значний рівень конкуренції, що змушує під
приємців швидко реагувати на нестабільність оточую
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чого середовища та застосовувати відповідні управ
лінські інструменти для більш гнучкого реагування.
Особливої підвищеної уваги при цьому потребують про
блеми розподілу (збуту) товарів, ефективне вирішення
яких спрямоване на утримання існуючих та залучення
нових клієнтів. Обгрунтована та економічно ефективна
політика розподілу промислового підприємства безпо
середньо впливає й на всі інші рішення у сфері марке
тингу. Так, наприклад, політика цін залежить від того,
здійснюється розподіл продукції прямо чи через посе
редників. Крім того, рішення підприємства щодо методів
дистрибуції передбачають формування довготривалих
відносин з іншими контрагентами. Тобто, коли вироб
ник продукції підписує угоди з незалежними посеред
никами, він не зможе відразу за необхідності виконува
ти їх функції самостійно у випадку зміни ситуації на
ринку. Тому рішення про розподіл будьякого виду про
дукції ухвалюється з урахуванням довгострокової ста
більної взаємодії і вимагає від виробників виваженого
обгрунтованого підходу.
Для кращого розуміння сутності маркетингової
політики розподілу розглянемо основні визначення на
уковців. Зокрема О.А. Біловодська [2, с. 86] вважає, що
маркетингова політика розподілу підприємства — це
комплекс заходів і відповідних операцій, спрямованих
на ефективне планування, організацію, регулювання та
контроль доставки продукції й послуг споживачам із
метою задоволення їх потреб та отримання підприєм
ством прибутку згідно з логістичними правилами.
У свою чергу А.О. Гречуха [3, с. 133] наводить таке
визначення цього поняття: маркетингова політика роз
поділу — комплекс заходів, що вмішує в себе маркетин
гову складову, спрямованих на ефективне планування,
організацію, регулювання та контроль створення і до
ставки продукції та послуг споживачам із метою задо
волення їх потреб і отримання прибутку.
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На думку Г.П. Сиваненко [10], маркетингова політи
ка розподілу — це сукупність принципів, форм і методів
товаропостачання відповідно до попередньо визначених
умов щодо формування асортименту, цін, маркетинго
вих комунікацій та організації після продажного обслу
говування з метою реалізації маркетингової стратегії
підприємства.
Тоді як, С.В. Ковальчук [7] вважає, що це поняття
слід розуміти, як діяльність організації з планування,
реалізації та контролю руху своїх товарів до кінцевого
споживача з метою задоволення його потреб і отриман
ня прибутку.
З точки зору дистрибуційного підходу, Т.О. Оклан
дер [8] зауважує, що під поняттям маркетингової пол
ітики розподілу слід розуміти діяльність фірми щодо
планування, реалізації та контролю руху товарів від ви
робника до кінцевого споживача з метою задоволення
потреб споживачів та отримання фірмою прибутку.
З погляду логістичних міркувань, О.Ф. Оснач, В.П. Пи
липчук та Л.П. Коваленко [9] зазначають, що маркетин
гова політика розподілу — це комплекс стратегічних,
організаційних, фінансових та інших заходів, об'єднаних
у гнучку систему управління матеріальними, інформа
ційними та іншими потоками в після виробничий період.
Таким чином, проаналізувавши основні підходи до
трактування дослідженого поняття, пропонуємо влас
не визначення. Отже, маркетингова політика розподі
лу — це діяльність підприємства щодо формування ком
плексної системи заходів, яка включає складання пла
ну, реалізацію та підконтрольний рух товарів від това
ровиробника до кінцевих споживачів, основною метою
якого є розширення каналів збуту та, відповідно, мак
симізація фінансового результату.
На думку В.В. Антощенкова, при досягненні основ
них цілей маркетингової політики розподілу слід спря
мовуватися на такі пріоритети [1]:
1. Логістичні: створення інтегрованої системи регу
лювання 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 (оброб
ка замовлень, упакування, комплектація, консервуван
ня, складування, створення необхідних товарномате
ріальних запасів та їх підтримання, отримання і відван
таження товарів, транспортування продукції); розроб
лення способів управління рухом товарів; організація
передпродажного і післяпродажного обслуговування;
виконання всіх замовлень з найвищою якістю та у стислі
терміни та ін.
2. Дистрибуційні: дослідження, формування, об
грунтування й ефективне функціонування каналів роз
поділу і товароруху; встановлення збалансованості між
потребами і можливостями закупівлі і виробництва;
вибір методів, каналів і структури розподілу, формуван
ня систем товароруху; аналіз форм і методів роботи
посередників у каналах; вибір і ведення політики роз
поділення 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 спожи
вачам з політикою їх виробництва; організація роботи
з кінцевими споживачами та ін.
Слід зауважити, що основними імпульсами у ство
ренні взаємозв'язків між елементами маркетингової
політики розподілу є управлінські рішення та відповід
на робота з інформаційною базою, що формується зав
дяки вивченню ринку. При цьому відбувається розподіл
на рівні (державний, регіональний та підприємницький),
що має узгодити всі проблеми їх взаємодії, а також за
безпечити подальше вдосконалення на основі упрова
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дження та реалізації інноваційних методів і технологій
у політиці розподілу підприємств, регіонів, галузей і дер
жави у цілому.
Цю ж думку підтримує В.В. Коновал [5], який заува
жує, що система управління збутом та розподілом має
обов'язково базуватися на маркетингових досліджен
нях, що є основою для всіх маркетингових дій підприє
мства. Такими дослідженнями в галузі планування збу
ту можуть бути: вивчення думок споживачів та спожив
чих переваг; аналіз каналів розподілу; аналіз ринкової
ситуації, враховуючи дослідження місткості ринку; ди
наміка продажів галузі; визначення частки суб'єктів
розподільчої мережі в загальному збуті продукції, ви
вчення можливостей виходу на зовнішні ринки.
Отже, базою для формування плану маркетингової
діяльності підприємства в розрізі маркетингової політи
ки розподілу є комплекс маркетингових досліджень.
Першим етапом формування маркетингової політи
ки розподілу є вибір каналів розподілу. Як зауважує,
Р.Г. Майстро [6], важливість цього питання визначаєть
ся такими обставинами:
— вибраний канал розподілу справляє принциповий
вплив майже на всю маркетингову програму підприємства;
— формування каналу розподілу передбачає укла
дення тривалих комерційних угод з його суб'єктами, які
потім дуже важко змінити, нехай навіть вони й будуть
помилковими;
— між суб'єктами каналів часто виникають конф
лікти, які погано відбиваються на результатах збутової
діяльності підприємства;
— користувач каналами розподілу (продуцент то
варів) часто тією чи іншою мірою втрачає безпосередній
контроль над ринком збуту.
З огляду на це, вибір каналів розподілу передбачає
врахування таких критеріїв:
— кількість та концентрація підприємствспожи
вачів;
— фінансові ресурси підприємства;
— термін поставок;
— габаритні розміри продукції;
— потреба в спеціальних установках для заванта
ження та транспортування;
— потреба у сервісному обслуговуванні.
Оскільки критерії значною мірою стосуються під
приємствспоживачів, то необхідно здійснити АВСана
ліз для відтворення картини ринку. Підприємства гру
пи А (класичний варіант: 10% від загальної кількості
підприємств становлять 60% від загального обсягу ви
робництва), група В (20% — 30%) і група С (70% — 10%).
Здійснивши АВСаналіз, можемо оцінити, масштаби
виробництва групи підприємств, які є цільовими спожи
вачами пакувального обладнання.
Наступним етапом є поділ території України на тор
гові регіони. Для цього необхідно окремо здійснити
АВСаналіз областей також за сукупними обсягами ви
пуску в натуральних одиницях. У результаті необхідно
відслідкувати скупчення (близькість розташування об
ластей однієї групи — А, В, чи С). Дані скупченні і утво
рюють торгові регіони.
За результатами АВСаналізу підприємствспожи
вачів та територіального поділу формується пропор
ційна стратифікована вибірка в регіональному розрізі
для здійснення дослідження з метою виявлення потреб
підприємствспоживачів. Цей пункт відповідає за мар
кетингову складову вдосконалення системи розподілу.
Далі необхідно здійснити оцінку привабливості ре
гіонів. Для цього будується регресійна модель, незалеж
ними змінними якої є обсяги випуску в натуральних оди
ницях та кількість підприємств, що функціонували про
тягом року. Залежною змінною виступить кількість па
кувальних агрегатів, реалізованих протягом року в ре
гіоні. Слід зауважити, що мінімальна кількість значень
для змінної становить не менше 8, тобто необхідно ви
користати спостереження за 8 років.
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Останнім етапом є оцінка та вибір оптимальної полі
тики. Проте канали розподілу потребують постійного
моніторингу для визначення реальної ефективності.
Що стосується вітчизняного досвіду, то в Україні
система розподілу знаходиться на перехідній стадії роз
витку, що значно ускладнює збут на ринку нашої краї
ни. Зазвичай вона характеризується такими рисами [4]:
— слабке управління каналами збуту;
— неповне виконання зобов'язань у межах каналу;
— рішення приймаються по кожній угоді окремо в
результаті постійних переговорів;
— часте порушення контрактних зобов'язань.
Основними пріоритетами щодо вдосконалення роз
подільчої політики з використанням маркетингового
підходу для вітчизняних виробників, повинні стати роз
робка оперативного плану заходів з розподілу; оптимі
зація організаційної структури; взаємодія служби мар
кетингу з функціональними підрозділами; дослідниць
ка діяльність; здійснення аудиту маркетингової діяль
ності; нові форми співпраці з виробниками і конкурен
тами; підвищення кваліфікації співробітників, які
здійснюють маркетингову діяльність.
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