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Загальна характеристика роботи 

Актуальність теми пояснюється тим, з популяризацією онлайн-

покупок і еволюцією мобільних пристроїв, споживачі обирають товари, 

шукають інформацію та здійснюють покупки найбільш комфортним для них 

способом, часто використовуючи кілька каналів продажів одночасно. 

Споживачі очікують індивідуальний підхід, незалежно від того, де вони 

купують: в інтернеті, в магазині або по телефону. Але, більшість з 

промислово-виробничих підприємств, все ще використовують канали 

доступу з різною організаційною структурою і процесами, що проходять у 

них. Саме тому на сьогоднішній день особливо актуальною стала 

проблематика формування омніканальної збутової політики, які 

задовольняють вимоги покупців, відповідають сучасному технологічному 

рівню і фактично є єдиною можливістю промислово-виробничих компаній у 

майбутньому залишитися на ринку та посилювати ринкові позиції. 64% 

інтернет-користувачів читають листи з мобільного або планшету, 19,6 млн 

українців користуються мобільним інтернетом щодня. 71% українських 

споживачів використовують смартфон для вивчення асортименту, 64% 

споживачів використовують пошукові системи для вивчення товару, 

знаходження інформації про компанію та 24% регулярно використовують 

віртуальний метод здійснення покупки. 

Глобальне втілення інформаційних технологій в усі сфери діяльності   

споживачів привело до появи нової збутової політики – омніканальних 

продажів товарів і послуг з використанням електронних магазинів і 

торговельних майданчиків, що функціонують на основі комунікацій і служб 

глобальної комп’ютерної Інтернет-мережі. 

Серед вітчизняних та зарубіжних науковців, що внесли вклад у 

розробку принципів управління збутовими стратегіями, управління та 

забезпечення виробництва та організації збутової діяльності через канали 

збуту, слід відмітити таких авторів як Г. Болт, Р. Ланкар, А. Дейян, Д. 

Джоббер, Дж. Ланкастер, Ф. Котлер, В. Наумов, Л. Балабанова, Л. Горчелс, 

А. Гаджинський, О. Комяков, В. Стадніченко, С. Гаркавенко, А. Павленко, Т. 

Примак, І. Рижий, С. Скібінський. 

Однак, враховуючи короткий термін використання омніканальної 

збутової політики як в Україні, так і за кордоном, кількість публікацій, 

присвячених дослідженню збутової діяльності підприємств за допомогою 

сучасних інформаційних технологій, незначна. Об’єктивна потреба у 

розробці теоретико-методичних положень і моделей формування збутової 

політики підприємства за допомогою інформаційних технологій та 

організаційно-економічного механізму їхньої реалізації підтверджує 

актуальність теми дослідження.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дипломну роботу магістра виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри промислового маркетингу Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» за комплексною 

темою «Маркетинг науково-технічної продукції підприємств 

машинобудівного,     паливно-енергетично, нафтохімічного комплексів та 

підприємств поліграфії на промисловому ринку» (державний реєстраційний 

номер 0113U006454). Особистий внесок автора – формування омніканальної 

збутової політики підприємства. 

Метою роботи є вдосконалення теоретичних положень та практичних 

рекомендацій щодо формування омніканальної збутової стратегії. Для 

реалізації мети роботи поставлено та вирішено такі завдання: 

- визначено роль і місце омніканальної збутової стратегії підприємства; 

- проаналізовано основні науково-методичні підходи до формування 

омніканальної збутової стратегії; 

- удосконалено маркетингові заходи з формування омніканальної 

збутової стратегії підприємства 

- проаналізовано ринок світлотехнічного обладнання та виявлено 

закономірності його функціонування; 

- оцінено ефективність діяльності підприємства ТОВ «Світлові 

технології»; 

- надано оцінку збутової стратегії підприємства ТОВ «Світлові 

технології»; 

- визначено та обґрунтовано етапи формування омніканальної збутової 

стратегії на ринку світлотехнічного обладнання; 

- розроблено заходи з коригування збутової стратегії ТОВ «Світлові 

технології»; 

- економічно обґрунтовано заходи з удосконалення збутової політики 

ТОВ «Світлові технології»; 

Об’єктом дослідження є процес формування омніканальної збутової 

політики підприємства. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні 

засади формування омніканальної збутової політики підприємства, як працює 

на споживчому ринку. 

Методи дослідження. В основі теоретико-методологічних досліджень 

лежать діалектичний та системний підходи, теоретичні положення сучасної 

економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та 

фахівців з питань формування збутових стратегій для підприємства. Для 

отримання обґрунтованих висновків у процесі роботи над дипломною 
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роботою використано загальнонаукові та спеціальні методи: абстрактно-

логічний метод (при теоретичних узагальненнях та висновках); системний 

підхід; аналіз ринку (обсяги ринку, існуюча пропозиція, основні конкуренти 

та їх товари) – кабінетне дослідження, використання вторинної інформації; 

таблично-графічні методи, засоби статистичного і логічного аналізу. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

Удосконалено: 

- теоретичні положення маркетингової збутової політики підприємств, 

які на відміну від існуючих доповнені моделлю безперервного циклу 

взаємодії та накопичення досвіду у процесі формування омніканальної 

стратегії збуту промислово-виробничого підприємства; 

- основні етапи формування збутової стратегії підприємства, які на 

відміну від існуючих ґрунтуються на омніканальному підході до 

збутової діяльності промислово-виробничого підприємства; 

Набуло подальшого розвитку: 

- категорійно-поняттійний апарат частині визначення «омніканальна 

збутова стратегія»; 

- теоретичні положення маркетингової збутової політики підприємств, 

які на відміну від існуючих доповнені етапами еволюції маркетингових 

каналів збуту; 

- композиція критеріїв до класифікації трактувань поняття збут, які на 

відміну від існуючих доповнені рівнем інтегрованості каналів збуту; 

- теоретичні положення маркетингової збутової політики, які на відміну 

від існуючих показана сутність та відмінні риси одноканального, 

мультиканального, кросс-канального та омніканального збуту; 

Науково-практичне значення. Отримані в ході дослідження 

результати будуть використані компанією ТОВ «Світлові технології» у 

вирішенні управлінської проблеми. 

Структура та обсяги роботи. Дипломна робота магістра складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. 

Загальний обсяг дипломної роботи становить 131 сторінку,  23 таблиці, 24 

рисунків, презентація 25 слайдів, 85 джерел використаної літератури, 2 

додатки. 

Основний зміст дипломної роботи. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, 

сформульовано його мету, визначено його об’єкт, предмет та методи 

дослідження, висвітлено наукову новизну і практичну значимість 

отриманих результатів, подано відомості про їх апробацію. 

У розділі 1 «Теоретико-методологічні основи формування 

омніканальної збутової стратегії підприємства» було проведено аналіз 
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наукових джерел щодо поняття «збут», «збутова стратегія», «канали збуту», 

«омніканальна стратегія збуту», процес формування омніканальної збутової 

стратегії на підприємстві та розроблено маркетинговий підхід до реалізації 

омніканальної збутової стратегії на підприємстві. 

Омніканальний збут в роботі пропонується визначати як процес 

установлення онлайнової взаємодії з потенційним покупцем для передачі 

йому права власності на товар та фізичної передачі товару, що втілюється в 

укладання угод з покупцями з метою продажу й оплати товарів і послуг, 

забезпечення клієнтів інформацією на сервері Інтернет-служби про хід 

виконання замовлення, оперативну доставку продукції та проведення 

транзакцій за допомогою використання інформаційних технологій у мережі 

Інтернет. 

. Відповідно до даного трактування збут включає в себе два напрямки: 

 комерційний розподіл, пов'язане з передачею прав власності; 

 фізичний розподіл, пов'язане з фізичним переміщенням товару по 

шляху його руху на різні ринки і різним клієнтам. 

Другий - це вузьке трактування процесу збуту. Прихильники даного 

підходу діляться в свою чергу на групи. Прихильники однієї - розглядають 

розподіл лише як процес передачі права власності на товар від виробника до 

кінцевого споживача. Решта процеси, пов'язані з фізичним переміщенням 

товарів, прихильники даного підходу відносять до товароруху або до 

маркетингової логістики. Прихильники другої групи зводять розподіл до 

процесу фізичного переміщення товарів. З їхньої точки зору розподіл має 

місце лише в області матеріального виробництва, а у сфері послуг відсутні 

канали розподілу. 

Суперечливість підходів до розподілу зумовлена, з одного боку, 

протиставленням фізичного і комерційного розподілу. З іншого ігноруванням 

такого факту, що розподіл включає рішення і дії по досягненню кінцевого 

споживача в комерційному, фізичному і адміністративному сенсі. Все це веде 

до того, що рішення з розподілу конкретного товару і конкретної фірми 

завжди своєрідні і унікальні. Рішення з розподілу приймаються всіма 

учасниками цього процесу. Ми будемо розглядати його з позиції виробника, 

природно, враховуючи інтереси, характеристики і стратегії всіх інших 

учасників - споживачів і виниклих посередників. 

Таблиця 1 

Підходи до трактування поняття «збут» 
Підходи Трактування поняття Автор 

Комплексний підхід Збут це сукупність 

організаційно-технічних і 

комерційних заходів для 

безпосередньої реалізації 

товарів та послуг на 

споживчому ринку і 

Міщенко Г. [1] 
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просування готового товару 

від виробника до споживача 

Збут це продаж, реалізація 

підприємством, 

організацією, підприємцями, 

виробниками виготовленої 

ними продукції, товарів з 

метою отримання грошової 

виручки, забезпечення 

надходження грошових 

коштів. 

Борисов А.Б. [2] 

Збут – комплекс 

післявиробничих операцій, 

які здійснюють юридичні та 

фізичні особи з моменту 

виготовлення продукції до її 

продажу покупцеві. 

Мочерний С.В., 

Ларіна Я.С., 

Устинко О.А., 

Юрій С.І. [3] 

Процесний підхід Збут – діяльність 

підприємства виробника що 

пов’язана з фізичним 

переміщенням товарів від 

місця їхнього виготовлення 

до місць використання. 

Фоміна О.В. [5] 

Збут – процес фізичного 

переміщення продукції від 

виробника до споживача 

Гавришко Н.В. [6] 

Збут у широкому розумінні – 

процес оранізації 

транспортування, 

складування, підтримки 

запасів, доробки, просування 

до оптових і роздрібних 

торгових ланок, 

передпродажної підготовки, 

пакування і реалізації 

товарів з метою задоволення 

потреб покупців і отримання 

на цій основі прибутку. 

 

Збут у вузькому трактуванні 

– процес безпосереднього 

спілкування продавця і 

покупця спрямований на 

отримання прибутку, 

вимагаючи знань, навичок і 

певного рівня компетенцій. 

Балабанова Л.В., 

Балабаниць А.В [7]. 

Збут – процес установлення 

вза’ємодії з потенційним 

Біленький О.Ю. [8] 
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покупцем з метою передачі 

права власності товару для 

споживання 

Інструментальний підхід Збут – інструмент 

маркетингової діяльності, на 

якому грунтується 

конкурентна перевага 

підприємства на ринку. 

Балабаниць А.В. [25] 

Функціональний підхід Збут – функція підприємства 

з продажу продукції, 

включає налагоджену 

систему логістики, 

взаємозв’язки із зовнішньою 

збутовою мережею і 

налагодження відносин з 

покупцем. 

Азирилиян А.Н. [4] 

Логістичний підхід Збут – це процес 

налагодження  ланок 

логістичної системи, 

орієнтованих по основному 

потоку, сформованому з 

метою виконання 

маркетингових вимог і  

економії на масштабах 

логістичної діяльності за 

рахунок гармонізації 

трансакційних одиниць 

упаковки, зберігання, 

вантажопереробки і 

транспортування продукції. 

А. М. Гаджинский[9] 

 

Аналізуючи існуючи підходи авторів видно, що поняття «збуту» бачать 

як один з елементів діяльності підприємства який виконує низку функцій. 

Насправді ж, збут необхідно розуміти не тільки як комплекс дій, планування, 

функціонування але як і інтегровану, тобто взаємодіючу, систему на 

підприємстві. 

Так, аналізуючи різні підходи до визначення канал збуту, видно, що 

відбувається ототожнення понять збут та розподіл. Необхідно відзначити що 

багато авторів не тільки визначають канал розподілу як інструмент за 

допомогою якого відбувається процес передачі прав власності на товар від 

виробника до споживача але й як систему відносин, що проявляється у 

понятті «маркетинговий канал». 
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Рис. 1.1. Класифікація маркетингових каналів [Джерело узагальнено 

автором] 

У рамках кожного із підходів автори не надавали значенню збутової 

діяльності інтегрованого та поєднаного із просуванням визначенням. Збут не 

розглядали як безперервний процес управління споживачем, тобто не тільки 

передачу прав власності на товар, але й персоналізацію його особистості у 

каналі за допомогою елементів нерозривного процесу покупки, 

індивідуального підходу, формуванню єдиних цін та асортименту продукції. 

Споживачі на даному етапі розвитку суспільства використовують та 

комбінують дуже багато маркетингових каналів, обирають різноманітні 

канали продажів з метою придбання товару. 

Починаючи з 1990 років, відбувся умовний розподіл сфер місця 

покупки – реальні (традиційні) та віртуальні (Інтернет). Саме з цього 

історичного моменту починається еволюція каналів збуту, який на даний 

момент стрімко розвиваються. 

Рушійною силою розвитку маркетингових каналів став науково-

технічний прогрес, так с 2010 року з появою гаджетів: смартфонів, 

планшетів, поширення мереж, стрімкого розвитку Інтернет комерції та т.і. 

з’явився доступ споживачів до нових каналів збуту продукції.  
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Рис. 2. Еволюція маркетингових каналів та видів збуту у часі 

[Джерело: узагальнено автором] 

Так, низка провідних компаній світу, почали використовувати 

омніканальні збутові стратегії. Головною задачею, яка постала перед 

компаніям – це налагодити процес покупки до такого, при якому споживачі 

не будуть втрачатися у процесі покупки, через зміну каналу збуту. На даний 

момент не має єдиного підходу до визначення значення омніканальність. 

Сутність омінканальності, за визначенням аналітиків БКГ – це 

маркетингова стратегія просування, завданням якої є об’єднання різних 

каналів, такі як веб-сайти, соціальні мережі, електронні купони, флеш-

продажі, «спливаючі магазини» та багато інших у єдину систему. 

Інший підхід до трактування дає А. Оганесян - підхід до інтегрованої 

комунікації зі споживачем, завдяки якому споживач обирає найбільш 

комфортний канал для здійснення продажу і проявляє лояльність не до 

конкретного каналу а до, власне, бренду. 

Третій підхід був запропонований О. Саушкін , сутність якого у тому, 

що це підхід до реалізації продажу, при якому комунікація зі споживачем у 

процесі продажу здійснюється завдяки використанню різних каналів - 

магазини, контакт-центри, мобільні версії сайту, додатки, оффлайн-магазини. 

Ще один підхід говорить про те, що усі канали комунікації з’єднані 

навколо споживача, збираючи, аналізуючи та моделюючи його поведінку, 

завдяки чому, омніканальні канали продажу впливають на процес покупки, 

без втрати споживачем етапів здійснення покупки. 

Авторське визначення омніканальності – це підхід до організації і 

реалізації збуту, при котрому відбувається інтеграція вні залежності від 

каналів збуту комунікаційної дії і каналів розподілу, ціллю якого є їх 

об’єдання та створення умов до нерозривного процесу придбання товару, 

навіть за умови переходу від одного каналу продажу до іншого. 
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Таблиця 2 

Підходи до визначення поняття «омніканальність» 

[Джерело: узагальнено автором] 

Підхід Сутність Автор 

Цільовий підхід Це маркетингова стратегія 

просування, завданням якої є 

об’єднання різних каналів, такі як веб-

сайти, соціальні мережі, електронні 

купони, флеш-продажі, «спливаючі 

магазини» та багато інших у єдину 

систему. [16] 

 

Бостонська 

консалтингова група 

Бренд-орієнтований Підхід до інтегрованої комунікації зі 

споживачем, завдяки якому споживач 

обирає найбільш комфортний канал 

для здійснення продажу і проявляє 

лояльність не до конкретного каналу а 

до, власне, бренду. [17] 

 

А. Оганесян 

Комунікаційний Усі канали комунікації з’єднані 

наколо споживача, збираючи, 

аналізуючи та моделюючи його 

поведінку, завдяки чому, омніканальні 

канали продажу впливають на процес 

покупки, без втрати споживачем 

етапів здійснення покупки. [18] 

 

О. Саушкін 

Системно-інтегрований Підхід до організації і реалізації 

збуту, при котрому відбувається 

інтеграція вне залежності від каналів 

збуту комунікаційної дії і каналів 

розподілу, ціллю якого є їх об’єдання 

та створення умов до нерозривного 

процесу придбання товару, навіть за 

умови переходу від одного каналу 

продажу до іншого. 

 

Авторська розробка 

 

Підсумовуючи вищезгадані визначення, можна дійти висновку, що це 

новий підхід до маркетингової діяльності підприємства, яке направляє 

зусилля не на певний комплекс маркетингу, а дозволяє інтегрувати елементи 

комплексу маркетингу в єдину систему, що дозволить формувати та 

посилювати бренд.  

Завдяки досягненням технології і використовуючи можливості 

перемикання між різними каналами, покупці намагаються безперервно 
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інтерактивно взаємодіяти з постачальниками в будь-який момент цього 

циклу.  

Головною метою даної стратегії є повна відсутність кордонів між 

каналами. Клієнту не потрібно переходити на який-небудь інший канал, він 

може використовувати всі відразу, почати з онлайн і завершити покупку в 

оффлайн режимі, і навпаки. Формується комфортні умови і для клієнта, і для 

продавця. Як результат – омніканальні покупці витрачають вдвічі більше, ніж 

покупці одного каналу. 

 

 
Рис.3. Схема відмінності лінійних продажів від омніканальних 

[Джерело: узагальнено автором] 

Таблиця 3 

Відмінності інтегрованих стратегій 

[Джерело: узагальнено автором] 

Одноканальна Мультиканальна Крос-канальна Омніканальна 

Канал продажів 

використовується 

один: 

Оффлайн 

Онлайн 

Вибір споживачем 

каналу вельми 

обмежений 

Канали продажів 

використовуються 

різноманітні 

Вза’ємозв’язок між 

каналами відсутній. 

У кожному каналі 

свій досвід 

спілкування із 

споживачем 

Відмінний дизайн 

та архітектура 

Відмінні принципи 

обслуговування 

Канали продажів 

використовуються 

разноманітні 

Приблизно 

однаковий досвід 

обслуговування 

клієнта. 

Процес єдності та 

цілісності процесу 

покупки 

споживачем буде 

розриватися, при 

виборі іншого 

каналу. 

Канали продажів 

використовуються 

різномантні. 

Ідельнасинхронизація 

набутого досвіду 

обслуговування 

споживача. 

Нерозривність процесу 

покупки споживачем, 

при бажанні змінити 

канал покупки, або 

засобу покупки. 

 

Головні відмінності омніканальної стратегії полягають у: 

 Відбувається системна інтеграція усіх каналів продажу; 

 Нерозривність процесу покупки, при довільній зміні каналу продажу; 

 Бренд-орієнтована стратегія; 

 Персоналізація споживача; 
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• ЗНАХОДЖЕННЯ 

• РОЗГЛЯД 

• ОЦІНКА 

• ПОКУПКА 

• ВИКОРИСТАННЯ 

 

Матриця інтегрованих 

стратегій 

 

Інтегрованість каналів 

Низька Висока 

Цілістність 

процесу 

покупки 

Розривний Мультиканальна 

 

 

Кросс-

канальна 

Нерозривний Одноканальна 

 

Омніканальна 

 

Рис. 3. Матриця інтегрованих стратегій [Джерело: авторська розробка] 

Оскільки покупці знаходяться в безперервному русі, а кожну наступну 

точку контакту з ними неможливо передбачити, то й процес комунікації стає 

некерованим з боку продавця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Модель безперервного циклу взаємодії та накопичення досвіду 

 [Джерело: авторська розробка] 

Перебуваючи в описуваному безперервному циклі взаємодії та 

накопичення досвіду, покупці не залишаються виключно у сфері контролю 

бренду - вони піддаються впливу «сторонніх шумів», які можуть мати 

абсолютно будь-який характер, походити з будь-якого джерела і проявлятися 

в будь-який час і в будь-якому місці. Як результат, для процесу маркетингу 

найбільш значущою точкою стає сам продаж як очевидний показник 

досягнення мети, а момент оцінки продукту, навколо якого і повинні 

Оцінка Клієнти Ліди 

Знайомство 

Вивчення 

Покупка 

Використання 

Лінійний шлях покупки Безперервний цикл взаємодії та накопичення 

досвіду 

Відкритий контент та канали 

Контролюємий контент та брендовані канали 
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зосереджуватися основні зусилля по роботі з сучасними омніканальними 

споживачами. 

 

Рис 5. Етапи формування омніканальної збутової стратегії підприємства. 

[Джерело : авторська розробка] 

У розділі 2 «Аналіз маркетингової політики збуту ТОВ «Світлові 

технології» було проаналізовано ринок світлотехнічного обладнання 

України, його основні тенденції.  

Особливості попиту У чому проявляється 

означена характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства 

Вторинність Попит на світлотехнічну 

продукцію не залежить від 

Не має жодного впливу. 
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попиту на споживчому 

ринку, оскільки 

споживачами є лише 

виробничі та 

адміністративні споруди.  

Розширюваність Попит на світлотехнічну 

продукцію не є розширу 

ванним, оскільки мотиви 

організації-споживача 

цілком раціональні; 

Не має жодного впливу на 

діяльність. 

Еластичність Нееластичний оскільки зі 

зміною ціни на цьому ринку 

не призведе до суттєвих 

змін у попиту на товари. 

Не має жодного впливу на 

діяльність. 

Перехресна еластичність, Попит на товари-субститути 

є і представлені дешевим 

китайським низько ціновим 

сегментом на ринку, це 

товари з дешевих 

неекологічної конструкції. 

 Раціоналізація мотивів 

організацій-споживачів 

шляхом проведення 

семінарів та виставок; за 

рахунок діяльності агентів 

впливу 

Парність (зв’язність) Попит на світлотехнічну 

продукцію веде за собою 

попит на комплектуючі 

матеріали, кристали для 

світильників, провідникові 

метали, та листи прокату 

Спеціалізація виробництва 

на заводі, корегування 

технічного завдання 

підприємства, корегування 

об'ємів продукції від 

постачальників сировини та 

комплектуючих до 

виробництва. 

Раціональність Замовники та посередники 

реагують на якість та 

технічні показники 

продукції у цьому 

виявляється професіоналізм 

та раціональність попиту 

Робота агентів впливу що 

приводить до раціоналізації 

поведінки споживачів, 

забезпечення  товарів 

обов’язковими 

характеристиками та 

показниками ефективності, 

тобто якості продукції. 

Сезонність Сезонність виявляється у 

тому що періоди з березня 

по грудень спостерігається 

найбільший ріст попиту на 

продукцію через процесс 

будівництва та здачі 

промислових та 

спеціальних будівель. 

Посилення роботи по 

створенню штучного 

попиту – посилення роботи 

агентів впливу та 

підрозділів регіональних 

представництв ТД «Світлові 

технології» 

Нестійкість Із сезонності перетікає у 

нестійкість попиту на 

продукцію, оскільки попит 

визначається будівництвом 

та здачею приміщень  

Прогнозування, планування 

та оптимізація реалізації 

продажу у терміни 

найбільш привабливих 

сезонів року. 
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Поточний стан попиту Помірно зростаючий Поступове збільшення 

прибутку і реалізованої 

продукції 

 

За період 2011-2015 років ринок світлотехніки, який включає як 

споживчий ринок так і промисловий, стрімко розвивається. Це пояснюється 

інвестиціями у будівництво, що з 2012 року поступово почали збільшуватися. 

Динаміка галузі зображенана рисунку 2.1. 

 

Рис. 6. Динаміка галузі світлотехнічного обладнання за 2011-2015 роки.[17] 

За оцінкою експертів український ринок чекає у довгостроковій 

перспективі збільшення частки виробництва з 1 відсотка до 5 відсотків від 

загальносвітового виробництва. Зростання українського ринку світлотехніки 

складе 28-48% на рік. До 2015 року український ринок світлодіодів може 

скласти до одного мільярду доларів. До 2015 року частка виробництва 

світлодіодного обладнання складе 13% українського ринку. 

До 2030 року частка світлодіодів складе 90% за видами використання 

джерел освітлення. Дані тенденції розвитку галузі призведуть до переходу 

будівельно-монтажних та проектних організацій до використання 

світлодіодного освітлення. Таким чином для компанії тенденції ринку це 

можливість для розширення напрямків освітлення.[28.] 

У свою чергу збільшення попиту на світлотехнічну продукцію 

призводить до появи нових посередників, які займаються перепродажем 

світлотехнічної продукції.  Збільшення кількості посередників на ринку є 

загрозою для компанії «Світлові технології», оскільки втрачається контроль 

за збутом та відбувається розрив між брендом та споживачами. Якщо 

дистриб'ютори для збільшення реалізації продукції компанії розширюють 

кількість дилерів, то компанія не зможе контролювати процес збуту, що 

негативно відображається на діяльності компанії «Світлові технології». 
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Ринок світлотехніки має риси олігополістичної конкуренції, за якої 

багато продавців конкурують, щоб продати стандартизований товар, але є 

можлива поява нових продавців. Кожна фірма продає продукцію, на яку 

існує багато близьких, але недосконалих замінників. Тому замість цінової 

конкуренції, яка буде результативною в умовах досконалої конкуренції, 

використовують нецінові методи боротьби: технічна перевага, якість і 

надійність виробу, методи збуту, характер наданих послуг і гарантій, 

диференціацію умов оплати, рекламу, економічне шпигунство. 

Утворення олігополістичних ринків відбувається внаслідок високої 

концентрації ринків, яка здійснюється з таких причин: 

1. Економія від масштабу. У деяких галузях може існувати природна 

олігополія – ситуація, при якій мінімальний ефективний масштаб є 

достатньо великим відносно загального обсягу попиту, що призводить до 

того, що в галузі існує тільки декілька фірм, достатньо крупних, щоб 

виробляти ефективно. Ця економія від масштабу створює перешкоди до 

вступу, які не дозволяють вільно входити потенційним конкурентам. 

2. Злиття. Воно здійснюється або між декількома рівними фірмами, 

або шляхом поглинання фірм-аутсайдерів крупними фірмами. Врешті-

решт воно здійснюється теж заради економії від масштабу або посилення 

позицій на ринку. 

3. Ефективність. Крупні фірми, підвищуючи свою ефективність, 

розширюють свій вплив на ринку за рахунок суперників. 

4. Вдача (успіх). Навіть якщо ефективність усіх фірм в середньому 

однакова, деякі з них можуть розширюватись більше, ніж інші. Просто 

внаслідок того, що вони переживають тривалий період успіху, а у 

конкурентів певні періоди бувають невдалими. 

Для визначення кола основних конкурентів серед усіх існуючих 

необхідно накреслити карту «стратегічних груп» з позначенням на ній 

стратегічних груп конкурентів. 

Для створення цієї карти необхідно виділити наступні ключові 

характеристики, за якими класифікуються компанії-конкуренти: 

- частка ринку, що займає компанія; 

- ресурси компанії. 

Для побудови карти стратегічних груп зазначимо, що, ТОВ «Світлові 

технології» займає частку ринку (16,4%) однак володіє не дуже значними 

ресурсами. Таким чином, стратегічна карта конкурентів виглядатиме 

наступним чином (рис. 3.1.) 
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Рис. 7. Стратегічна карта конкурентів 

До стратегічної групи А належать ВАТ «Ватра», ПІІ «Філіпс», ТОВ 

«Світлові технології», «Осрам». До стратегічної групи Б можна віднесити ПІІ  

«Шнайдер Електрік», «Вослох-Шваббе»,  ПАО «Светотехника». До групи В 

– відносяться інші маці підприємства серед яких «Делюкс», «Дженерал 

Електрік», «Беттерманн». 

З карти можна виділити три основних конкуренти, які належать до 

стратегічної групи нашого підприємства ВАТ «Ватра», ПІІ «Філіпс» та 

«Осрам». Вони і представляють загрозу неприхованого характеру для ТОВ 

«Світлові технології».  

ВАТ «Ватра» з початку свого заснування займалося виготовленням та 

реалізацією світильників призначених для кінцевого соживання. З 2004 року 

зайнялось виготовленням широко асортименту та рішень для бізнесу у сфері 

освітлення, включаючи свтілодіодну продукцію. 

ПІІ «Філіпс» - потужний виробник різних рішень у сфері освітлення з 

сильним відомим брендом. Має потужний ряд споріднених галузей з 

виготовлення та прокату металу та повністю інтегроване у виробництво. Має 

частку ринку 19%.. 

Також можна зауважити, що наш прямий конкурент в сегменті 

представництв «Осрам» належить до стратегічної групи А, однак виробляє 

досить якісну продукцію, але не має власних виробничих потужностей на 

території України.  

Збутова стратегія що використовує ТОВ «Світлові технології» 

характеризується оффлайновим підходом концентрації комерційних зусиль 

серед можливих каналів продажів. Останні тенденції ринку показують що 

споживачі використовують різноманітні канали доступу при пошуку, оцінці, 

Ресурси 

компанії 

Великі 

Середні 

Малі 

Витрати на 

просуванн

я 
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покупки та обговорення продукції світлотехнічного обладнання. Тобто 

виникає необхідність у формуванні нової стратегії – омніканального збуту, 

що забезпечуватиме доступність для потенційних та існуючих споживачів 

доступу та взаємодії із брендом каналів. Таким чином будуть сформовані 

альтернативні канали збуту. 

Інтернет також є кращим каналом для придбання джерел світла 

(світильників) та світолотехнічної продукції а при покупці 

супроводжувальних приладів та управління освітленням споживачів діляться 

майже порівну між інтернет- і традиційними магазинами. Поведінка 

споживачів також підтвердило популярність інтернет-ресурсів. Понад 60% 

інтернет-покупців відповіли, що вони купують товари зазначених категорій 

через Інтернет, при цьому світильники: 75% опитаних купують товари цієї 

категорії через Інтернет.  

 

 

Рис. 8. Канали покупки різних видів світлотехніки 

1* - споживачі орієнтовані на пошук інформаціх 

2* - споживачі орієнтовані на «спілкування» з брендом  
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Рис. 9. Канали замовлень споживачами світлотехніки 

Ринок планшетів, поза всяким сумнівом, зростає швидкими темпами. 

Планшети не просто замінюють смартфони або ноутбуки - вони розширюють 

можливості використання інтернет-пристроїв споживачами. До 2015 року 

споживачі будуть користуватися Інтернетом не так, як сьогодні: на 

смартфони припадатиме 40% інтернет-трафіку, на комп'ютери - 34%, а на 

планшети - 26%.  

У третьому розділі «розробка рекомендацій щодо формування 

омніканальної збутової стратегії» для компанії ТОВ «Світлові технології» 

було сформовано етапи реалізації збутової стратегії, розроблено рекомендації 

підприємства на ринку світлотехнічного обладнання України та розраховано 

економічну ефективність запропонованих заходів. 

У процесі реалізації омніканальної збутової політики, в основі якої лежить 

низка необхідних етапів, має допомогти компанії ТОВ «Світлові технології» 

скоригувати збутову діяльність таким чином, щоб задовольнити необхідні 

потреби, а саме: 

 створення неприривного процесу збуту; 

 комбінування необхідних каналів збуту; 

 виділення найбільш перспективних, серед існуючих, збутових каналів; 

 створення нових збутових каналів, таких, що будуть задовольняти 

положення про омніканальну збутову стратегію; 

 визначення власне стратегії збуту; 

 адаптацію каналів по відношенню до середовища; 
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Так виходячи зі схеми етапів формування омніканальної збутової 

політики, що зображена на рисунку 3.1., для компанії ТОВ «Світлові 

технології» даний маркетинговий підхід до реалізації лежить у проходженні 

етапів. 

Етап 1. Оцінка готовності існуючих каналів. 

Так, компанія має умовно два канали збуту: онлайн та оффлайн. До 

каналів оффлайн належить мережа посередників, серед яких є офіційні 

дистриб’ютори та дилери у різних регіонах України, метою яких є реалізація 

світлотехнічної продукції у регіонах та підтримка споживачів. 

Таблиця 3.1 

Канали 
Дистриб'ютори Дилери 

Роздрібні 

магазини 
Всього 

1 2 3 4 5 

Об'єм продажу 7,5 9 10 35 

Вартість 

проданих 

товарів 

4,4 8,8 6,8 20 

Валовий 

прибуток 
3,1 6,7 5,2 15 

Зберігання 0,7 1,6 1,3 5,7 

Постачання 0,3 0,7 0,5 1,5 

Прямі продажі 0,2 1 1,4 2,6 

Реклама 0,2 1 1 2,3 

Просування 0,2 0,6 0,7 1,5 

Транзакції 0,04 0,2 0,1 0,4 

Затрати на 

утримання 

каналу 

1,7 5,1 5,1 11,9 

Чистий 

прибуток 
1,4 1,6 0,1 3,1 

Товарооборот 18,6 10,4 0,8 8,9 

 

Для вибору посередників з якими ТОВ «Світлові технології» має надалі 

працювати було використано експертний метод роботи торгових 

посередників. Критерії оцінки було обрано з урахуванням специфіки ринку 

світлотехніки та із врахуванням відповідності до задач формування 

омніканального збуту. 
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Таблиця 3.2 

Критерії вибору торгових посередників 
Критерії оцінки 

З
н

ач
и

м
іс

ть
 

к
р
и

те
р
ію

 

Експертна оцінка каналів 

збуту (1-5) 

Зважена оцінка  каналів збуту 

А
С

Т
св

іт
л

о
-

те
х
н

ік
а 

Е
л
ек

тр
о

-

л
ю

к
с 

С
и

л
а 

С
в
іт

л
а 

С
о
ф

т-
л
ай

т 

А
С

Т
св

іт
л

о
-

те
х
н

ік
а 

Е
л
ек

тр
о

-

л
ю

к
с 

С
и

л
а 

С
в
іт

л
а 

С
о
ф

т-
л
ай

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Можливість 

надання 

територіального 

охоплення  

0,15 3 4 4 5 0,45 0,6 0,6 0,75 

Здатність 

підтримувати 

політику 

єдиних цін 

0,1 3 5 4 4 0,3 0,3 0,4 0,4 

Технічне 

обслуговування 

товарів 

0,15 4 3 3 5 0,6 0,45 0,45 0,75 

Репутація 

посередника 

0,1 4 4 4 4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Частка 

галузевого 

ринку 

0,07 2 4 3 5 0,14 0,28 0,21 0,35 

Рівень 

компетентності 

0,1 3 4 4 5 0,3 0,3 0,4 0,5 

Адаптивність 

до тенденцій 

змін 

товарообороту 

0,09 2 3 3 4 0,18 0,27 0,27 0,36 

Власні 

складські та 

транспортні 

потужності 

0,075 3 4 4 5 0,225 0,225 0,3 0,375 

Готовність до 

інтеграції 

каналів 

комунікації зі 

споживачами 

0,09 4 4 5 4 0,36 0,36 0,45 0,36 

Управління та 

насичення 

асортиментом 

0,075 5 4 4 5 0,375 0,375 0,3 0,375 

Сумарна оцінка      3,33 3,56 3,76 4,62 

 

Так, проводячи якісну оцінку посередників з якими працює ТОВ 

«Світлові технології», було виявлено основних дистриб’юторів, які будуть 

забезпечувати офлайн продажі у регіонах.  
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Так, компанія «Сила світла» є одним із перших дистриб’юторів які 

займалися реалізацією світлотехнічної продукції у регіонах України, 

перевагами даног о дистриб’ютора є покриття двох головних регіонів: 

Північного та Центрального. Велике покриття території досягалося завдяки 

розгалуженій мережі дилерів та дрібно-оптових магазинів, з якими 

співпрацює компанія.  Завдяки великим центрам складування компанія 

досягала успіху у реалізації світлотехнічного обладнання. Таким чином 

компанія «Сила світла», може стати партнером у формуванні омніканальної 

збутової стратегії. 

Компанія «Світлолюкс» є дистриб’ютором що діє у Південному та 

Західному регіонах України. Перевагами даного посередника є широкий 

охват споживачів, розгалужена мережа складських приміщень. 

Обидва дистриб’ютори з якими компанія «Світлові технології» 

співпрацювала до моменту необхідності зміни збутової політики були 

головними, офіційними партнерами, що мають гарну ділову репутацію серед 

дрібно-оптових та оптових посередників.  

Але головною задачею у формуванні саме омніканальної збутової 

політики є інтеграція посередників на базі партнерства. Це означає що дані 

посередники мають забезпечити базу для реорганізації збутової мережі. 

Головні детермінанти які дозволяють побудувати омніканальну 

збутову мережу на базі існуючих посередників є: 

- покриття потенційних та прибуткових регіонів 

- наявність складських приміщень 

- використання шоу-румів  

- надання послуги проектного монтажу світильників 

- обслуговування споживачів у всіх регіонах 

Портфель ринків ТОВ «Світлові технології» слід розглядати у межах: 

споживання світлодіодної продукції, що йде у сегменти офісно-

адміністративного освітлення приміщень, торгівельних приміщень, 

зовнішнього приміщення, промислового та аварійного освітлення.  

Середній темп зростання ринку світлодіодного обладнання за оцінками 

експертів складає 9%. 

Джерелами інформації є: 

1.Внутрішні звіти компанії: обсяг продажів світлодіодного обладнання 

за регіонами, дані за 2014-2015 роки. 

2.Асоціація світлотехніки України www.asociaciya-svitlotehnika.com.ua 

Таблиця 3.3 

Вихідні данні про портфель ринків 
Регіони ТРР ВЧР Д-В С ТРР 

Північний 5,00% 1,3 250000 9% 

http://www.asociaciya-svitlotehnika.com.ua/
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Західний 4% 0,6 50000  

Центральний 12% 0,3 70000  

Південний 13% 0,2 10000  

Східний 17% 0,4 35000  

 

 

Рисунок 3.2. Матриця БКГ для портфелю ринків 

У результаті використання матриці БКГ, для візуалізації прибутковості 

ринків, на яких компанія працює видно, що найбільш прибутковим є ринок 

Північних регіонів, це джерело формування прибутку що дозволяє 

перерозподілити прибуток для збільшення витрат на потенційні ринки. 

Найбільший потенціал мають Південний, Східний та Центральний регіони 

України. Вони мають найбільший темп росту і це говорить про необхідність 

переводу їх у прибутковий сегмент матриці – «Зірка». 

Найменш прибутковим для компанії є ринок Західного регіону, він 

необхідний для підтримки попиту на продукцію, тому задача ліквідації 

поставок недоречна.  

Етап 2. Прийняття рішень відносно побудови омніканальної збутової 

системи. 

У рамках формування омніканальної збутової політики необхідно 

зазначити що у процесі відбору існуючих посередників, які стануть базовими 

для формування омніканальної стратегії збуту є вирішення питання відносно 

створення залученої системи збуту або побудови власної системи. 

ТОВ «Світлові технології» не має можливості створення власної 

збутової системи, оскільки має вже існуючу, залучену у вигляді мережі 

дистриб’юторів які здійснюють доведення товару до споживачів. 
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На даному етапі необхідно зазначити, що це важливий етап при 

формуванні збутових каналів, оскільки відбувається процес інтеграції 

оффлайн-каналів та онлайн-каналів збуту, відповідно процес інтеграції є 

ключовим при формуванні омніканальної збутової політики. 

Початковим кроком при інтеграції онлайн та оффлайн-каналів є 

підготовка підґрунтя у вигляді електронної комерційної платформи. 

Таблиця 3.4 

Платформи ecommerce 

Критерії 

відбору 

ecommerc

e 

платформ

и 

Можли-

вість 

пошуко-

вої 

оптиміз

а-ції 

Здатність 

зміни 

базового 

коду 

Хос-

тинг 

версія 

Автома-

тична 

розсилк

а 

Під-

трим

-ка 

Вар

-

тіст

ь 

Зручніст

ь 

аміністр

а-тивної 

платфор

-ми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1с Бітрікс Відсутн

я 

Проблема

-тично 

+ Відсутн

я 

2 120 3 

Magenta + + + + 3 0 4 

Webasyst 

Shopscrip

t 

+ + + + 3 20 4 

Joomla 

Virtuemar

t 

+ + + + 4 0 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

WordPres

s 

WooCom

merce 

+ + + + 3 0 3 

Drupal 

Ubercart 

+ + +  2 400 5 

UmiCMS + Неможли

во 

Немає + 4 450 4 

Insales + Неможли

во 

немає + 5 15 5 

OS 

Commerc

e 

Відсутн

я 

+ + Відсутн

я 

3 0 3 

Opencart Відсутн

я 

+ + Відсутн

я 

4 0 3 

Prestasho

p 

Відсутн

я 

+ + Відсутн

я 

5 0 2 
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Розглянувши платформи електронної комерції можна зробити висновок 

що будь-яка платформа є специфічною, та обравши одну з них – змінити її 

неможливо. Так, вагомими критеріями при виборі платформи для ТОВ 

«Світлові технології» у процесі підготовки до інтеграції оффлайн та онлайн 

каналів збуту є саме підтримка даної платформи, здатність на базі платформи 

використання пошукової оптимізації, відповідно невеликі затрати на 

використання платформи та найголовніший критерій це підтримка 

комерційної платформи. 

Серед існуючих платформ можна зробити виснок, що «1С Бітрікс» – це 

платформа для великих магазинів, які використовують великий асортимент 

продукції. «Magenta» – комерційний вибір за наявності  фахівця, потужного 

сервера, для найбільш великих інтернет-магазинів. «Webasyst Shopscript» – 

можна обирати для середнього інтернет-магазину, модулі та доопрацювання 

якого будуть платними, що є найбільш затратним варіантом для ТОВ 

«Світлові технології». «Joomla Virtuemart» – варто обирати для малих 

підприємств, як прототип, з можливістю подальшого переходу на іншу 

платформу. «WordPress WooCommerce» – можна обирати для невеликого 

магазину до 4000 товарів, недорога розробка, але дуже мало фахівців з 

можливості надання безлічі варіантів оформлення. «Drupal Ubercart» – 

комерційний варіант який може стати основою великого магазину.  

«Insales» – найбільш інтегративна платформа, що дозволяє швидко 

об’єднати оффлайн та онлайн канали збуту. 

Процедуру налаштування інтеграції між офлайн та онлайн каналів 

можна розділити на кілька кроків. 

 на базі платформи вводяться всі дані про підприємство: сфера 

діяльності, відомості, історія, місія, візія. 

 налагодження структури управління підприємства: склади, 

регіональні представництва, посредники. 

 зведення груп співробітників: для кожної з груп необхідно задати 

певні права, вказуючи, чи зможе дана група працювати із замовленнями від 

посередників або проводити інвентаризацію.  

 заведення посередників: які групи, які міста обслуговують, 

оформляються всі надходження і повернення товарів посередникам. 

 визначення структури номенклатурного довідника, що дозволяє 

управляти довідником з дуже складною деревовидної структурою. тому 

рекомендється ретельно продумати її.  

 заповнення номенклатурного довідника, де окремі найменування 

можна завантажувати вручну або шляхом імпорту з бази товарного 

асортименту. 

 в першу чергу потрібно створити магазин, який потім буде 

використовуватися як інтернет-магазин і закріпити за ним нового 

співробітника. 
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 завести умовний товар, який називається «доставка», за допомогою 

якого буде оформлятися оплата доставки товарів. а вартість доставки 

задається в сервісі «insales». 

 створення єдиного прайс-листу, який закріплений до кожного 

співробітника, який відображає концепцію «єдиних» цін у всіх точках 

доступу. 

 створення шаблону оформлення магазину з наявних, вказати 

контактні дані, зробити налаштування готового магазину. більшість з цих 

налаштувань можна виконати після здійснення процедури інтеграції. 

 налаштування інтеграції, вказавши магазин, створений на кроці 7 і 

товар-доставку з кроку 8. 

 для успішної роботи структура номенклатурного довідника в новому 

інтернет-магазині повинна збігатися з тією, що вже заведена. для цього 

необхідно провести первинну синхронізацію, запустивши налаштування 

інтеграції. потім система запропонує вам завантажити в insales опис товарів, 

їх фотографії та ціни.  

Потрібно відзначити, що база товарів у  платформі «inSales» ділиться 

на дві частини: «склад» і «вітрина». У першій -знаходяться абсолютно всі 

найменування, в той час як у другу – компанії необхідно помістити тільки 

товари, які найчастіше продаються. При синхронізації, вся отримана 

номенклатура потрапляє саме на «склад».  

В «inSales» існує ще одна додаткова особливість для мобільної 

комерції. За замовчуванням компанія отримує шаблон мобільної версії, 

призначеної для пристроїв з маленькими екранами. Для управління 

магазином потрібно встановити спеціальний додаток (є версії для iOS і 

Android). Не вдаючись до послуг сторонніх розробників, компанія ТОВ 

«Світлові технології» може самостійно згенерувати мобільний додаток для 

свого магазину. 

Конверсія в інтернет-маркетингу - це відношення числа відвідувачів 

сайту, що виконали на ньому будь-які цільові дії (приховані або прямі 

вказівки рекламодавців, продавців, творців контенту - продажу, реєстрації, 

підписку, відвідування певної сторінки сайту, перехід по рекламному 

посиланню), до загальної кількості відвідувачів сайту, виражене у відсотках.є 

Таблиця 3.5. 

Точки входу споживачами до омніканального простору 

Канал Кількість 

відвідувачів 

Частка точки 

доступу 

Розсилка 148 1,97% 

Прямий контакт 2400 32,00% 

Через пошукову систему 3900 52,00% 

Рекомендації у мережі 1000 13,33% 

Соцмережа 52 0,69% 

Всього відвідувачів 7500  



28 
 

Таблиця 3.6. 

Конверсія воронки продажів при застосуванні омніканальних продажів 

Етап 

процесу 

покупки 

Всього на 

даному етапі 

Перейшли 

на 

наступний 

етап 

Залишил

и 

Відсоток 

відтоку 

Конвер

сія % 

Точка 

початку 

покупки 

7500 6008 1492 19,89% 2,56% 

Продивлял

ися товари 

6008 636 5372 89,41% 

Корзина 636 192 444 69,81% 

Покупка 

 

192 192 - - 

Точка 

закінчення 

покупки 

Онлайн 64  

Оффлайн 128 

 

Розраховується коефіцієнт конверсії за допомогою формули: 

 

Коефіцієнт конверсії = (Lead/n) * 100% (3.1.) 

 

Для сайту, метою якого є спонукання до дій в онлайні підрахунок 

конверсії стає стає складним заходом - дії в магазині не відслідковуються на 

сайті. В цьому випадку рішенням може стати: 

 використання відстеження дзвінків 

 опитування кожного відвідувача магазину або того, хто 

подзвонив, як він дізнався про діяльність фірми 

 маркування номера телефону за допомогою імені контактної 

особи (розміщується поруч з номером телефону), за кількістю 

звернень на ім'я підраховується кількість дзвінків 

 розміщення на сайті промо-коду, пов'язаного з сесією 

відвідувача.  
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Після проходження етапу синхронизації та інтеграції оффлайн-каналів 

збуту із онлайн каналами задачами яких було: 

- формування єдиної бази товарного асортименту для кожного регіону 

із прив’зкою зі складом; 

- формування омніканального простору процесу покупки товару ( 

ширина каналів «входу»); 

- формування процессу нерозривного шляху покупки споживачем при 

зміні каналу; 

Наступним кроком є формування, власне каналів продажів та їх 

комбінація, на базі обраної комерційної платформи.  
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Рис. 3.3. Структура бази омніканального збуту 

Розпізнавання персоналізація та створення непереривності процесу 

покупки споживачем здійснюється за допомогою: 

1. Використання «ідентифікованого відвідувача»: кожен користувач 

використовує для входу одні й ті ж дані, незалежно від каналу взаємодії, так 

як користувач добровільно ідентифікує себе і, таким чином, дає згоду на 

розпізнавання.  

2. Розпізнавання за допомогою файлів cookies (текстові або flash-

файли). Цей невеликий файл зберігає неконфіденційні дані на пристрій. 

Cookie-файл оновлюється при кожному відвідуванні сайту. Якщо cookies 

відключені за замовчуванням, то розпізнавання не відбувається. Якщо файли 

cookies періодично видаляються, то під час кожного відвідування після їх 

видалення, відвідувач буде розпізнаватися як «новий відвідувач». Але навіть 

якщо файли cookies ніколи не віддалились, їх «час життя» обмежена, що є 

проблемою. 

3. Розпізнавання по перехресним посиланням баз даних, особисті дані з 

соціальних мереж можуть зіставлятися з іншими базами даних, що містять 

загальний елемент ідентифікації (ім'я, номер телефону, адреса електронної 

пошти тощо). 

Етап 3. Визначення стратегії розподілу.  
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Стратегія селективного збуту використовується для товарів 

попереднього вибору (оскільки споживач здійснює дослідження товарних 

ринків, вивчаючи і зіставляючи показники якості, ціну і інші параметри 

товарів). Відзначаємо такі особливості цього виду стратегії: виробник 

свідомо обмежує доступність товару, щоб знизити витрати розподілу і 

досягнути від посередників ефективнішої співпраці; низька доступність 

товарів призводить до втрати потенційних споживачів; орієнтація, 

найчастіше, на короткий непрямий канал розподілу і самостійне виконання 

функцій гуртового посередника. 

Причиною вибору компанією селективної стратегії збуту є: 

- орієнтація на окремі види споживачів (сегменти) до яких відносяться 

дві мотивовані групи: «орієнтовані на пошук інформації» та «орієнтовані на 

пошук бренду» 

- зменшення витрат на утримання посередницької мережі 

- зменшення витрат на транспортування та складування продукції у 

регіонах за рахунок роботи дистриб’юторів 

- досягнення контролю за діяльністю посередника 

- встановлення «єдиних» цін у мережі каналів збуту 

Селективна політика розподілу передбачає відбір, селекцію каналів і 

посередників (обмеженої кількості) без надання їм ексклюзивного права на 

зазначеній території, але й без нав’язування обмежень по роботі з товарами 

конкурентів. На першому етапі формування оцінці готовності збутового 

каналу було відібрано найбільш рентабельних посередників. 

Така політика найбільш підходить ТОВ «Світлові технології», оскільки 

світлодіодні світильники є товаром попереднього  вибору, які споживачі 

придбають нечасто, порівнюючи розбіжності в цінах та інших 

характеристиках виробів.  

Завдяки селективній політиці розподілу ТОВ «Свтілові технології» 

обрала ті канали, в яких вона має можливість контролювати роботу 

учасників, впливати на розроблення стратегії просування і представлення 

товару покупцям. Ступінь контролю визначається відносною владою 

постачальника над каналом і можливістю застосовувати до посередника 

санкції за незадовільну роботу. 
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Таблица 3.5 

Показник конверсії омніканальних продажів 

Этапи 

"воронки

" 

продажів 

Значення 

(залишок 

відвідувачі

в) 

Графік Конверсія 

% 

Пошук 

інформації 

10000 

 

 - 

Реєстрація 

на сайті 

5600 56% 

Геолокаці

йні дані 

3800 68% 

Оцінка 

альтернат

ив 

1500 39% 

Покупка 

товару 

500 33% 

Обрання 

каналу 

покупки 

494 99% 

Спосіб 

отримання 

товару 

450 91% 

Спосіб 

оплати 

435 97% 

 Прибуток = М * V 

 V = Leads * середній чек * коефіцієнт конверсії * кількість транзакцій 

 Прибуток = Обсяг продажів помножити на маржу. М - обсяг продажів - 

це все продажу, весь обсяг виручених коштів за певний період часу. Обсяг 

продажів, це сукупність показників, де «Leads» помножити на коефіцієнт 

конверсії помножити на середній чек і помножити на кількість транзакцій. 

 Під поняттям «Leads» - необхідно розуміти термін кількості 

потенційних клієнтів, тих клієнтів, які  подзвонили, або які дізналися, або 

зайшли до магазину. 

 Коефіцієнт конверсії - виражається у відсотках. Формула коефіцієнту 

конверсії проста - це кількість тих людей, які купили поділене на «Leads» (на 

тих людей, які дізналися) і помножена на 100%. Тобто, цей коефіцієнт 

показує, скільки відсотків людей купує з усіх, які звернулися.  

 Кількість транзакцій - це кількість відвідувань каналу, або відвідування 

фірми клієнтом, тобто, як часто він у вас купує.  

10000 

5600 

3800 

1500 

500 

494 

450 

435 

4400 

1800 

2300 

1000 

6 

44 

15 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Надали Покинули 
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 Оскільки специфіка потенційних та існуючих споживачів світлотехніки 

вимагає від компанії урізноманітнити канали продажу, серед яких є істотна 

кількість саме онлайн-каналів збуту до яких відносяться: 

- мобільний додаток до смартфону 

- оптимізований до браузеру смартфону сайт інтернет-магазину 

- доступний сайт через браузер планшету 

- власне Інтернет-магазин, з точкою доступу через персональний 

комп’ютер 

- оффлайн магазини  

 То необхідно зазначити що використовується фактично два канали 

збуту, а саме, магазин дистриб’ютора, який розміщує у шоу-румі (магазині) 

наявні категорії товарів. Та онлайн-магазин, тобто Інтернет магазин, який 

використовує геолокаційні дані, тобто прив’язується до: 

 фактичного місцезнаходження споживача 

 показує найближчі оффлайн-магазини із продажу світлотехнічного 

обладнання 

 показує наявність у оффлайн-магазині перелік існуючих 

світлотехнічного обладнання 

 надає можливість уточнити наявність (у разі відсутності товару) 

світлотехнічного обладнання зі складу дистриб’ютора 

 у разі відсутності товару у найближчих оффлайн-магазинах 

маршрутизувати споживача до пункту «доставка» для замовлення 

наявного світлотехнічного обладнання з найближчого скаладу товару 

Етап 4. Адаптація каналів до зовнішнього середовища. 

На даному етапі формування омніканальної збутової політики слід 

відзначити необхідність адаптації каналі продажів, що вимагає проходження 

синхронізації та зміни існуючої збутової політики у сфері: 

 збутової діяльності 

 логістичних операцій 

 просування та каналів комунікації 

 управління асортиментом  

 формування цін 

Адаптація збутової діяльності у процесі формування омніканальної 

збутової політики вимагає від компанії створення нерозривного процесу 

покупки, так, на відміну від існуючої збутової системи вимагає від ТОВ 

«Світлові технології» змінити процес обробки замовлення по відношенню до 

споживача. Нова схема дозволяє обробити замовлення без втрати 

споживачем досвіду – тобто алгоритму проходження етапів купівлі. 
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Рис. 3.5. Адаптований процес обробки замовлення 

При впровадженні омніканального рішення важлива інтеграція з усіма 

точками продажу і комунікації з клієнтом, трансформація всіх вхідних 

повідомлень в єдиний формат для обробки системою. Інтеграція даних в 

єдиний потік - ключове завдання на етапі технічної реалізації системи 

омніканальних продажів на обраній платформі. 

 ТОВ «Світлові технології» це підприємство специфічне, розробка 

маркетингових заході має здійснюватись з урахуванням специфіки 

механізмів реалізації. Важливодокладнозупинитись на 

розробціобранихмаркетинговихзаходівіззалученняновихклієнтів. 

Тожнеобхіднорозробитинаступнімеханізмиреалізаціїобранихмаркетинговихз

аходівіззалученняклієнтів- «споживачів що шукають інформацію» та 

«споживачів шукаючих бренд». 

 Механізм реалізації омніканальної збутової стратегії, що є основною 

частиною при зміні існуючої збутової політики вимагає вирішення питань у: 

- організаційний  

- економічний 

- правовий 

- інформаційний 

- технологічний 

 Організаційний механізмреалізації омніканальної збутової стратегії 

необхідно зазначити що в рамках змін відбувається процес перебудови 

існуючої збутової системи на таку, яка дозволить інтегрувати канали 

продажів, що використовують споживачі світлотехніки у процесі пошуку, 

оцінці альтернатив та покупки товарів. 

Існуюча збутова система що зображена на рисунку 3.1., є неефективною у 

рамках реалізації омніканальної збутової стратегії і потребує істотних змін. 
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Рис. 3.6. Існуюча модель збутової системи. 

Такий підхід в даних умовах є нерентабельним, оскільки фінансування 

каналів продажів, відсутність єдиних стандартів обслуговування споживача, 

відсутність єдиного, повного, інформативного контенту є великим недоліком 

даної системи. 

 

Рис.3.7. Омніканальна модель збутової системи ТОВ «Світлові 

технології» 

У рамках механізму реалізації збутової стратегії для ТОВ «Світлові 

технології кількість необхідних, а найголовніше, поступових змін які 

необхідні для реалізації у формуванні омніканального простору: тобто 

формування єдиного контенту, єдиних цін, єдиних стандартів та процедур 

спілкування, обслуговування та комунікації зі споживачами. 

Так серед запропонованих змін, що необхідні ТОВ «Світлові технології» 

це присутність у інтернет-магазині, тобто створення можливостей для 

споживача здійснювати покупку за допомогою мережі. 

Економічний механізм реалізації омніканальної збутової політики 

полягає у формуванні важелів заохочення менеджерів з продажів 

стаціонарного та дистанційного відділу, співробітників інженерного відділу, 

а також у формуванні економічних основ співробітництва між компанією 
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«Сила світла» та «Світло люкс». Сутність полягає у ліквідації конкуренції 

між посередниками: у компанії клієнт може або зробити замовлення на сайті 

і оформити доставку, або придбати товар в магазині. Для усунення такої 

конкуренції при впровадженні омніканальной моделі є введення нового 

регламенту, що стосуються взаємодії співробітників оффлайн- і онлайн-

магазинів. Так для компанії ТОВ «Світлові технології» практичним рішенням 

є змінити KPI продавців роздрібної мережі і менеджерів інтернет-магазину. 

Останні отримують бонуси від замовлення, оформленого на сайті, незалежно 

від способу доставки, у тому числі якщо клієнт вирішує забрати його в 

роздрібній точці продажів. 

Правовий механізм реалізації омніканальної збутової стратегії є 

необхідним для укладення договору співробітництва між компанією 

«Світлові технології» та постачальниками з реалізації світлотехнічного 

обладнання«Сила світла» та «Світло люкс».  

Інформаційний механізм є найбільш важливим в омніканальної 

збутової стратегії підприємства ТОВ «Світлові технології», оскільки 

направлена на дві важливі для компанії аудиторії, ціллю якої є формування 

омніканальних продажів, тобто незалежно обраних споживачем каналу 

процес покупки та комунікації є посилюючими один одного. 

Так серед необхідних змін, що необхідні для досягнення взаємодії з 

клієнтом є формування омніканальних комунікацій. Це формування низки 

каналів комунікацій, де споживачі зможуть отримувати актуальну, 

інформативну, змістовну необхідну інформацію про новини компанії, товари, 

послуги. 

Цільова аудиторія Необхідні інформаційні інструменти у каналах 

Споживачі орієнтовані на 

пошук бренду 

 

Застосування омніканальної комунікації за 

допомогою pull.  

 персоналізація 

 завершений замовлення (лист-подяка); 

 відгук на товар (відповідь лист залежно від 

оцінки продукту); 

 поява товару у продажу (лист-

повідомлення з додатковою мотивацією до 

покупки); 

 реєстрація (лист-вітання); 

 постійні покупки (лист-подяка, що 

пропонує новий поріг знижки за 

дисконтною карткою або разовий купон); 

 відсутність покупок довгий час (лист з 

метою повернення клієнта); 

 день народження клієнта (лист-привітання 
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з подарунком). 

 боротьба з кинутими кошиками. 

 

 

Споживачі орієнтовані на 

пошук інформації 

 

Застосування омніканальної комунікації за 

допомогою push 

- збір даних про геолокацію 

- надання досупу до наявності товарів 

у найближчих магазинах 

- застосування е-мейл повідомлень 

відносно нових товарів із чітким 

описом характеристик та 

дизайнерських рішень 

- застосування омніканального 

контенту з метою формування із 

зацікавленого споживача у 

сформованого ліда. 

 

 

Головною задачею в залежності від цільової аудиторії є зближення з 

клієнтом: якщо відомо, як часто і в якому магазині клієнт робить покупки, 

який розмір його середнього чека, можна побудувати більш тісні взаємини з 

ним, підвищити якість обслуговування і формувати індивідуальні пропозиції. 

Технологічний механізм полягає у рамках реорганізації збутової 

системи зміни у технологічних операціях. За допомогою інтегрованого 

підходу при формуванні омніканаьноїзбутової системи, компанія отримає 

можливість до функціонально-нового способу управління продажами та 

запасами.Для досягення мети необхідно використовувати ERP-систему. 

Маркетинговий механізм реалізації омніканальної збутової політики 

саме в силу того, що взаємодія з брендом динамічна, легко можна 

реалізувати і протікає в протяженном інтервалі часу, споживачі очікаують від 

бренду очікують доступності у всіх можливих каналах. Купівельний досвід 

повинен природним чином виникати з безперервного, інтегрованого в різні 

канали і послідовного процесу пізнання. Брен ТОВ «Світлові технології» 

який спираються на сегментированнуюомніканальну стратегію, не можуть 

відповідати таким вимогам - сучасний підхід повинен спиратися на цілісність 

і інтеграцію, враховувати потреби нового класу споживачів, будучи за своєю 

природою одночасно і омніканальним і бренд-орієнтованим. 

Оцінюючи доцільність інвестиційних витрат, визначимо чисту поточну 

вартість (NVP) - різниця між сумою дисконтованих грошових надходжень від 

реалізації проекту і сумою дисконтованих вкладень (І) у цей проект: 
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де CF (cash flow) - надходження грошових потоків наприкінці періоду 

t;І (investment) - інвестиції у проект; t - кількість періодів життєвого циклу 

(місяців, кварталів), і-й період року, i = 1 ... 4; k - коефіцієнт дисконтування 

для i-го періоду (табл. 3.3). 

Таблиця 3.11  

Розрахунок чисто поточної вартості NPV  

Стаття 

Показник, 

грн. 

Ставка дисконту 0,1 

Чисті грошові надходження в кінці періоду (рік) CFn 1103894 

Дисконтовані чисті грошові надходження  1101459,6 

Інвестиції (маркетингові витрати) I  680000 

Дисконтовані інвестиції  612000 

NPV +489459 

 

NPV = 1101459,6 – 612000 = 489459 грн. 

За прогнозами було розраховано чисту поточну вартість NPV = 489459 

грн. (табл. 3.3), показник якої є позитивною величиною (489459> 0), тому з 

фінансової точки зору запропоновані в дослідженні рекомендації доцільно 

прийняти, тому що проект є рентабельним. При виникненні протягом року 

певних ризиків, які в цілому були враховані, компанія зможе компенсувати ці 

витрати за рахунок прибутковості проекту. 

 

Індекс прибутковості (PI) від вкладених коштів було розраховано: 

РI = 1101459,6 / 612000 = 1,8 

Період окупності (РВР) – період, за який окупається проект, 

розраховується за формулою:      

PІ =  

CFt 

(1 + k)t 

∑ 

∑  Іt 

(1 + k)t 

(3.3) 

 

NPV =  
CFt 

(1 + k)t 

∑ 
(3.2) 

 

Іt 

(1 + k)t 

- ∑ 
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РВР =  
∑

𝐼𝑡
(1+𝑘)𝑡∗𝑡

∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑘)𝑡

                                                                                                  

(3.4.) 

 PBP = PI = 612000 / 1101459,6 = 0,55, що становить 6,7 місяців. З 

виконаних фінансово-економічних розрахунків видно, що витрати на 

маркетингову діяльність повністю покриються через 7 місяців, а потім вже 

почнуть приносити прибуток. Чиста поточна вартість є позитивною і 

становить 489459 грн.  

Висновки та рекомендації. 

Підставою для виконання даної магістерської роботи та проведення 

маркетингового дослідження були наявні тенденції зміни поведінки 

споживачів та появою нових можливостей формування каналів продажів, 

реалізуючи у них маркетингові стратегій. 

Визначено роль і місце омніканальної збутової стратегії підприємства. 

Омніканальний збут в роботі пропонується визначати як процес 

установлення онлайнової взаємодії з потенційним покупцем для передачі 

йому права власності на товар та фізичної передачі товару, що втілюється в 

укладання угод з покупцями з метою продажу й оплати товарів і послуг, 

забезпечення клієнтів інформацією на сервері Інтернет-служби про хід 

виконання замовлення, оперативну доставку продукції та проведення 

транзакцій за допомогою використання інформаційних технологій у мережі 

Інтернет. 

Проаналізовано основні науково-методичні підходи до формування 

омніканальної збутової стратегії серед яких виділено цільовий - 

маркетингова стратегія просування, завданням якої є об’єднання різних 

каналів, такі як веб-сайти, соціальні мережі, електронні купони, флеш-

продажі, «спливаючі магазини» та багато інших у єдину систему. Бренд-

орієнтований - підхід до інтегрованої комунікації зі споживачем, завдяки 

якому споживач обирає найбільш комфортний канал для здійснення продажу 

і проявляє лояльність не до конкретного каналу а до бренду. Комунікаційний 

- усі канали комунікації з’єднані навколо споживача, збираючи, аналізуючи 

та моделюючи його поведінку, завдяки чому, омніканальні канали продажу 

впливають на процес покупки, без втрати споживачем етапів здійснення 

покупки. Та надано авторське трактування системно-інтегрованого підходу - 

Підхід до організації і реалізації збуту, при котрому відбувається інтеграція 

вні залежності від каналів збуту комунікаційної дії і каналів розподілу, ціллю 

якого є їх об’єдання та створення умов до нерозривного процесу придбання 

товару, навіть за умови переходу від одного каналу продажу до іншого. 
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Удосконалено маркетингові заходи з формування омніканальної 

збутової стратегії підприємства, що на відміну від існуючих маркетингових 

заходів пояснює необхідність бренд-орієнтованих заходів. Завдяки 

досягненням технології і використовуючи можливості перемикання між 

різними каналами, споживачі намагаються безперервно та інтерактивно 

взаємодіяти з постачальниками в будь-який момент цього циклу. Головною 

метою даної стратегії є повна відсутність кордонів між каналами. Споживачу 

не потрібно переходити на який-небудь інший канал, він може 

використовувати всі одразу, почати з онлайн і завершити покупку в оффлайн 

режимі, і навпаки. Формується комфортні умови і для клієнта, і для 

підприємства. Як результат – омніканальні покупці витрачають вдвічі 

більше, ніж покупці одного каналу. 

Проаналізовано ринок світлотехнічного обладнання та виявлено 

закономірності його функціонування що оцінкою експертів український 

ринок чекає у довгостроковій перспективі збільшення частки виробництва з 1 

відсотка до 5 відсотків від загальносвітового виробництва. Зростання 

українського ринку світлотехніки складе 28-48% на рік. До 2017 року 

український ринок світлодіодів може скласти до одного мільярду доларів. До 

2017 року частка виробництва світлодіодного обладнання складе 13% 

українського ринку, що для ТОВ «Світлові технології» є можливістю до 

розширення та посилення вхідних бар’єрів до українського ринку. 

До 2030 року частка світлодіодів складе 90% за видами використання 

джерел освітлення. Дані тенденції розвитку галузі призведуть до переходу 

будівельно-монтажних та проектних організацій до використання 

світлодіодного освітлення. Таким чином для компанії тенденції ринку це 

можливість для розширення напрямків освітлення. 

Визначено та обґрунтовано етапи формування омніканальної збутової 

стратегії на ринку світлотехнічного обладнання для компанії ТОВ «Світлові 

технології» було сформовано етапи реалізації збутової стратегії, розроблено 

рекомендації підприємства на ринку світлотехнічного обладнання України та 

розраховано економічну ефективність запропонованих заходів. 

У процесі реалізації омніканальної збутової політики, в основі якої лежить 

низка необхідних етапів, має допомогти компанії ТОВ «Світлові технології» 

скоригувати збутову діяльність таким чином, щоб задовольнити необхідні 

потреби, а саме: створення неприривного процесу збуту завдяки 

використанню низки точок доступу виходячи зі специфіка споживачів 

світлотехнічки; комбінування необхідних каналів збуту; виділення найбільш 

перспективних, серед існуючих, збутових каналів до яких відноситься обрані 

мережі дистриб’юторів, що забезпечуватимуть оффлайн-продажі та 

використання комерційної платформи для запуску веб-вітрини та Інтернет-

магазину; створення нових збутових каналів до яких відноситься адаптація 

сайту та вітрини до мобільних пристроїв, таких, що будуть задовольняти 
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положення про омніканальну збутову стратегію; визначено селективну 

стратегію збуту, що була обрана на основі сегментації споживачів, 

орієнтацію на окремі категорії споживачів; адаптацію каналів по відношенню 

до середовища. 

Розроблено заходи з коригування збутової стратегії ТОВ «Світлові 

технології»  у рамках організаційного механізму реалізації омніканальної 

збутової стратегії для ТОВ «Світлові технології» кількість необхідних, а 

найголовніше, поступових змін які необхідні для реалізації у формуванні 

омніканального простору: тобто формування єдиного контенту, єдиних цін, 

єдиних стандартів та процедур спілкування, обслуговування та комунікації зі 

споживачами. Серед запропонованих змін, що необхідні ТОВ «Світлові 

технології» це присутність у інтернет-магазині, тобто створення 

можливостей для споживача здійснювати покупку за допомогою мережі. 

Економічний механізм реалізації омніканальної збутової політики полягає у 

формуванні важелів заохочення менеджерів з продажів стаціонарного та 

дистанційного відділу, співробітників інженерного відділу, а також у 

формуванні економічних основ співробітництва між компанією «Сила 

світла» та «Світло люкс». Сутність полягає у ліквідації конкуренції між 

посередниками: у компанії клієнт може або зробити замовлення на сайті і 

оформити доставку, або придбати товар в магазині. Технологічний механізм 

полягає у рамках реорганізації збутової системи зміни у технологічних 

операціях. За допомогою інтегрованого підходу при формуванні 

омніканаьної збутової системи, компанія отримає можливість до 

функціонально-нового способу управління продажами та запасами. Для 

досягнення мети необхідно використовувати ERP-систему. Маркетинговий 

механізм реалізації омніканальної збутової політики саме в силу того, що 

взаємодія з брендом динамічна, легко можна реалізувати і протікає в певному 

інтервалі часу, споживачі очікують від бренду очікують доступності у всіх 

можливих каналах. 

Економічно обґрунтовано заходи з удосконалення збутової політики ТОВ 

«Світлові технології» Період окупності становить 6,7 місяців. З виконаних 

фінансово-економічних розрахунків виділено, що витрати на маркетингову 

діяльність дадуть економічний ефект через 7 місяців, а потім вже почнуть 

приносити прибуток. Чиста поточна вартість є позитивною і становить 

489459 грн.  
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Метою магістерської роботи є обгрунтування теоретичних та 

прикладних аспектів формування омніканальної збутової стратегії для 

підприємств світлотехічного виробництва. 

Основні поняття, які використовуються у роботі: збут, канали збуту, 

омніканальна збутова стратегія, формування омніканальної збутової 

стратегії, світлодіоди, світлотехнічна галузь. 

Загальні тенденції до використання нових каналів збуту, їх інтеграції та 

синхронізації зумовили необхідність проведення маркетингового 

дослідження, у ході якого було проведено аналіз факторів маркетингового 

середовища, виявлені загрози та можливості для ведення бізнесу, розроблені 

етапи формування омніканальної збутової стратегії. Було визначено завдання 

дослідження. У ході виконання дослідження був зроблений аналіз існуючої 

системи збутового апарату та на його основі розроблені шляхи реорганізації з 

метою виконання етапів реалізації омніканальної збутової стратегії, 

реалізація яких має підвищити та принести синергічний ефект 

функціонування збутового відділу ТОВ «Світлові технології». Комплексне 

впровадження усіх заходів дозволить виконати поставлені цілі. 

Summary 

Levchenko M. U. Formation omnichannel marketing policy of the company 

(an example of "Lighting Technologies"). 

Attestation master thesis for obtaining the qualification of Master of 

specialty 8.03050701 "Marketing". - National Technical University of Ukraine 

"Kyiv Polytechnic Institute". 

The purpose of the master's work is the substantiation of theoretical and 

applied aspects of formation omnikanalnoyi marketing strategies for businesses 

svitlotehichnoho production. 

Basic concepts used in the work: sales, channels, sales omnikanalna 

strategy formation omnikanalnoyi marketing strategies, LED, lighting industry. 

The general trend towards the use of new distribution channels, integration 

and synchronization necessitated marketing research, during which an analysis of 

the marketing environment factors identified threats and opportunities for business, 

designed omnikanalnoyi stages of the marketing strategy. It was determined 

objectives of the study. In the course of the study was an analysis of the existing 

system of the supply system and on its basis developed ways to implement the 

reorganization stages of implementation omnikanalnoyi marketing strategy, 

implementation of which is to increase and bring synergy functioning of the supply 

department of "Lighting technology". Comprehensive implementation of all 

measures will fulfill the goals. 

 


