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Н.С Кубишина

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ
Актуальність теми. В сучасному середовищі, для промислових ринків,
що наближуються до етапу своєї зрілості, характерним є поступове обмеження
можливості контролю над кінцевим споживачем прямопропорційно до ступеню
глибини ланцюгу розподілу, а отже, за таких умов, справжня влада в управлінні
кінцевим попитом переходить саме до рук дистриб’юторів. Для виробника
питання утримання власної ринкової частки, розширення чи виходу на нові
сегменти трансформується в питання ефективної взаємодії зі своїми
контрагентами в рамках кожного рівня системи розподілу, що і являє собою
адаптивний процес побудови маркетингової політики розподілу промислової
компанії-виробника.
Означені зміни вимагають особливої уваги до українського ринку
промислової теплоізоляції, що має специфічну кон’юнктуру з багаторівневим
мультиканальним типом розподілу. Станом на 2016 рік, ринок досягнув етапу
зрілості, що включає в себе перехід попиту до стану нерозширюваності і значне
посилення конкурентної боротьби на різних рівнях, за сформованих умов,
відповідно, змушує виробників оптимізувати власну маркетингову політику
розподілу у пошуках найоптимальніших каналів розподілу та ефективніших
ніж у конкурентів схем взаємодії з наступними учасниками збутового ланцюга.
Вагомий внесок у формування теоретичних засад дослідження збутових
систем зробили такі вітчизняні та іноземні науковці як Ансофф І., Армстронг
Г., Котлер Ф., П. Дойль, Дж.Р.Еванс, Б.Берман, Азарян О.М., Балабанова Л.В.,
Близнюк С.В., Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Голубков Е.П., Є. Ромат,
Крамаренко В.І., О. Майборода, Пилипчук В.П., Комяков О.О., Старостіна
А.О., Зозульов О.В., Стадніченко В.В., П. Шеремета, проте на даний момент всі
засоби аналізу та вибору збутових контрагентів обмежуються лише загальним
оглядом кількісних показників їх роботи та спроби адаптації концепцій
розподілу в залежності від різних типів поведінки промислових контрагентів не
вживалися.
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є подальший розвиток
науково-методичних положень щодо вдосконалення маркетингової політики
розподілу на промисловому ринку теплоізоляції України.
Відповідно до поставленої мети, завдання магістерської дипломної роботи
сформовано як:
 розкриття сутності маркетингової політики розподілу в умовах зрілих ринків;
 аналіз науково-методичних засад визначення ефективності маркетингової
політики розподілу на промисловому ринку;
 аналіз підходів до підвищення ефективності маркетингової політики
розподілу;
 проведення ситуаційного аналізу ринку теплоізоляційних матеріалів України;
 проведення аналізу маркетингової діяльності ТОВ «ТехноНІКОЛЬ» на ринку
теплоізоляційних матеріалів;
 маркетингове дослідження споживчої поведінки контрагентів на ринку
промислової теплоізоляції;
 формування заходів та пропозицій з підвищення ефективності маркетингової
політики розподілу ТОВ «ТехноНІКОЛЬ»;
 економічне обґрунтування та оцінка проекту.
Відповідно,

об’єктом

дослідження

виступає

процес

підвищення

ефективності маркетингової політика розподілу підприємства, що працює на
ринку теплоізоляційних матеріалів України, а предметом є теоретичні,
методологічні і практичні засади підвищення ефективності

маркетингової

політика розподілу ТОВ «ТехноНІКОЛЬ».
Методологія дослідження. Методологічною основою дипломної роботи є
фундаментальні теоретичні положення щодо аналізу та управління збутовою
політикою підприємства, а також прикладне моделювання. Застосовано методи
статистичного, порівняльного аналізу, методи систематизації та узагальнення.
Використано метод кабінетних досліджень у вигляді аналізу вторинної
інформації за тематикою (моніторинг Internet-ресурсів, професійних видань) та
аналізу первинної інформації отриманої в результаті проведення глибинних
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інтерв’ю з провідними експертами галузі теплоізоляційних матеріалів. Обробка
даних проводилася за допомогою табличного редактору Microsoft Office Excel.
Новизна отриманих результатів. Дипломна магістерська робота містить
наступні елементи наукової новизни:
Вперше: розроблена модель поетапного процесу визначення напрямів та
пов’язаних з ними заходів з розширення збуту на промисловому ринку
теплоізоляційних матеріалів з урахуванням регіональної специфікації.
Удосконалено: теоретичні засади поведінки споживачів на промисловому
ринку які, на відміну від існуючих, доповнено порівняльною матрицею
моделей процесу прийняття рішення промисловими підприємствами.
Набули подальшого розвитку:
– теоретико-методичні

положення

оцінювання

ефективності

маркетингової політики розподілу підприємств які, на відміну від
існуючих, доповнено, адаптованою до умов ринку промислової
теплоізоляції, системою збалансованих показників;
– теоретичні положення з підвищення ефективності маркетингової
політики розподілу які, на відміну від наявних, доповнено
напрямками підвищення ефективності політики розподілу;
– теоретико-методичні

положення

моделювання

поведінки

промислових споживачів які, на відміну від усталених, доповнено
шаблоном

побудови

моделі

процесу

прийняття

рішення

промисловими споживачами на ринку теплоізоляційних матеріалів.
Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення
виконаної роботи полягає в розробленні науково-практичних рекомендацій
відносно

підвищення

ефективності

маркетингової

політики

розподілу

підприємства ТОВ «ТехноНІКОЛЬ» в рамках роботи з типовими промисловими
організаціями-дистриб’юторами на ринку теплоізоляційних матеріалів.
Особистий

внесок

здобувача.

Моделі

поведінки

промислових

споживачів, отримані в результаті дослідження сформовані автором особисто.
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Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів,
висновків. Загальний обсяг роботи складає 147 сторінок; основний зміст
викладений на 118 сторінках (зокрема 29 таблиць, 32 рисунків). Список
використаних джерел містить 77 джерел.
Публікації:
Специфіка аналізу ринку та каналів збуту, а також розроблена автором
модель процесу розширення збуту наведена у статті «Формування моделі
процесу розширення збуту в каналах дистрибуції для промислових виробників
будматеріалів» / М. Кувыркова, О. Зозульов// Актуальні проблеми економіки та
управління: Збірник наукових праць молодих вчених Факультету менеджменту
та маркетингу НТУУ «КПІ». 2014 рік.

6

ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
У

вступі

обґрунтовано

актуальність

теми

дипломної

роботи,

сформульовано мету та завдання роботи, визначено об’єкт і предмет
дослідження, наукову новизну, та практичне значення одержаних результатів,
зазначено структуру і публікації до роботи.
У першому розділі «Теоретико-методологічні засади маркетингової
політики розподілу на промисловому ринку» проаналізовано теоретикометодологічні засади маркетингової політики розподілу. Визначено специфіку
даної політики в умовах зрілих ринків. Автором було класифіковано підходи до
визначення понять «збут», «розподіл» та «маркетингова політика розподілу»,
розкрито сутність поняття «канал розподілу». Також було наведено науковометодичні засади визначення ефективності маркетингової політики розподілу
на промисловому ринку, в рамках чого,

розкрито

сутність поняття

ефективності, основних підходів до її оцінки, сформовано власну систему
збалансованих показників на базі попередньо визначених можливих напрямків
підвищення ефективності розподільчої політики.
на сьогоднішній день, навіть серед праць видатних науковців, можна
спостерігати узагальнення понять «Маркетингова політика розподілу» та
«маркетингова збутова політика», відповідно складові поняття «збут» і
«розподіл» також ототожнені у більшості авторів. Відповідно доцільним є
розгляд різних наведених в літературі підходів до визначення цих двох понять.
Таблиця 1.1
Систематизація підходів до визначення понять «збут» і «розподіл»
Підхід

Ринковий

Визначення
Розподіл (товарорух) — це діяльність з
планування, втілення в життя та контролю
за фізичним переміщенням матеріалів і
готових виробів від виробників до
споживачів із метою задоволення запитів
споживачів і отримання прибутку

Автори
Л. Балабанова

Розподіл – оптово-роздрібна функція,
пов'язана з спрямуванням продукції на

Дж.Р.Званс
Б.Берман
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різноманітні споживчі ринки
Розподіл чи збут, або, як часто називають
цей процес, товарорух від виробника до
споживача
покликаний
сприяти
перетворенню виробленої продукції на
гроші шляхом обміну. Розподіл є системою
різнорідних взаємозалежних елементів, що
забезпечують просторове переміщення
готової продукції від виробника до
споживача

О. Шубін

Збут являє собою систему відносин у сфері
товарно-грошового обміну між економічно
та юридично незалежними суб’єктами
ринку, що мають комерційні інтереси

В. Наумов

В широкому розумінні збут – процес, що
охоплює всі операції, починаючи з виходу
виробу за межі підприємства-виробника і
закінчуючи переданням товару покупцеві.

П. Зав’ялов

У вузькому розумінні – лише безпосереднє
спілкування продавця й покупця, а всі інші
операції
«збуту
в
широкому
розумінні» відносять до поняття «розподіл»
Комунікаційний

Стратегічний

Збут
–
це
особисте
двостороннє
спілкування, спрямоване на досягнення
конкретних цілей, на отримання прибутку
від збуту, що потребує конкретних знань,
навиків та рівня компетенції

Г. Болт

Розподіл – процес, який забезпечує
переміщення потоків інформації, замовлень,
товарів і платежів від виробника до
споживача з метою задоволення попиту
споживачів і отримання прибутку

А. Маренкова

Збутова діяльність – це цілісний процес, що
охоплює: планування обсягу реалізації
товарів із урахуванням рівня прибутку, що
очікується; пошук і обрання найкращого
партнера – постачальника (покупця);
проведення
торгів,
включаючи
встановлення ціни відповідно до якості
товару та інтенсивності попиту; виявлення й
активне використання факторів, здатних
прискорити збут продукції та збільшити
прибуток від реалізації

А. Балабаниць

Розподіл – процес, регулювання всіх
виробничих заходів, спрямованих на
переміщення продукту в просторі і часі від
8

Е. Діхтель,
X. Хершген

місця виробництва до місця споживання

Маркетинговий

Юридичний

Збут є підфункцією маркетингу, яка
включає в себе все те, що трапляється з
товаром в інтервалі часу після його
виробництва й до початку споживання

А. Романов

Збут
–
це
елемент
маркетингової
комунікаційної політики підприємства

Х. Мефферт
М. Брун

Збут
–
це
процес
організаційноекономічних
операцій,
що
містить
маркетинговий аспект й логістичний аспект
і здійснюється з метою досягнення
економічних результатів від реалізації
продукції
споживачам
та
створення
позитивного іміджу підприємства на ринку

С. Хрупович

Збут – це розподіл товарів, який являє
собою передачу права власності на товар у
процесі його переміщення від виробника до
споживача

В. Святненко

За видами, розрізняють комерційний, фізичний та канальний розподіл.
В даній роботі принциповим елементом являється саме канальний
розподіл, в рамках якого буде робитися акцент на взаємодію між учасниками
вищих рівнів каналів. Поняття "канальний розподіл" розкривається у категорії
"канал розподілу".
Традиційно канали розподілу – це системи, в яких продукція і
відповідальність або власність на неї передаються від рівня до рівня (від
посередника до посередника) і, врешті-решт, досягає споживача [2, c.42].
Ланцюги, по яких відбувається рух товарів від виробника до споживача
мають різні назви: канали розподілу, маркетингові канали, дистрибуційні тощо.
За твердженням Дж. Стонера і Е. Долана канал розподілу – це низка
фірм, які беруть участь у купівлі або продажу товарів, в процесі руху
його від виробника до споживача [3, c.281].
притримуються

і

Л.

Штерн

та

співавтори

Аналогічної
називаючи

такі

думки
канали

маркетинговими [4, c.15].
Ф. Котлер визначає канал розподілу як сукупність взаємопов’язаних
організацій, які роблять товар або послугу доступною для використання
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або споживання

[5, c.600].

Цю

думку

підтверджує

П. Дойль,

який

стверджує, що маркетингові канали утворюють взаємопов’язані організації, які
беруть участь у процесі доведення товарів або послуг до кінцевих споживачів
[6, c.392].
Процеси побудови, модифікації та контролю каналів розподілу, а також
інші операції пов’язаними безпосередньо з розподілом об’єднуються в понятті
маркетингової політики розподілу.
Дослідженням питань сутності, значення та структури маркетингової
політики розподілу займалися як українські, так і зарубіжні вчені. Однак їх
підходи

до

розуміння

поняття

«маркетингова

політика

розподілу»

є

неоднозначними. На основі дослідження визначень маркетингової політики
розподілу можна виділити три підходи до його розуміння, що є найбільш
популярними серед науковців, розподільчий, маркетинговий та логістичний.
Таблиця 2
Теоретичні підходи до визначення поняття «маркетингова політика розподілу»
Підхід

Автор
Біловодська О.А.

Ковальчук С.В.
Павленко А.Ф.,
Войчак А.В.
Петруня Ю.Є.

Функціональний

Примак Т.О.

Окландер Т.О.,
Забарна Е.М.

Трактування поняття
Комплекс заходів і відповідних операцій, спрямованих на
ефективне планування, організацію, регулювання та контроль
доставки продукції й послуг споживачам з метою задоволення
їх потреб і отримання прибутку
Діяльність організації з планування, реалізації та контролю
руху своїх товарів до кінцевого споживача з метою
задоволення його потреб і отримання прибутку
Діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю за
фізичним переміщенням сировини, матеріалів, готових виробів
від місць їх видобутку та виробництва до місць використання з
метою задоволення попиту і отримання відповідного прибутку
Діяльність підприємства з планування, втілення та контролю за
фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місць
їхнього походження до місць використання, з метою
задоволення потреб споживачів, виконання завдань та
реалізації місії підприємства на ринку
Система управлінських рішень з прогнозування, планування,
реалізації та контролю товароруху сировини, матеріалів,
готових виробів від місць їхнього видобутку і виробництва до
місць споживання
Діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю
руху товарів від виробника до кінцевого споживача з метою
задоволення потреб споживачів та отримання фірмою
прибутку
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Маркетинговий

Оснач О.Ф.,
Пилипчук В.П.,
Коваленко Л.П.

Комплекс стратегічних, організаційних, фінансових та інших
заходів, тісно пов’язаних між собою в гнучку систему
управління матеріальними, інформаційними та іншими
потоками в післявиробничий період

Кальченко А.Г.

Курс дій підприємства з розроблення та реалізації комплексу
маркетингу, заходів, що входять до нього, з метою доведення
товару до кінцевого споживача
1) Система реалізації (збуту), котра обумовлює характер
продажу;
2) Форма збуту, обумовлена наявністю у підприємства
торгівельних ланок;
3) Шляхи збуту, обумовлені прямим або багаторівневим
збутом

Кукура С.П.,
Трушникова И.О.

Логістичний

Крикавський Є.В.

Маккіннон А.

Політика, що забезпечує покупцям можливість купити
відповідний продукт у відповідному для них місці у
відповідний час за відповідних умов та з акцентованою ними
ціною
Основним завданням фізичного розподілу є забезпечення
наявності товарів у потрібному місці в потрібний час і в
потрібній кількості для задоволення споживчого попиту

Маркетингова політика розподілу пронизує всю діяльність підприємства та
об'єднує сфери постачання, матеріального виробництва, розподілу.
Розроблення та функціонування в межах підприємства маркетингової
політики розподілу має на меті досягнення однієї або декількох цілей, що
залежить безпосередньо від специфіки поточного ринкового середовища, етапу
життєвого циклу на якому знаходиться ринок.
Особливістю ринку промислової теплоізоляції протягом останніх 4 років є
перехід до етапу зрілості. Сповільнення темпів зростання викликає суттєві
зміни тенденцій ведення бізнесу на промислових ринках:
- сповільнюється зростання купівельного попиту, що посилює боротьбу за
частку ринку шляхом зниження цін та нехтування якістю;
- скорочується зростання виробництва за рахунок насичення ринку, менші
обсяги виробництва спричиняють збільшення собівартості продукції;
- промислові споживачі стають вимогливішими і більше уваги приділяють
ціні, рівню сервісу, економічним бонусам;
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- можливості підприємства для фінансування інновацій обмежені, що
викликає

необхідність

пошуку

нових

конкурентних

переваг

для

інноваційних підприємств, або інших джерел інвестицій;
- унаслідок технологічної зрілості, стандартизації товарів, здешевлення
виробництва з’являється тенденція до посилення міжнародної конкуренції;
- значно зростає ринкова сила дистриб’юторів, ведеться боротьба за
можливість представлення продукції в розвинених збутових мережах;
- знижується рентабельність ринку, інвестицій в просування, посилюється
конкуренція.
Відповідно до виникаючої низки проблем, ефективність заходів зі збуту
визначається дієвістю впроваджених заходів в рамках вирішення ключових
проблем з цього переліку.
Отже для оцінки результатів впроваджених заходів застосовуються
детермінанти що відображають принципові зміни на кожному рівні діяльності
промислового підприємства (табл.3):
Таблиця 3
Детермінанти ефективності політики розподілу на промисловому ринку
Тип

Детермінант

Фінансовоекономічні

Виконання плану реалізації
Позитивний приріст прибутку від реалізації
Зниження середнього рівня дебіторської заборгованості
Зниження трансакційних витрат
Високий показник рентабельності продажів (загальний та по каналах)
Високий коефіцієнт оборотності товарних запасів
Низька частка нереалізованої продукції у вартості товарної маси
Маркетингові Високий відсоток повернення інвестицій на заходи зі стимулювання збутової
діяльності
Підвищення рівня лояльності промислових споживачів
Високий показник рентабельності витрат на маркетинг і збут
Підвищення рівня інформаційного охоплення ринку
Висока швидкість розповсюдження інформаційного маркетингового посилання
Підвищення кількості клієнтів
Споживчі
Підвищення частоти замовлень
Приріст кількості укладених договорів
Приріст середнього обсягу замовлень по договорах
Висока стабільність промислових клієнтів
Високий рівень охоплення дистриб’юторів представлених на ринку
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Низький відсоток втрачених клієнтів
Низький відсоток рекламацій та повернень
Конкурентні

Позитивний приріст абсолютної та відносної ринкової частки
Відсутність значних конфліктів з конкурентами на ринку
Сповільнення темпу появи нових гравців

Перед розглядом можливостей виведення показників ефективності
маркетингової політики розподілу, необхідним є розкриття сутності поняття
«ефективність». Досліджуючи наукову літературу, можна побачити, що не
існує єдиного підходу до сутності цієї складної категорії.
У науковій літературі існує понад 20 класифікацій ефективності. Найбільш
поширеною є класифікація, згідно з якою ефективність виступає в трьох видах:
економічна, соціальна, соціально-економічна. Ця класифікація ефективності є
основою всіх інших поділів і тому є загальною. Підвищення економічної
ефективності

сприяє

зростанню

соціальної

ефективності.

Збільшення

соціальної ефективності також є неможливим без підвищення економічної
ефективності.
В межах теорії ефективності існує також і проблема відсутності єдиного
підходу до оцінки ефективності діяльності підприємств, що пов’язано з
визначенням відповідного критерію ефективності і формуванням системи
показників.

У науковій літературі пропонують використовувати декілька

методичних підходів оцінки ефективності:
 Традиційний підхід. Базується на класичній моделі Дюпона "Рентабельність
капіталу";
 Багаточинниковий

підхід.

Передбачає

використання

агрегованих

індексів

ефективності, що є складними і важкими для інтерпретації;
 Оцінка ефективності діяльності на основі концепції "Performance Management"
(управління результативністю) передбачає використання так званої збалансованої
системи індикаторів (Balancea Scorecard (BSC)).
Проблемою, що виникає при спробах оцінювання ефективності впроваджених
заходів зі збуту на промисловому ринку теплоізоляції є те, що на даному ринку
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недостатньо використовувати тільки стандартні показники, щоб отримати
достовірний результат.
Цей ринок потребує врахування специфічних показників, у зв’язку з низкою
особливих характеристик, таких як:
- довгий період обертаємості фінансових вкладень;
- високі трансакційні витрати (транспортування, складування, економічні бонуси);
- довгі та комплексні ланцюги збуту;
- значний строк погашення дебіторської заборгованості;
- мультиканальний комплексний розподіл;
- значний період очікування результатів впровадження маркетингових заходів;
- складність об’єктивного оцінювання діяльності дистриб’ютора (контролю);
- складність залучення інвестицій;
- низька ефективність рекламних заходів та значна присутність «людського
фактору», особливо щодо прямого збуту.
Отже проблемою є те, що для оцінювання діяльності підприємства, зокрема
визначення ефективності стратегії та використання маркетингового потенціалу, не
достатньо лише традиційних фінансово-економічних показників. Для вирішення
цих завдань необхідно мати більш збалансований набір показників діяльності
підприємства у різних вимірах, який дозволить контролювати фактори, які
впливають на ці показники, а не лише відслідковувати результати.
Збалансована система показників (The Balanced Scorecard, BSC), за
визначенням її творців Р. Каплана і Д. Нортона, являє собою інструмент, що
дозволяє трансформувати місію і стратегію організації в набір показників
ефективності, які служать основою для системи стратегічного управління.
Чотири проекції Каплана і Нортона («Фінанси», «Клієнти», «Навчання та
кар’єрний ріст», «Внутрішні бізнес-процеси») являють собою організаційну
структуру, що може бути модифікована або доповнена в залежності від типу ринку,
області застосування тощо. Відповідно, орієнтуючись на особливості промислового
ринку, побудова подібної системи потребує попереднього аналізу з метою
визначення можливих для компанії шляхів підвищення ефективності політики
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розподілу, а отже інструментів, якими підприємство може маніпулювати для
досягнення позитивного економічного ефекту. Існуючі напрями підвищення
ефективності маркетингової політики розподілу на ринку промислової теплоізоляції
зобразимо у вигляді наступної схеми (рис. 2):
ЗНИЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ

ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ЗІ ЗБУТУ

ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ
З СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ

Рис. 3 Напрями підвищення ефективності політики розподілу на ринку промислової
теплоізоляції (джерело: авторська розробка)
Визначивши інструменти підвищення ефективності для підприємства в рамках
кожного напряму, можемо перейти до формування конкретних показників, що
будуть вимірювати результати використання підприємством основних з цих
інструментів.
Отже сформуємо перелік показників за кожною складовою СЗП (рис. 4) та
техніку їх розрахунку (табл. 4).
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Фінанси

Клієнти

Розвиток
персоналу

Внутрішні
бізнеспроцеси

• Темп приросту (спаду) прибутку від реалізації продукції
• Темп приросту (спаду) дебіторської заборгованості
• Рентабельність продажів, %
• Рентабельність витрат на маркетинг і збут, %
• Частка нереалізованої продукції у вартості товарної маси, %
• Темп приросту (зменшення) кількості рекламацій
• Частка компанії в обсягу реалізації дистриб’юторів
• Темп приросту ринкової частки
• Лояльність контрагентів
• Темп приросту (спаду) кількості укладених договорів

• Рівень кваліфікації робітників

• Якість допродажного та післяпродажного сервісу
• Відносні терміни виконання замовлення
• Збутова місткість витрат
• Коефіцієнт приросту (спаду) обсягу реалізації від приросту (спаду) збутових
витрат
• Рівень товарних запасів
• Коефіцієнт оборотності товарних запасів

Рис 4 Система збалансованих показників для компанії-виробника теплоізоляції
(джерело: адаптовано автором відповідно до [4, с.51-52]).
Таблиця 4
Розрахунок показників збалансованої системи для ринку промислової
теплоізоляції
Складова

Показники

Фінансова

Темп приросту
(спаду) прибутку
від реалізації
продукції
Темп приросту
(спаду)
дебіторської
заборгованості
Рентабельність
продажів, %

Розрахунок

Позначення

𝑰П = (П𝟏 − П𝟎 )/П𝟎

П1 – прибуток від операційної діяльності
підприємства у базовому році, гр. од.;
П0 – прибуток від операційної діяльності
підприємства у попередньому році, гр.од.

Дз = (З1-З0)/З0

З1 – дебіторська заборгованість
підприємства в базовому році, гр. од.;
З0– дебіторська заборгованість
підприємства в попередньому році, гр.од.

𝑽𝒑
𝒓𝑺 =
∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝑫
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Vp – валовий прибуток (збиток) від
реалізації продукції підприємства
D – чистий дохід від реалізації
продукції підприємства, гр. од.

Рентабельність
витрат на
маркетинг і збут

𝒓𝑴𝒄

Частка
нереалізованої
продукції у
вартості товарної
маси, %
Клієнтська

Темп приросту
(зменшення)
кількості
рекламацій
Частка компанії в
обсягу реалізації
дистриб’юторів

П𝒑
=
∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝑴𝒄

𝒁Р = 𝑵𝑹 /𝑫

𝑰Р = (𝑷𝟏 − 𝑷𝟎 )/𝑷𝟎

𝒏

∑ 𝑹𝒅𝒊 = 𝑺𝒅𝒊𝑬 /𝑺𝒅𝒊
𝒊=𝟏

Темп приросту
ринкової частки

Внутрішніх
бізнеспроцесів

NR – величина нереалізованої
продукції підприємства, гр. од.;
D – чистий дохід від реалізації
продукції підприємства, гр. од.
Р1 – кількість рекламацій на підприємстві
в базовому році, гр. од.;
Р0 – кількість рекламацій на підприємстві
в попередньому році, гр. од.
n – кількість дистриб’юторів
підприємства;
𝑅𝑑𝑖 – частка компаніі в реалізаціі і-го
дистриб’ютора
𝑆𝑑𝑖𝐸 – Прибуток і-го дистриб’ютора за
продукціі даного підприємства
𝑆𝑑𝑖 – Загальний прибуток і-го
дистриб’ютора

𝑰𝑴𝑺 = (𝑹𝑺𝟏 − 𝑹𝑺𝟎 )
/𝑹𝑺𝟎

RS1 – ринкова частка підприємства
базового року;
RS0 – ринкова частка підприємства
попереднього року

NPS = Ap - An

На базі опитування промислових
споживачів щодо відношення до
постачальника.
Ap – частка позитивних відповідей
An – частка негативних відповідей

Лояльність
контрагентів

Темп приросту
(спаду) кількості
укладених
договорів

ПP – прибуток від операційної діяльності
підприємства, гр. од.;
MC – витрати на збут на підприємстві

𝑰𝑫 = (𝑫𝟏 − 𝑫𝟎 )/𝑫𝟎

D1 – кількість укладених договорів на
підприємстві в базовому році, гр. од.;
D0 – кількість укладених договорів на
підприємстві в попередньому році, гр. од.

QS = (Bp - Bn ) + (Ap An)

На базі опитування промислових
споживачів щодо відношення до
постачальника.
Bp – частка позитивних оцінок
допродажного сервісу
Bn – частка негативних оцінок
допродажного сервісу
Ap – частка позитивних оцінок
післяпродажного сервісу
An – частка негативних оцінок
післяпродажного сервісу

Якість
допродажного та
післяпродажного
сервісу
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Відносні терміни
виконання
замовлення
Збутова місткість
витрат

Коефіцієнт
приросту обсягу
реалізації від
приросту
збутових витрат
Рівень товарних
запасів

Коефіцієнт
оборотності
товарних запасів
Розвитку
персоналу

Рівень
кваліфікації
робітників

𝑻𝒓 = 𝑻𝒆 /𝑻

𝑺𝑴𝒄 = 𝑴𝒄 /𝑺

∆𝑺𝑴𝒄 = 𝑻𝑺 /𝑻𝑴𝒄

𝑹𝒁 = 𝒁𝑻𝟏 /𝒁𝑻𝟎

𝑇𝑒 – середній термін виконання
замовлення підприємством
𝑇𝑒 – середній термін виконання
замовлення на ринку
MC – витрати на збут на підприємстві,
грош. од.;
S – дохід (виручка) від реалізації
продукції підприємства, грош. од.
TS – темп зростання обсягу реалізації
на підприємстві;
TMc – темп зростання витрат на збут на
підприємстві
ZT1 – величина товарних запасів на
підприємстві в періоді n, гр. од.;
ZT0 – величина товарних запасів на
підприємстві в періоді n-1, гр. од.

𝑻𝒁𝑶 = 𝑫/𝒁𝑻

D – чистий дохід від реалізації продукції
підприємства, грош. од.;
ZT – величина товарних запасів на
підприємстві, грош. од.

∑𝒏𝒊=𝟏 𝑨𝒊 + 𝑪𝒊
𝑲=
𝒏

n – кількість робітників;
𝐴𝑖 – оцінка за проміжну атестацію і-го
робітника
С𝑖 – оцінка комерційних здібностей і-го
робітника за результатами продажів на
кінець періоду

(джерело: складено автором з урахуванням [4; 38; 46; 48])
Після визначення основних показників ефективності маркетингової політики
розподілу та механізмів їх розрахунку, необхідним є розгляд можливостей
підвищення рівня ефективності, що передбачає інтегральний аудит поточної
ситуації на підприємстві, починаючи від ринкового положення і закінчуючи станом
мікросередовища, що має на меті ідентифікацію інструментів підвищення
ефективності, маніпуляції з якими найдоцільніші за поточних умов.
Для аналізуємого промислового ринку будівельних матеріалів, при аналізі слід
звернути увагу на низку складнощів та характерних особливостей.
Отже, причини складності аналізу наступні:
– великий ризик неправильного відбору критеріїв сегментування;
– ризик вибору неефективних каналів збуту;
18

– складність ідентифікації ролей учасників закупівельних центрів;
– складність визначення мотивів і ключових потреб промислових споживачів;
– використання комплексу маркетингу, що не впливає на ключові потреби
цільових споживачів.
За умов наявності такої кількості факторів ризику, слід дотримуватися
алгоритму послідовного аналітичного пошуку найоптимальніших заходів зі збуту.
Модель побудови відповідного аналізу, у вигляді алгоритму,

наведена на

рисунку (рис. 5). Модель передбачає розгляд процесу аналізу за блоками:
ситуаційний аналіз, факторний аналіз, стратегічний аналіз (дослідницький
блок), визначення управлінських рішень.
Перший блок (ситуаційного аналізу) передбачає розгляд ринкової і
продуктової стратегій компанії, пошук розбалансування економічних і
маркетингових показників розвитку компанії паралельно з розвитком ринку,
пошук доцільної до розвитку продуктової категорії, вибору ринкової стратегії
розвитку та конкретного плацдарму для подальших маркетингових дій, тобто
виконання процесу сегментації і відбору оптимального сегменту.
Другий

етап

передбачає

аналіз

факторів

середовища,

з

метою

конкретизації напрямку розширення для компанії та визначення можливих
загроз ведення бізнесу. Проводиться моніторинг ринкової ситуації і пошук
альтернативних шляхів розвитку в межах існуючих сегментів роботи,
виявлених ринкових ніш, аналізується можливість захоплення конкурентних
часток.
Третій етап передбачає перехід до дослідження і виконання стратегічного
аналізу. На даному етапі найбільш чітко проявляються особливості галузі
виробництва будматеріалів, оскільки постає проблема визначення комплексу
дій в каналах дистрибуції, спираючись на специфіку потреб і процесу
прийняття рішення клієнтських будівельних організацій.
Відносно промислового споживача, його поведінка в момент закупівлі
визначається наявною адміністративною структурою. Також необхідно вивчити
процеси прийняття рішень.
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Початок аналізу

І. Ситуаційний аналіз
1. Визначення продуктової категорії, яку
доцільно розвивати
2. Визначення стратегії розвитку

3. Чи існують
неохоплені ринкові
сегменти?

ні

ні

ІІ. Факторний
аналіз

так

7. Чи можливе
поглиблення в межах
існуючих сегментів?

ні
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11. Чи існують на
сегментах роботи
прогалини?

ні

ні

4. Чи є серед них
перспективні і
доступні?

так

8. Чи існують на
ринку перспективні
ніші?

7

так

13. Чи є можливість
захоплення частки
конкурентів?

ні

так

так

ІІІ. Стратегічний аналіз (дослідження)
16
14. Розробка стратегії розширення окремо щодо
кожного каналу збуту (0 та 1):
- визначення характеристик замовника
- визначення загальної моделі процесу
прийняття рішення замовником, виходячи з
його мотивів
- визначення відповідного переліку потреб
замовника

12. Поглиблення за рахунок
заповнення неохоплених каналів
дистрибуції або клієнтів

5. Відбір найбільш
прибуткових сегментів

9. Аналіз доцільності
роботи в ніші
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ІV. Визначення управлінських рішень
10. Розробка стратегії виходу на
нішу
15. . Розробка стратегії оптимізації роботи з:
- персоналом
- промисловими споживачами
- дистриб’юторами

16. Кінець

6. Розробка стратегії
виходу на сегмент

11
7

Рис.5. Модель процесу розширення збуту
20 (джерело: розробка автора)

так

Як можливу змінної для відображення цієї властивості споживачів може
бути використаний ознака наявності центру прийняття рішень, що здійснює
закупівлі («закупівельного центру»).
«Закупівельний центр» розглядається як група осіб, які в організації
споживача залучаються для прийняття рішення.
Можна виділити п'ять типових ролей, які можуть грати один або декілька
учасників центру закупівлі: покупець, користувач, впливова особа, особа, яка
приймає рішення (ОПР), " воротар " .
Склад центру закупівлі може змінюватися в залежності від виду придбаних
продуктів, а також від ступеня складності та невизначеності прийнятих рішень.
Досі не існує загальної прийнятої моделі поведінки промислового покупця,
оскільки процеси купівлі промислових товарів настільки відмінні один від
одного, що узагальнення неможливі.
Серед існуючих на сьогоднішній день моделей, можна виділити наступні
(рис. 6), що внесені в порівняльну матрицю для загального бачення можливості

Андерсона Чемберса

Шофре-Лильєна

БакхаусаГюнтера

НіколайчукаБелявцевої

Dyadic Exchange

BuyGrid

Сайерта-Марча

Специфікація

Шета

Модель

Вебстера -Вінда

застосування:

Орієнтація відносно
середовища
Мікро/макро
Тип аналізу учасників
Психологічний/економічний 
Тип процесу аналізу
Поетапна/загальна
Адаптованість до конкретного
типу бізнесу
Конкретизована/загальна
Врахування ролей учасників в
процесі взаємодії
Рольова/індиферентна

Рис. 6 Порівняльна матриця моделей процесу прийняття
промисловими підприємствами (джерело: розробка автора).
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рішення

За результатами порівняння спостерігаються прогалини в області розробки
більш конкретних моделей для певних товарних ринків, а також дуже незначне
врахування важливості ролей учасників процесу прийняття рішення в рамках
організації, що вимагає побудови моделі іншого типу для компанії в рамках
передбаченого дослідження. В даному випадку, доцільним є поєднання
соціологічного і маркетингового інструментарію аналізу і ідентифікація статусу
учасників закупівельних центрів в процесі прийняття рішення про покупку, а
також, можливий вплив на визначені психотипи з певними моделями
поведінки. Можливими засобами дослідження, в сформованих умовах, є
опитування експертів, проведення глибинних інтерв’ю.
У якості шаблону моделі прийняття рішення клієнтською організацією,
пропонується наступна схема (рис. 7):
Зовнішні фактори впливу на закупівельний центр
Закупівельний центр
Посада
учасника ЗЦ

Направлена дія (реакція)

Дія(пропозиція)
Роль
учасника ЗЦ

Постачальник 1

остаточний відбір
постачальників,
прийняття рішення
про покупку

Направлена дія (реакція)
Посада
Роль учасника ЗЦ

Дія(рішення)

Рис.

7

Шаблон

побудови

моделі

ППР

промислових

споживачів

теплоізоляції за результатами інтерв’ювання (джерело: розробка автора).
В рамках побудови моделей за даною схемою передбачається внесення
відповідної,

ідентифікованої

в

результаті

опитування,

інформації

до

відповідних блоків, також, за необхідністю, додання блоків, зміна напрямку
стрілок в блоці «Закупівельний центр» відносно виявлених інтеракцій.
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Кожна складена таким чином модель буде відображати типову поведінку
клієнтської організації того чи іншого типу в процесі прийняття рішення про
покупку.
На четвертому етапі, після отримання сформованого переліку потреб
замовників, з розподілом по ролях в закупівельному центрі та особливостей
процесу прийняття рішення, постає задача розробки модифікацій системи
збуту. Визначається комплекс заходів зі стимулювання персоналу компанії,
замовника або дистриб’ютора. Аналізується необхідність реорганізації збутової
мережі та перерозподілу ресурсів.
У

другому

розділі

«Аналіз

маркетингової

діяльності

ТОВ

«ТехноНІКОЛЬ» на ринку теплоізоляційних матеріалів» подається аналіз
ринку промислової теплоізоляції та маркетингового середовища компанії, а
також процес розробки і реалізації маркетингової дослідження відповідно до
виявленої проблематики.
Ринок теплоізоляційних матеріалів України знаходиться на етапі зрілості,
та характеризується поступовим призупиненням темпів зростання і посиленням
конкурентної боротьби. При цьому, з 40 виробничих напрямів на ринку,
позитивну динаміку демонструють менше половини (39%), серед яких лідерами
по зростанню в кризових умовах є виробники блочного каменю, віконнодверних конструкцій, та теплоізоляційних матеріалів.
Відповідно, з метою покращення ринкових позицій «ТехноНІКОЛЬ»,
доцільно посилювати збутові зусилля за категорією теплоізоляції.
Після аналізу попиту і конкуренції в сегментах, можна зробити висновок,
що до максимально доцільної категорії підходить сегмент середніх за розміром
підприємств, які можна перевести в зону нечутливості до ціни за умов
правильної реорганізації збутової системи, враховуючи, що компанія займає
всього 15% сегменту, а попит в ньому є стабільнішим, аніж в сегменті малих
підприємств.
Головним конкурентом в сегменті середніх будівельно-монтажних
організацій буде концерн УРСА, оскільки він покриває 45% попиту сегменту,
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проте існує можливість, з огляду на конкурентні показники, захвату частки
попиту.
Відносно

положення

компанії

на

даному

ринку,

корпорація

«ТехноНІКОЛЬ» представлена на території України з 1996 року. Основна
діяльність – власне виробництво, та торгівля системами теплоізоляції,
системами вогнезахисту, технічною ізоляцією, покрівельними матеріалами.
Організаційна структура - головний офіс в м. Київ та 26 представницьких
підрозділи в Україні. Працює на ринку диференційованої олігополії. Головні
конкуренти: «Isover» (Франція), «Knauf Insulation» (Німеччина), «Термолайф»
(Україна), «Paroс» (Швеція), «Rockwool» (Данія), «Ursa» (Іспанія), що займають
на ринку наступні позиції (рис. 9), де діаметр кола відповідає ринковій частці
компанії. Компанія займає 30% ринку теплоізоляційних матеріалів і є одним з 8
найбільших постачальників ТІМ в Україні. Основні промислові споживачі будівельно-монтажні організації різного розміру та формату робіт.

Висока

Карта стратегічних груп

ТехноНІКОЛЬ
Knauf Insulation

Якість
Середня

Ursa
Rockwool

Низька

Isover

Paroс

Термолайф

Низька

Ціна
Середня

Висока

Рис. 9 Карта стратегічних груп ринку промислової теплоізоляції
Компанія розподіляє товар частково через власні збутові мережі
(вертикальна корпоративна система), частково через ланцюги роздрібних
торговців (вертикальна договірна система), при цьому на ринку наявна
конкуренція між об’єднаннями роздрібних торгівців та корпоративними
збутовими мережами.
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Аналіз маркетингової діяльності підприємства дозволив сформулювати
положення компанії на ринку як ризиковане, зважаючи на поступову
стабілізацію

і

тенденцію

до

зниження

ринкової

частки,

зниження

рентабельності продажів і збільшення розриву між даними показниками. Також
на загрозу вказує зона втрати частки ринку, за матрицею Хасі (рис. 10):
Середнє зростання
ємності ринку

5%

Середній темп
зростання продаж компанії
3%

Рис. 10 Положення компанії за матрицею Хасі
Отже, неузгодженість можливої норми прибутку за прогнозованих умов
розвитку ринку та динаміки продажів та необхідних компанії фінансових
надходжень для забезпечення безперервного виробництва та достатнього рівня
якості спонукає до дослідження можливих альтернативних варіантів збуту для
стабілізації поточної позиції і прибутку.
Продуктова стратегія компанії орієнтована на споживача і реалізується
шляхом диференціації товарів та підборі для кожного сегмента споживачів
окремої концепції формування комплекту товарів і способу обслуговування.
За матрицею БКГ (рис. 11), серед ТІМ компанії зону «зірок» займає
базальтова вата, яка складає 30% ринку утеплювачів та демонструє зниження
темпів зростання і знаходиться на стадії переходу до «дійної корови».
Екструдований пінополістирол, в свою чергу, складає всього 5% ринку, проте
демонструє зростання на рівні 15%-20% на рік, що набагато вище темпу
зростання ринку загалом, він знаходиться в зоні «знаку питання» для
українського ринку теплоізоляції і є перспективним для розширення [40,57].
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Темп зростання ринку
Високий
5
Низький

Екструдований
пінополістирол

Базальтова вата

ізоляція

Пінополістирол
Скловата

Велика
1
Мала
Відносна
частка
ринку
Відносна частка ринку

Рис 11 Матриця БКГ для ТІМ «ТехноНІКОЛЬ»
Для формування більш конкретного напряму розширення, визначимо
положення компанії за матрицею ADL (рис. 12):
Сильна

Міцна

Помітна

Слабка

Зрілість

Зростан
ня

Стадія життєвого циклу продуту

Зароджен
ня

Ведуча

Старін
ня

Вибірковий
розвиток

10

Конкурентні позиції

0

Рис. 12 Положення компанії за матрицею ADL
Отже ТОВ «ТехноНІКОЛЬ» з категорією теплоізоляційних матеріалів,
знаходиться в зоні вибіркового розвитку. Це передбачає виявлення та
охоплення не опанованих ринкових зон, врівноваження темпів зростання
продажів з темпами зростання ринку та орієнтацію на мінімізацію обсягу
інвестувань.
Відносно актуального рівня ефективності збуту на підприємстві виділимо
найбільш важливі та доступні до розрахунку показники системи, та зазначимо
результати підприємства станом на кінець 2015 року за обраними показниками:
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Таблиця 5
Розрахунок показників ефективності підприємства ТОВ «ТехноНІКОЛЬ»
Ранг Складова

Показники

Показники

Темп приросту
(спаду)
дебіторської
заборгованості

Дз = -0,414

7

Рентабельність
витрат на
маркетинг і збут, %

𝒓𝑴𝒄 = 51,3

4

Частка
𝒁Р = 3,7
нереалізованої
продукції у
вартості товарної
маси, %
Частка компанії в 𝑹𝒅 = 0,64
обсягу реалізації
дистриб’юторів,%

9

1

Фінансова

Клієнтська

Зниження рівня дебіторської
заборгованості індикує зниження
прибутку в наступному періоді
пов’язане зі зменшенням кількості
укладених контрактів в поточному.
Показник є досить високим, проте
вказує на те, що залишається значна
частина неокуплених витрат, що
потребує модифікації КМК та
перегляду збутової політики
підприємства.
Показник є на досить низькому рівні,
проте необхідна реорганізація збутової
політики для досягнення нульового
рівня.
Один з найважливіших індикаторів, що
вказує на можливість розширення в
каналах дистрибуції що на 36 відсотків

6

Темп приросту
ринкової частки

𝑰𝑴𝑺 = -0,195

Негативний темп приросту вказує на
втрату ринкової частки, що ставить
загрозу та потребує негайного
втручання в політику підприємства

5

Лояльність
контрагентів

NPS =21%

Досить низький рівень лояльності при
високій якості продукції та послуг
зазвичай пов’язаний з некоректно
організованою комунікаційною
політикою.

2

Темп приросту
(спаду) кількості
укладених
договорів %

𝑰𝑫 = -0,15

Показник вказує на негативну
тенденцію в області заключення
договорів з клієнтами, що становить
велику загрозу втрати майбутнього
прибутку.

Якість
допродажного та
післяпродажного
сервісу

QS = 87%

Показник демонструє високу якість
сервісу, що підтверджує
позиціонування компанії орієнтоване на
якість

Відносні терміни
виконання
замовлення

𝑻𝒓 = 1,4

Показник вказує на незначне
перевищення строків відносно
середнього рівняна ринку, що пов’язано
з необхідністю більш якісного
виконання і не підлягає скороченню.

8

10

Внутрішніх
бізнеспроцесів
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∆𝑺𝑴𝒄
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟕

3

Коефіцієнт
приросту (спаду)
обсягу реалізації
від приросту
(спаду) збутових
витрат

12

Рівень товарних
запасів

𝑹𝒁 = 𝟗, 𝟒𝟓

Рівень товарних запасів зафіксовано на
достатній відмітці, щоб забезпечити
наявний попит

Рівень кваліфікації
робітників

𝑲 = 𝟎, 𝟖𝟗

Високий показник кваліфікації
робітників вимагає тільки підтримки
рівня та проміжного моніторингу.

11

Розвитку
персоналу

Коефіцієнт вказує, що на даний момент
стимуляція збутових витрат не
приносить достатнього результату, отже
необхідним є більш глибинний аналіз та
перегляд політики збуту.

Відповідно до проведеного аналізу, маркетингово-управлінська проблема
була визначена, як пошук шляхів та інструментів підвищення ефективності
збуту в Київському регіоні. Що передбачає проведення маркетингового
дослідження з метою визначення інструментів реалізації стратегії збільшення
покриття каналів дистрибуції.
У третьому розділі «Розробка рекомендацій щодо підвищення
ефективності маркетингової політики розподілу ТОВ «ТехноНІКОЛЬ»
надано рекомендації щодо підвищення ефективності маркетингової політики
розподілу ТОВ «ТехноНІКОЛЬ» в рамках кожного напряму, зазначено на
рисунку:

Рентабельність витрат
на маркетинг і збут

Зниження витрат
Підвищення
Підвищення
прибутку
обсягу
(сервіс)
продажів
(інтенсивне)
Частка компанії в
обсягу реалізації
Темп приросту кількості
дистриб’юторів
укладених договорів
Коефіцієнт приросту обсягу
Частка нереалізованої
Підвищення
реалізації від приросту
продукції у вартості
обсягу
збутових витрат
товарної маси
продажів
(екстенсивне)
Підвищення
лояльності
Темп приросту ринкової частки

Рис. 13 Значущі показники за напрямами підвищення ефективності збуту.
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Отже для формування заходів з підвищення ефективності збуту було
послідовно проаналізовано можливі канали збуту, проведено їх оцінку,
визначено

типових

представників.

Відповідно

визначена

можливість

розширення в межах нульового (32% покриття) та першорівневого (67%
покриття) каналів дистрибуції з можливістю збільшення прибутку при повному
покритті відповідно на 9554,07024 млн. грн. на рік та 2728,42 млн. грн. відносно
пропускної можливості каналів. Аналіз рентабельності показав, що витрати в
зазначених каналах є досить ефективними і забезпечують високу норму
прибутку R0 = 0,15 та R1 = 0,098 відповідно. Відносно конкуренції можна
зробити висновок, що конкурентами, за рахунок яких можна найбільш
розширитися, виступають компанія Термолайф та компанія Кнауф Інсулейшн.
На останньому етапі дослідження було сформовано моделі типових
процесів прийняття рішень промислових споживачів в обраних каналах збуту,
використання яких дозволить підвищити показники клієнтської складової
системи збалансованих показників наступним чином:
Таблиця 6
Прогноз зміщення показників ефективності за клієнтською складовою
Показник клієнтської складової

Поточне значення

Прогнозне значення

Частка компанії в обсягу реалізації
дистриб’юторів,%

𝑅𝑑 = 0,64

𝑅𝑑 = 0,81

Темп приросту ринкової частки

𝐼𝑀𝑆 = - 0,195

𝐼𝑀𝑆 = + 0,003

Лояльність контрагентів

NPS = 21%

NPS = 45%

Темп приросту (спаду) кількості укладених 𝐼𝐷 = - 0,15
договорів %

𝐼𝐷 = +2,5

Відповідно до специфіки обраних до розширення каналів та моделей
поведінки споживачів в них, визначено комплекс заходів з вдосконалення
маркетингової

діяльності

ТОВ

«ТехноНІКОЛЬ»,

лексикографічну модель:
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що

занесено

в

Таблиця 7
Лексикографічна модель комплексу заходів з вдосконалення
маркетингової діяльності ТОВ «ТехноНІКОЛЬ»
Елемент комплексу
маркетингу
Система збуту
Система ціноутворення
Система просування
Підсумок

Ступінь
важливості1
Висока
Низька
Середня

Передбачені витрати
40366,3грн.
67269грн.

Частка в
загальному бюджеті
38%
0%
62%
100%

В рамках запропонованих заходів за кожним елементом можна виділити:
Система збуту:
- впровадження системи контролю за логістичними службами;
- удосконалення робота торгового персоналу з продажу щодо виявленого
переліку недоліків;
- введення квотування збутового персоналу на особливих, для роботи в кожному
каналі збуту, умовах;
На даному етапі відбувається покращення показників: відносних термінів
виконання замовлення (Trn =1,4 Trn+1 =0,97), рівня кваліфікації робітників (K =0,89
K=0,93), якості допродажного та післяпродажного сервісу (QS=87% QS=92%).

Система

просування:

формування

комплексу

комунікаційних

заходів,

спрямованого на виведення компанії з зони інформаційного дефіциту та,
відповідно, збереження рівня продажів.
За

результатами

розроблених

заходів

передбачається

покращення

показника рентабельності витрат на маркетинг і збут (𝒓𝑴𝒄 =51,3%𝒓𝑴𝒄 =77,5% ).
Наприкінці надано

економічне обґрунтування витрат на проекти.

Передбачений строк окупності: 10-12 місяців. Показник економічного ефекту
склав 2,4. Всі розраховані показники економічної ефективності мають
критеріальний характер і покривають витрати по проектам з можливістю
утримання поточних позицій та додаткового збільшення частки компанії ТОВ
«ТехноНІКОЛЬ» з 30% до 35% та закріплення позиції в каналах збуту.

1

Мається на увазі співвідношення показників сили впливу елементу модифікації до ширини охоплення
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ВИСНОВКИ

1.

В результаті аналізу теоретико-методологічних засад маркетингової

політики розподілу, було узагальнено основні підходи до визначення понять
«збут», «розподіл» та «маркетингова політика розподілу», розкрито сутність
поняття «канал розподілу». визначено специфіку даної політики в умовах
зрілих ринків та, з орієнтацією на особливості промислового ринку
теплоізоляції, розроблено схему можливих напрямів підвищення ефективності
розподілу.
2.

Наступним етапом наведено науково-методичні засади розрахунку

ефективності маркетингової політики розподілу на промисловому ринку, в
рамках чого, проведено аналіз основних існуючих підходів до її оцінки, на базі
чого сформовано власну систему збалансованих показників, спираючись на
попередньо визначені можливі напрямків підвищення ефективності.
3.

В рамках сформованої системи оцінювання та за результатами

аналізу підходів до підвищення

ефективності

маркетингової

політики

розподілу, наведено адаптований до промислового ринку теплоізоляційних
матеріалів алгоритм для комплексного аналізу ринку і діяльності підприємства
на ньому з метою визначення доцільних заходів з розширення та інструментів
до застосування.
4.

Відносно проведеного комплексного ситуаційного аналізу ринку

промислової теплоізоляції України, його динаміки та діяльності підприємства
на ньому, мі визначили основних представників ринку, основні представлені на
ньому сегменти та вирішальні фактори впливу.
5.

За

результатами

огляду

маркетингової

діяльності

ТОВ

«ТехноНІКОЛЬ» на даному ринку, автором представлена оцінка продуктоворинковій

стратегії

мікромаркетингове

підприємства,
середовище,

охарактеризовано

проведено

його

SWOT-аналіз

та

макро-

та

визначено

маркетингову управлінську проблему, що полягає у пошуку шляхів та
інструментів підвищення ефективності збуту в Київському регіоні.
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6.

Для вирішення цієї маркетингової управлінської проблеми будо

проведено маркетингове дослідження, ціллю якого було визначення моделей
процесу прийняття рішення про покупку в різних типах клієнтських компаній
та розробка відповідних стратегічних рішень подальшої співпраці.
7.

В третьому розділі роботи сформовано рекомендації щодо

підвищення

ефективності

маркетингової

політики

розподілу

ТОВ

«ТехноНІКОЛЬ» у відповідності до отриманих результатів дослідження. Отже
для формування заходів з підвищення ефективності збуту було послідовно
проаналізовано можливі канали збуту, проведено їх оцінку, визначено типових
представників.

Після цього за результатами

глибинних опитувань було

сформовано структурно-процесуальні моделі процесу прийняття рішення про
покупку щодо кожного типу, у відповідності до шаблону наведеного у
методологічній частині, а також, приведено можливий інструментарій впливу
на цих представників.
8.

Наприкінці, автором запропоновано та економічно обґрунтовано

комплекс заходів з реорганізації збутової системи, мотивації персоналу та
популяризації товару і компанії на промисловому ринку. А також, розраховано
економічну доцільність впровадження пропозицій.
9.

Результатом ефективної реалізації запропонованих заходів має

стати не тільки утримання поточних позицій в нестабільній ситуації, а й
підвищення ринкової частки на 5 %. Передбачено, що проект має себе окупити
протягом 10-12-місячного терміну.
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АНОТАЦІЯ
Кувиркова М.В. «Підвищення ефективності маркетингової політики
розподілу на промисловому ринку» – Рукопис.
Магістерська

робота

на

здобуття

освітньо-кваліфікаційного

рівня

«Магістр» за спеціальністю 8.03050701 – «Маркетинг» – Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016.
В роботі розглянуто існуючу теоретико-методологічну базу та підходи до
підвищення

ефективності

маркетингової

політики

розподілу

ТОВ

«ТехноНІКОЛЬ». Складено збалансовану систему показників ефективності для
підприємства та запропоновано комплексну модель аналізу діяльності
підприємства з метою виявлення шляхів та засобів підвищення значущих
показників ефективності.
Ключові слова: розподіл, канали розподілу, маркетингова політика
розподілу, дистриб’ютор, ефективність, показники ефективності.
АННОТАЦИЯ
Кувыркова М.В. «Повышение эффективности маркетинговой
политики распределения на промышленном рынке» – Рукопись.
Магистерская работа на получение образовательно-квалификационного
уровня

«Магистр»

по

специальности

8.03050701

–

«Маркетинг»

–

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт», Киев, 2016.
В работе рассмотрено существующую теоретико-методологическую базу
и

подходы

к

повышению

эффективности

маркетинговой

политики

распределения ООО «ТехноНИКОЛЬ». Также составлено сбалансированную
систему

показателей

эффективности

для

предприятия

и

предложена

комплексная модель анализа деятельности предприятия, с целью выявления
путей и средств повышения значимых показателей эффективности.
Ключевые слова: распределение, каналы распределения, маркетинговая
политика распределения, дистрибьютор, показатели эффективности.
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ANNOTATION
Kuvyrkova M. « Une augmentation de l’efficience de la politique de
distribution sur le marché industriel » – Le manuscrit.
La mémoire de diplôme pour l’obtention du niveau de qualification « Master »
en spécialité 8.03050701 – « Marketing » – l'Université nationale technique
d'Ukraine «Institut polytechnique de Kiev », Kiev, 2016.
Dans cet ouvrage nous avons examiné la base théorique et méthodologique
existante et les approches à propos de l’augmentation de l’efficience de la politique
de distribution de SARL « TechnoNICOLE ». Nous avons également constitué une
carte de performance équilibrée pour une entreprise à la base de l’analyse des
spécificités du marché de l’isolation thermique et donc d’une problématique de
l’appréciation et l’augmentation de l’efficience qui en découle.
À part de cela, nous avons élaboré une modèle complexe de l’analyse de
l’activité de l’entreprise dans le but de mise en évidence des voies et des moyens de
l’augmentation des indicateurs significatifs de l’efficience. Dans le cadre de cette
modèle on a résumé l’applicabilité des différentes méthodes de l’analyse de la prise
des décisions par les entreprises industrielles en procédant par la comparaison de
leurs caractéristiques, ce qui a servi pour la création d’une modèle nouvelle et unique
d’une analyse analogue.
En outre, nous avons mis en pratique toutes les modèles et les procédures cidessus mentionnées dans une logique de la résolution d’un problème de marketing et
de gestion identifié dans un contexte de la situation actuelle dont se trouve
l’entreprise.
Pour conclure, nous avons effectués un calcul des indicateurs de l’efficience
générale du projet afin d’étayer de preuves d’utilité des mesures introduites
concernant les délais et les dépenses liés à la mise en œuvre de celles-ci.
Les mots clés : la distribution, des canaux de distribution, la politique de
marketing de distribution, un distributeur, une efficience, les indicateur d’efficience.

34

