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Модуль 3 «Формування комплексу маркетингу» 

Тема 3.4.: Управління каналами збуту. Маркетингова логістика. 

Вид заняття: лекція   

Навчальна мета: сформувати вміння: 

 Пояснювати, що розуміють під маркетинговим каналом розподілу і чому 

потрібні посередники.  

 Розрізняти традиційні й електронні маркетингові канали, а також різні види 

вертикальних маркетингових систем. 

 Описувати чинники, що впливають на вибір та управління маркетинговими 

каналами. 

 Визначати, як конфлікт, кооперація і юридичні явища впливають на 

відносини у маркетинговому каналі. 

  Розпізнавати зв’язки між маркетинговими каналами, логістикою й 

менеджментом ланцюга постачань. 

 Описувати, як ланцюг постачань узгоджується з маркетинговою стратегією 

компанії. 

 Визначати основні логістичні витрати й чинники споживчого 

обслуговування, які менеджери мають враховувати під час прийняття рішень 

щодо ланцюга постачань. 

 Описувати ключові логістичні функції ланцюга постачань. 

 Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

 

 

 

 

 

Брокери  Непрямі канали  

Капітан каналу  Промисловий дистриб’ютор   

Конфлікт у каналі  Ексклюзивний розподіл  

Партнерство у каналах  Агенти виробника  

Прямий канал  Маркетинговий канал  

Канали прямого маркетингу  Комерційні гуртовики  

Антипосердеництво  Вибірковий розподіл  

Подвійний розподіл  Агенти з продажу  

Електронні маркетингові 

канали  

Стратегічне об’єднання 

каналів   

Франчайзинг  Інтенсивний розподіл  

Вертикальні маркетингові 

системи  
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Зміст заняття  

1. Природа і важливість маркетингових каналів. Цінність, яку створюють 

посередники. 

2. Структура і організація каналу (маркетингові канали споживчих і 

промислових продуктів і послуг, електронні маркетингові канали, канали 

прямого маркетингу, множинні канали і стратегічні об’єднання). 

3. Вибір каналу й управління ним (чинники, які визначають вибір каналу й 

управління, аспекти формування каналу, глобальні виміри маркетингових 

каналів, відносини між каналами: конфлікти, кооперація і закон). 

Додаткові матеріали до лекції:  

- РАДИКАЛЬНА ЗМІНА ЕКСКЛЮЗИВНОГО РОЗПОДІЛУ 

- ЯК МАРКЕТИНГ ЧОРНИХ ПЕРЛІВ НАНІС УДАР ПО ЕLIZABETH 

ARDEN 

Домашнє завдання : 

Література: 

1. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.: Ред.-

упор. О.І.Сидоренко, Л.С. Макаров. – 4-те видання. – К.: Навчально-методичний 

центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009 ст. 395-

439 

2. Маркетинг: навчальний посібник/ Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С, Полянська, 

Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст. 160-182 

 Питання самостійного вивчення 

Значення управління ланцюгом постачань та логістичного менеджменту 

(порівняння ланцюгів постачань і маркетингових каналів, менеджмент ланцюга 

постачань і маркетингова стратегія). Мета інформаційного та логістичного 

менеджменту в ланцюзі постачань (вплив інформації на ефективність і гнучкість 

ланцюга постачань, концепції сукупних логістичних витрат та споживчого 

сервісу, стандарти споживчого сервісу). Ключові логістичні функції в ланцюзі 

постачань (транспортування, складування і вантажопереробка, опрацювання 

замовлень, управління запасами). 

Зворотна логістика. 

 

2. Завдання в Інтернеті : 

2.1. На сайті Української асоціації франчайзингу (www.franchising.org.ua) можна 

знайти багато конкретних пропозицій для українських підприємців щодо 

налагодження бізнесу на основі франчайзингової схеми. Зайдіть на цей сайт та 

перейдіть у розділ «Члени асоціації». Які запропоновані франчайзингові 

можливості найпридатніші для вас? 

2.2. За останніми новинами у сфері менеджменту ланцюгу постачань і 

логістики –зайдіть на сайт www.supplychainbrain.com. Там зібрано короткі статті, 

в яких містяться новини, повідомлення й інноваційні думки, що стосуються 

http://www.supplychainbrain.com/
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ланцюга постачань. Завітавши на цю сторінку, в рубриках «бібліотека», «листи» й 

«журнал», ви знайдете посилання на ситуаційні вправи й найновіші тренди. 

Ваше завдання таке: 

Оберіть тему (наприклад, запас, яким керує продавець) чи компанію 

(наприклад, IBM чи Wal-Mart), про які йшла мова в цьому розділі і знайдіть свіжу 

інформацію про них. Зайдіть в рубрику «ситуаційні вправи» й підсумуйте досвід 

певної компанії у впровадженні концепцій, про які розповідається у темі. 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

Вступ 

БАГАТОПЛАНОВА ВЗАЄМОДІЯ З КАНАЛАМИ ЗБУТУ  

 Компанія IONIA понад 10 років займається в Україні продажем 

професійного еспресо-устаткування і вже більше 5 років імпортує з Італії 

професійну каву італійського обжарювання IONIA. 

 В рамках реалізації маркетингової стратегії на українському ринку, 

компанія IONIA організувала дистрибуцію своєї продукції за кількома 

каналами. Причому через усі ці канали на споживача здійснюється 

рекламний вплив. 

 Компанії вдалося швидко створити доволі складну дистриб’юторську схему. 

Така схема передбачає не лише традиційну матричну систематизацію 

«географія / канал збуту», а й додаткову сегментацію збутової структури за 

товарним принципом. 

 В рамках розвитку дистрибуції IONIA застосовує два підходи: залучення 

партнерських компаній-дистриб’юторів у регіонах і франчайзингову схему 

роздрібного проникнення – власні міні-кав’ярні, тим самим створюючи 

можливість вищої прибутковості та прямого впливу на ринок (товарного і 

рекламного). 

 Менеджери компанії постійно розробляють супутні складники для 

просування продукції за рахунок регулярних пропозицій промоутерських 

ідей для дистриб’юторів (від створення кавового меню, що сприяє 

рівномірному ціноутворенню, до окремої ідеології об’єднання для кінцевих 

клієнтів своїх дистриб’юторів у вигляді Кавового клубу IONIA – організації 

рекламно-ігрового характеру). 

 Приклад компанії IONIA показує, що успішна співпраця з дистрибуцією  

може стати одним із ключових чинників ринкового успіху бізнесу, якщо 

стратегія такої взаємодії включає багатопланову функціональну взаємодію з 

каналами збуту. 

 

I. ПРИРОДА І ВАЖЛИВІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ КАНАЛІВ 

 Успіх у маркетингу ґрунтується на здатності продавця встановити прямий або 

непрямий контакт із потенційним покупцем.  

 Маркетинговий канал складається із сукупності компаній чи окремих осіб, які 

беруть на себе зобов’язання або допомагають передати комусь право власності 

на продукти чи послуги на шляху від виробника до споживача. 

 Маркетингові канали роблять можливим потік товарів від виробника через 

посередників до споживача. Деякі з посередників скуповують товар  від 

торговця, зберігають його і перепродають  покупцям. Інші представляють 

торговців, але не отримують право на продукцію. 

А. Цінність, яку створюють посередники 
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 Виробники визнають, що посередники продають товари і послуги більш 

ефективно, тому що вони мінімізують кількість комерційних контактів, 

необхідних для досягнення цільового ринку. 

1. Функції посередників 

 Посередники роблять можливим потік продукції від виробників до 

покупців, виконуючи три основні функції: 

a. укладання угод, що включає: придбання, продаж і ризики, 

пов’язані із зберіганням продукції у період між надходженням 

товару і його збутом; 

b. забезпечення логістики: оптимізація збирання, зберігання і 

розподіл продукції;  

c. сприяння продажу: допомога виробникам у залученні та 

обслуговуванні споживачів. 

 Всі три групи функцій повинні виконуватися в маркетинговому каналі, 

хоча кожен член каналу, можливо, не бере участь у всіх трьох 

функціях. 

 Члени каналів часто ведуть переговори про специфічні функції, які вони 

виконуватимуть. 

2. Переваги, які посередник забезпечує споживачеві 

 Маркетингові канали допомагають створити цінність для споживачів 

через: час, місце, форму і зручність володіння. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Що розуміють під маркетинговими каналами? 

Відповідь: під маркетинговими каналами розподілу розуміють маршрути, за 

якими продукція переміщується від місць виробництва чи видобутку до місць 

споживання, зупиняючись у певних пунктах, переходячи від одного власника до 

іншого. Такі канали складаються із сукупності компаній чи окремих осіб, які беруть 

на себе зобов’язання або допомагають передати комусь іншому право власності на 

продукти чи послуги на шляху від виробника до споживача. 

2. Які три основні функції виконують посередники? 

Відповідь: укладання угод, забезпечення логістики і сприяння продажу. 

 

II. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КАНАЛУ 

 Продукція може надходити від виробника до споживача різними шляхами. Існує 

важлива відмінність між споживчими товарами і товарами промислового 

призначення. Ця відмінність також впливає і на побудову маркетингових каналів. 

A. Маркетингові канали споживчих продуктів і послуг  

 Схема показує чотири найбільш загальних маркетингових канали для 

споживчих продуктів і послуг, кількість рівнів в кожному каналі, заснованому на 

кількості посередників між виробником і кінцевим споживачем. 

 Якщо число посередників між виробником і  покупцем збільшується, то росте 

довжина  каналу. Наприклад, споживчий канал «виробник – гуртовик – 

роздрібний торговець –  споживач» є довшим, ніж  канал «виробник – споживач». 
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 Прямий канал (Канал А) – це маркетинговий канал, де виробник і кінцеві 

споживачі мають справу безпосередньо один з одним. Оскільки не існує 

посередників, виробник має виконувати всі функції каналу (див. схему 14-4). 

 Непрямі канали –  це маркетингові канали де виробник та споживач 

здійснюють обмін опосередковано за допомогою посередників. 

o «Виробник – гуртовик – споживач» (Канал Б) – найзагальніший,  якщо 

роздрібний торговець здатний здійснювати великі закупівлі або ж коли 

товарно-матеріальні витрати занадто великі, щоб працювати через гуртові 

компанії. 

o «Виробник – гуртовик – роздрібний торговець – споживач» (Канал В) – 

найбільш загальний для дешевих за ціною та низькою споживчою цінністю, 

які часто купують споживачі. 

o «Виробник – агент – гуртовик – роздрібний торговець – споживач» (Канал Г) 

–використовується тоді, коли є багато дрібних виробників і багато маленьких 

роздрібних продавців, агент використовується для того, щоб допомогти 

продавцю координувати великі поставки товару. 

B. Маркетингові канали промислових продуктів і послуг 

 Схема показує чотири найбільш загальних маркетингових канали для 

промислових продуктів і послуг, а також ряд рівнів в кожному каналі, 

заснованому на декількох посередниках між виробником і кінцевими 

споживачами. 

 Канали промислових продуктів і послуг коротші, залежать від одного 

посередника або ні від кого взагалі, тому що кількість бізнес-споживачів менша 

і вони  більш сконцентровані  географічно. Крім того, промислові споживачі 

купують товар в більших обсягах. 

 Канал А – прямий канал, де виробник і промисловець мають справу 

безпосередньо один з одним («виробник – промисловець»).  

а. Фірми, які використовують цей канал, підтримують свій власний 

торговий персонал, керуючи функціями каналу. 

b. Таку схему застосовують, коли покупці добре відомі, продаж потребує 

тривалих переговорів, вартість одиниці товару висока, а для її 

встановлення та обслуговування, необхідний високий професіоналізм. 

 Канали Б–Г – непрямі канали, де посередники позиціонуються між виробником і 

промисловцями, щоб виконувати численні функції каналу. 

 Промислові дистриб’ютори подібні до гуртових торговців в споживчих каналах. 

 «Виробник – промисловий  дистриб’ютор – промисловий споживач» (Канал Б).  

В даній структурі промисловий дистриб’ютор виконує різноманітні  функції 

маркетингового каналу,  включаючи накопичення, формування асортименту, 

продаж, постачання та фінансування.  

 «Виробник – агент – промисловий дистриб’ютор – промисловий споживач» 

(Канал В). В цьому каналі агент виконує роль незалежного збутового 

посередника виробника і його представника в колах промислових споживачів. 

 «Виробник – агент – індустріальний дистриб’ютор – промисловий споживач» 

(Канал Г) є найдовшим каналом і включає як агентів, так і дистриб’юторів.  

C. Електронні маркетингові канали 
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 Інтерактивні електронні технології уможливили створення електронних 

маркетингових каналів, які використовують Інтернет з метою забезпечення 

доступності продуктів і послуг для споживання або використання споживачами 

чи організаціями. 

 Завдяки використанню інформаційних технологій, електронні посередники 

виконують основні та допоміжні функції більш ефективно (з меншими 

витратами), ніж традиційні посередники. 

 Електронні посередники нездібні до виконання елементів логістичної функції, 

яка залишається за традиційними посередниками або за виробником. 

 Багато послуг можуть розповсюджуватися через електронні маркетингові канали, 

але 

інші все ще залучають традиційних посередників. 

 

ФАХОВИЙ ПОГЛЯД 
Щоб сьогодні побудувати ефективну систему дистрибуції у будь-якій галузі ринку, 

насамперед потрібно враховувати безліч визначальних чинників: етап життєвого циклу 

компанії, бренда, продукту, наявний стан справ із дистрибуцією тощо. Не слід забувати і про 

співмірність амбіцій компанії, що виробляє продукт, етап розвитку самого продукту. Крім того, 

важливо розуміти, що не можна застосувати наявну модель системи дистрибуції великої, 

розвиненої компанії до компанії з «молодим» брендом.  

Важливо розуміти загальну маркетингову стратегію бренда, відчувати позиції 

конкурентів, враховувати реальні можливості каналів дистрибуції. А головне – чітко 

визначитися, що, власне, ми хочемо отримати у підсумку, поставити перед собою мету, а вже 

потім будувати відповідну чітку стратегію. 

Кількість делегованих дистриб’юторам повноважень залежить від того, на якому етапі 

розвитку перебувають бренд і компанія.  Спочатку необхідно, щоб дистриб’ютор погодився 

продавати товар, а цільова аудиторія ознайомилася, побачила продукт і висловила свою 

зацікавленість. 

На наступному етапі, здебільшого, коли бренд вже більше пізнаваний або компанія-

виробник має стійкі позиції зі своєю керованою продуктовою стратегією, виникає можливість 

висунення вимог дистриб’юторам – управління дистрибуцією. Тут вже можна вказувати: 

скільки і де саме необхідно продавати. Виробник починає вводити своїх торговельних 

представників в регіони, створює фокусні торговельні команди, бере на себе організацію трейд-

маркетингових заходів тощо.  

На наступному етапі, коли компанія доволі розвинена, сформована багаторівнева команда 

торговельних менеджерів, для багатьох компаній настає ера цілковитого управління 

дистриб’юторами. Тоді всі функції розповсюдження, просування й продажу бере на себе 

компанія, залишаючи дилерові лише логістичні функції. Більше того, багато розвинених 

компаній сьогодні навіть у галузь логістики на території дистриб’ютора вводять своїх 

співробітників. Замовлення на місці приймає співробітник компанії, а дистриб’ютору 

залишається лише сам процес перевезення. 

 

Тобто, дистриб’ютор – це певна послуга для компанії, сервіс, що полегшує роботу і 

знижує витрати. Чим сильніша і розвиненіша компанія, тим менше послуг підрядників їй 

потрібно. 

 

D. Канали прямого маркетингу 

 Канали прямого маркетингу дозволяють споживачам купувати товари, 

взаємодіючи з різним засобами розповсюдження реклами без особистого 

контакту. 
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 Канали прямого маркетингу включають: замовлення пошти, прямі поштові 

продажі, продажі по каталогу, телемаркетинг, інтерактивні засоби масової 

інформації, телемагазини. 

 Деякі фірми продають товари майже повністю через канали прямого маркетингу 

без посередників, тоді як інші використовують як гуртових торговців, так і 

роздрібних продавців, каталоги, телемаркетинг аби досягти більшої кількості 

покупців. 

E. Множинні канали і стратегічні об’єднання 

 Подвійний розподіл – це угода, за допомогою якої фірма отримує різних 

покупців, використовуючи два або більше різних видів каналів для одного 

основного товару. 

 У деяких випадках компанії поєднують різні канали з багатомарочною 

стратегією. Це здійснюється для зменшення розмивання родинної торговельної 

марки компанії й розрізнення каналів. 

 Недавнє нововведення в маркетингових каналах – це використання стратегічних 

альянсів каналів, коли  маркетинговий канал однієї фірми використовується, щоб 

продавати товар іншої фірми. 

 Стратегічні об’єднання популярні в глобальному маркетингу, де створення 

взаємин в маркетингових каналах є дорогим і потребує багато часу. 

F. Погляд на посередників зблизька 

 Структури товарних каналів для споживачів і промисловості, охоплюють 

різноманітні форми, що ґрунтуються на кількості й типах посередників. Щоб 

зрозуміти, як ці канали функціонують на практиці, важливо знати роль, яку 

виконують ці посередники. 

1. Комерційні гуртовики  

 Комерційні гуртовики – це незалежні фірми, які отримують право на 

товар, яким вони оперують; класифіковані, які надають повний цикл 

послуг;  торговці з обмеженим набором функцій в залежності від 

числа функцій, які вони виконують. 

 Два головні види комерційних гуртовиків повного циклу послуг: 

a. Гуртовики широкого призначення виконують великий обсяг 

комерційної діяльності і всі функції каналів. Цей вид 

переважає в роботі з комп’ютерами, ліками та одягом. Проте, 

такі гуртовики не підтримують широкого асортименту 

визначених товарних ліній.  

b. Гуртовики вузького спектра пропонують порівняно вузький 

вибір товарів, але він широкий у запропонованій товарній 

лінії.  

 Чотири головні види гуртовиків з обмеженим набором функцій: 

a. Стелажні продавці оздоблюють полиці і стенди, на яких 

виставляють товар у роздрібних магазинах, виконують всі 

функції каналів і продають за накладними роздрібним 

торговцям. Це, у свою чергу, означає збереження ними назви 

товарів і виставлення рахунків роздрібним торговцям лише за 

товари, що були продані. 
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b. Дрібногуртові підприємства використовують тільки назву 

товару і збувають його тільки покупцям, які звертаються до них, 

платять за товар готівкою й самі вивозять придбаний товар. Ці 

посередники не беруться за доставку, не надають кредитів чи 

маркетингової інформації. 

c. Дрібногуртові торговці, що опрацьовують колективні 

замовлення – це гуртовики, які володіють товаром, яким 

торгують, але не зберігають і не доставляють його. Вони просто 

беруть замовлення від роздрібних торговців та інших 

гуртовиків, доправляючи товар безпосередньо від виробника до 

покупця. 

d. Гуртовики-комівояжери – це малі гуртовики з невеликими 

товарними складами, з яких вони завантажують свій транспорт 

для вивезення товару роздрібним торговцям. Вони зазвичай 

мають справу з обмеженим асортиментом товарів, які швидко 

псуються і продаються безпосередньо з вантажівок в 

оригінальній упаковці за готівку. 

2. Агенти і брокери 

 Агенти і брокери не отримують право на товар і зазвичай виконують 

менше функцій каналу. Вони отримують свій прибуток від комісійних 

винагород або грошових зборів за їх послуги. 

 Виробники працюють з двома видами агентів: 

a. Агенти виробника працюють на кількох виробників і, як 

правило, мають виключні права представляти виробників на 

певній території. Агенти виробника виступають в ролі 

помічників із продажу на будь-якій території і в цілому 

відповідальні за функціонування каналів, передусім з питань 

продажу. 

b. Агенти з продажу представляють одного виробника і 

відповідальні за всі його маркетингові функції. Вони створюють 

план заохочення споживачів, встановлюють ціни, визначають 

політику розподілу й дають рекомендації щодо стратегії 

продажу товару. 

 Брокери – це незалежні компанії чи фізичні особи, основне завдання 

яких – звести покупця і продавця разом для продажу. Брокери, на 

відміну від агентів, зазвичай не мають тривалих відносин із покупцем 

чи продавцем, але вони укладають угоди між двома сторонами і потім 

виконують інші обов’язки, що випливають з укладеної угоди.  

3. Філії та офіси виробника 

 Філії виробника та офіси з продажу (власні торгові будинки) 

передбачають розширення обов’язків виробника, що ними володіє.  

Виробники беруть на себе гуртові функції, коли немає посередників 

для виконання такої роботи, обмаль покупців чи вони самі географічно 

скупчені, коли замовлення великі або потребують особливої уваги.  
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 Філія виробника відповідає за інвентар виробника і виконує функції 

оптового торговця змішаного асортименту. 

 Офіс з продажу виробника (власний торговий будинок) не відповідає 

за інвентар, зазвичай виконує тільки функції продажу і послуг, як 

альтернатива агентам і брокерам. 

G. Вертикальні маркетингові системи й партнерство в каналах 

 Вертикальні маркетингові системи професійно керовані й централізовано 

упорядковані для досягнення економії на масштабі та більшого 

маркетингового ефекту. 

1. Корпоративні Системи 

 Корпоративна вертикальна маркетингова система – комбінація 

послідовних стадій виробництва та розподілу під єдиним володінням. 

a. Інтегрування вперед відбувається тоді, коли виробник володіє 

посередником на наступному нижчому рівні в каналі. 

b. Інтегрування назад відбувається тоді, коли роздрібний 

продавець контролює виробництво. 

 Компанії, які бажають скоротити витрати на дистрибуцію й одержати 

більший контроль над джерелами постачання чи перепродажу своїх 

продуктів, використовують інтеграцію одночасно вперед і назад.  

 Обидва типи інтеграції збільшують капіталовкладення компанії й 

заплановані витрати. З цієї причини багато компаній надають 

перевагу договірним вертикальним маркетинговим системам для 

досягнення ефективності каналів і результативності маркетингу. 

2. Договірні Системи 

 Договірна вертикальна маркетингова система складається з 

незалежного виробництва і фірм розповсюджувачів, які об’єднують 

зусилля на договірній основі для отримання спільного 

маркетингового впливу, якого вони не можуть досягти самостійно. 

 Існують три варіації договірних систем: 

a. Добровільні мережі під захистом гуртовика включають гуртового 

торговця, який розвиває договірну діяльність із невеликими незалежними 

роздрібними торговцями для стандартизації та координації закупівель, 

комерційних програм і управлінської діяльності з продажу. Згуртовуючи велику 

кількість незалежних роздрібних торговців, можна досягти економії за рахунок 

ефекту масштабу під час продажу великої кількості товару, що, у свою чергу, дає 

можливість конкурувати зі звичайними роздрібними мережами. 

b. Роздрібні кооперативи – це вертикальні маркетингові системи, в 

межах яких малі незалежні роздрібні торговці створюють організацію, що 

розпоряджається гуртовими потужностями кооперативно. Роздрібні торговці – 

члени організації в цьому випадку зосереджують свої споживчі можливості через 

гуртовика і планують спільну діяльність у ціноутворенні та просуванні 

продукції. 

c. Франчайзинг – договірна угода між батьківською компанією 

(франчайзер) й особою або компанією-партнером (франчайзі), що дозволяє діяти в 
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певній галузі під добре відомим ім’ям франчайзера та відповідно до встановлених 

ним правил. 

 Існують чотири типи домовленості: 

a. Роздрібні франчайзингові системи під захистом виробника, коли виробник 

ліцензує дилерів, щоб продавати свої товари, що підлягають різним умовам з 

продажу і обслуговування (Ford). 

b. Гуртові франчайзингові системи під захистом виробника,  коли виробник 

ліцензує  оптових торговців, які закуповують товар, а потім 

розподіляють його оптовикам (Pepsi-кола).  

c. Франчайзингові роздрібні системи під захистом компаній, які надають 

послуги, коли фірма розробила унікальний підхід для виконання послуг і бажань, 

щоб отримати прибуток, продаючи франшизу іншим (McDonalds). 

d. Франчайзингові системи під захистом компаній, що пропонує послуги, коли 

франчайзер  ліцензує осіб або фірму, щоб розподілити обслуговування під торговою 

маркою (H&R Block). 

3. Керовані Системи 

 Керовані вертикальні маркетингові системи досягають упорядкування 

на послідовних стадіях виробництва і дистрибуції завдяки розміру і 

впливу на частку каналу, а не через власність. 

4. Партнерство у каналах 

 Партнерство у каналі створюється на основі укладання угод й 

узгодження дій між членами каналу стосовно замовлень і дистрибуції 

товарів виробника до кінцевого покупця. 

 Головною ознакою партнерства у каналі стало спільне використання 

інформаційних і комунікативних технологій із тим, щоб поліпшити 

обслуговування споживачів і зменшити час і витрати на виконання 

функцій каналів. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ   

1. У чому відмінність між прямим і непрямим каналом? 

Відповідь: прямий канал – це той, в якому виробник споживчих або бізнес-

товарів, послуг і кінцеві споживачі або промислові споживачі мають справу 

безпосередньо один з одним, тоді як непрямий канал має посередників, які 

розміщують між виробником і споживачами або промисловими споживачами, які 

виконують численні функції каналу. 

2. Чому канали для бізнес-товарів зазвичай коротші, ніж канали 

для продуктів споживання? 

Відповідь: бізнес –канали зазвичай коротші, тому що бізнес – споживачів 

менше за кількістю. Вони схильні бути більш сконцентрованими географічно, 

закупати товари в більшій кількості. 

3.   Яка  принципова відмінність між корпоративною вертикальною та 

керованою вертикальною маркетинговою системами? 

Відповідь: корпоративні вертикальні маркетингові системи послідовно 

комбінуються в стадії виробництва і розподілу під єдиною власністю. Керована 

вертикальна маркетингова система досягає упорядкування на послідовних 
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стадіях виробництва і дистрибуції завдяки розміру і впливу на частку каналу, а 

не через власність. 

 

 

III. ВИБІР ТА УПРАВЛІННЯ КАНАЛОМ 

 Вибір маркетингового каналу – критичне рішення, тому що це означає для фірми 

виконання ключових маркетингових стратегій з покупцями.  

A. Чинники, які визначають вибір каналу й управління ним 

 Вибір маркетингового каналу виробником залежить від ряду чинників, які часто 

взаємодіють один з одним. 

o Чинники зовнішнього середовища. Зміни стилю життя споживачів, 

зміни в технології, нові або відмінені закони – все це впливає на 

маркетингові канали. 

o Споживчі чинники. Щоб обрати найпридатніший канал, потрібно 

відповісти на чимало важливих запитань: хто потенційний споживач, де 

клієнти купують товари, коли вони це роблять, яким чином, що їм до 

вподоби? Відповіді на ці запитання допомагають обрати найкращих 

посередників.  

o Товарні чинники. Товари високого рівня складності, унікальна 

продукція, а також товари з високим рівнем собівартості продаються, як 

правило, безпосередньо кінцевому покупцеві. Збут простих і звичайних 

товарів низької собівартості відбувається через непрямі канали. Етап, на 

якому товар перебуває в життєвому циклі, так само впливає на 

маркетингові канали. 

o Корпоративні чинники. Компанії, які не здатні утримувати власний 

штат, можуть для налагодження зв’язку з гуртовиками або кінцевим 

споживачем укласти угоди з агентами виробників і торговими агентами. 

Компанія, що випускає кілька видів продукції для певного ринку, може 

скористатися прямим каналом. Компанії ж із обмеженою товарною 

лінією залучають різних посередників. 

B. Аспекти формування каналів 

 Маркетингові виконавці зазвичай розглядають три питання, вибираючи 

маркетинговий канал і посередників: 

o Які канали й посередники здатні найкраще охопити цільовий ринок? 

o Які канали й посередники найкраще задовольняють споживчі потреби 

цільового ринку? 

o Які канали й посередники найприбутковіші? 

1.   Охоплення цільового ринку 

 Орієнтація на максимальне охоплення ринку потребує уваги до 

щільності й типу посередників, послугами яких маркетологи 

планують скористатися на роздрібному рівні розподілу.  

 Існує три ступені щільності розподілу: 

a. Інтенсивний розподіл означає, що компанія намагається збути свою 

продукцію через усю можливу кількість точок роздрібної торгівлі. Такий 
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розподіл зазвичай використовують для продукції повсякденного попиту або 

послуг. 

b. Ексклюзивний розподіл – пряма протилежність інтенсивному: збут 

продукції окремої компанії на певній території може вести тільки одна компанія 

роздрібної торгівлі. Такий розподіл зазвичай використовують для спеціальної 

продукції або послуг.  

c. Вибірковий розподіл займає проміжне місце між двома згаданими 

видами розподілу й передбачає вибір компанією кількох роздрібних торговельних 

точок на окремій території для розміщення своєї продукції. Такий розподіл 

поєднує переваги широкого охоплення ринку, характерні для інтенсивного 

розподілу, з можливістю контролю перепродажу, що властиво для 

ексклюзивного. Ця форма розподілу найпоширеніша і найчастіше асоціюється з 

продуктами та послугами попереднього вибору. 

2. Задоволення потреб клієнтів 

 Друге питання, яке слід з’ясувати, формуючи канал, – отримання 

доступу до каналів і посередників, які можуть задовольнити принаймні 

частину потреб клієнта, що виникають у нього під час купівлі товарів.  

 Можна виокремити чотири категорії потреб: інформація, зручність, 

різноманітність і супровідні послуги: 

a. Інформація – важлива вимога, коли покупці мають обмежені 

знання або дані  про продукт або послуги. Належним чином 

обрані посередники зв'язуються з покупцями через презентації 

в магазинах, демонстрації, особистий продаж. 

b. Зручність має різноманітне значення для різних покупців, як, 

наприклад, близькість або час, затрачений на дорогу до 

роздрібного магазину.  

c. Різноманітність – це результат зацікавленості покупця 

різними типами продукції, які конкурують між собою і 

доповнюють один одного. Різноманітність неважко розпізнати 

за тим, наскільки широко і глибоко представлені різні типи 

продукції та торговельні марки в асортименті посередників, що 

намагаються привернути увагу споживача. 

d. Супровідні послуги, що забезпечується посередниками – 

важлива вимога придбання продукції, яка вимагає постачання, 

установки, кредиту. 

3. Рентабельність 

 Визначається прибуток (дохід мінус вартість) для кожного члена каналу 

і для всього каналу в цілому. 

 Витрати, пов’язані з використанням каналу – це вирішальний критерій 

рентабельності. Ступінь, до якого члени каналу розподіляють ці 

витрати, визначається маржею, що отримує кожний член каналу і канал 

в цілому. 

С. Глобальні виміри маркетингових каналів 
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 Маркетингові канали у всьому світі відображають традиції, географію, 

економічну історію окремих країн і суспільств. Розуміння маркетингових 

каналів на глобальних ринках часто стає передумовою успішного маркетингу. 

D. Відносини між каналами: конфлікти, кооперація і закон 

 Через те, що канали складаються з незалежних осіб і компаній, на жаль, завжди 

існує загроза неузгодженості відносно того, хто та які саме функції каналу 

виконуватиме, як розподілятимуться прибутки, які продукти й послуги 

надаватимуться та ким, щодо того, хто прийматиме остаточні рішення, пов’язані 

з каналами. 

1.   Конфлікт у маркетингових каналах 

 Конфлікт каналу виникає, коли один член каналу вважає, що інший 

член каналу перешкоджає йому досягти своєї мети. 

 Можливі два види конфлікту в маркетингових каналах: вертикальний і 

горизонтальний.  

 Вертикальний конфлікт відбувається між різними рівнями в 

маркетинговому каналі, наприклад, виробник і роздрібний продавець. 

Трьома джерелами вертикального конфлікту є: 

a. Антипосередництво – конфлікт каналу, який виникає, коли член 

каналу минає іншого члена і купує чи продає продукцію 

напряму. 

b. Конфлікт при розподілі прибутку серед членів каналу. 

c. Конфлікт, який виникає, коли виробники вважають, що 

гуртовики чи роздрібні торговці не приділяють їхнім продуктам 

належної уваги. 

 Горизонтальний конфлікт виникає між посередниками на одному рівні 

маркетингового каналу, наприклад, між двома чи більше роздрібними 

торговцями або ж двома і більше гуртовиками, які володіють 

однаковими брендами виробників.  

 Двома джерелами горизонтального конфлікту є: 

a. збільшення виробником свого покриття в географічному регіоні; 

b. продаж продуктів однієї торгової марки декількома продавцями. 

2. Кооперація в маркетингових каналах 

 Один із засобів забезпечення кооперації серед членів каналів 

здійснюється через капітана каналу, члена каналу, який координує, 

направляє і підтримує інших членів каналу. 

 Фірма (виробник, оптовий торговець або роздрібний продавець) може 

стати капітаном каналу, якщо здатна вплинути на поведінку інших 

членів каналу.  

3. Юридичні аспекти 

 Конфлікт в маркетингових каналах зазвичай вирішується через 

переговори або застосування впливу членами каналів. Іноді 

продуктовий конфлікт переростає в судовий позов.  

 Знання правових обмежень, що впливають на стратегії каналів і їх 

практику – дуже важливі. 
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 На сьогодні в Україні немає спеціального законодавчого підґрунтя для 

врегулювання питань побудови маркетингових каналів. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Назвіть три рівні щільності розподілу  

Відповідь: інтенсивний, ексклюзивний, селективний. 

2. Які три питання розглядають маркетингові адміністратори під час 

вибору маркетингового каналу і посередників? 

Відповідь: розглядають три питання: (1) Який забезпечить кращий обхват 

цільового ринку? (2) Який найкраще задовольнить купівельні вимоги цільового 

ринку? (3) Який буде найприбутковіший? 

3. Що називають ексклюзивними дилерськими відносинами? 

Відповідь: ексклюзивні дилерські відносини існують тоді, коли постачальник 

вимагає, щоб члени каналів продавали тільки його продукцію або обмежує 

розповсюджувачів від продажу безпосередньо конкурентоздатної продукції. 

 

ВІДПОВІДІ НА «ЗАВДАННЯ В ІНТЕРНЕТІ» 

1. На сайті Української асоціації франчайзингу (www.franchising.org.ua) можна 

знайти багато конкретних пропозицій для українських підприємців щодо 

налагодження бізнесу на основі франчайзингової схеми. Зайдіть на цей сайт 

та перейдіть у розділ «Члени асоціації». Які запропоновані франчайзингові 

можливості найпридатніші для вас? 

Відповідь: викладачеві варто звернутися до сайту перед цим завданням, щоб 

визначити доступну і поточну інформацію. Звичайно, кожен студент матиме 

свою власну думку, яка можливість задовольняє його. Викладач, можливо, 

захоче запитати, чому студент вибрав саме цю специфічну можливість.  

 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЇ   

  РАДИКАЛЬНА ЗМІНА ЕКСКЛЮЗИВНОГО РОЗПОДІЛУ 

Текст описує ексклюзивний розподіл для перспективи виробника, оскільки 

це типовий випадок. Звичайно, на практиці, для того, щоб роздрібні продавці мали 

попит, іноді вимагали, необхідна винятковість у продажу продукції або 

постачальника і марках виробника. Ця практика стала широко поширеною 

останніми роками, коли крупні, могутні роздрібні продавці розвинули свій 

економічний вплив. 

Найвидатніший приклад роздрібних продавців, які шукають винятковості для 

продукції і марок, існують у $85.4 мільярдній іграшковій та ігровій промисловості. 

Головні промтоварні магазини, зокрема торговий Wal-Mart і Target та мережі 

роздрібного продажу іграшок, як, наприклад,  Іграшки «Я» нараховується майже 76 

% продажів іграшок та ігор в Сполучених Штатах Америки. Wal–Mart – 

найбільший в світі роздрібний продавець іграшок. Кожний з цих великих 

іграшкових роздрібних продавців вів переговори виняткових угод з виробниками, 

як, наприклад, Mattel і Hasbro, щоб продавати специфічні іграшки. Чому? 

Виняткові угоди забезпечують іграшкових роздрібних продавців джерелом 

диференціювання і зростанням коефіцієнтів валового доходу. Згідно з джерелам 

промисловості, роздрібні продавці заробляють між 40 % і 50 % коефіцієнтами 
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валового доходу на виняткових іграшках та іграх, порівняно з 20 % до 35 % 

коефіцієнтів валового доходу від поширених дистриб’юторів іграшок та ігор. 

  

  ЯК МАРКЕТИНГ ЧОРНИХ ПЕРЛІВ НАНІС УДАР ПО ЕLIZABETH 

ARDEN 

У вересні 1995 року, команда Еlizabeth Arden Unilever (английсько-

голандський конгломерат) приголомшили косметичну промисловість, коли 

оголосили, що плановий запуск аромату Чорні Перли Елізабет Тейлор буде 

відстрочений до невизначеного терміну. Чорні Перли планувався для введення з 

детально розробленою $12 мільйонною рекламною кампанією і медіа-час був вже 

куплений, коли оголошення було зроблене. Що трапилося, виникло непорозуміння?  

У фразі: конфлікт каналу! 

Маркетинговий план для Чорних Перлів беззастережно створив конфлікт 

каналу в своїх двох формах: 

а. Вертикальний конфлікт. Еlizabeth Arden відмінили вкладення, виплачені 

роздрібним продавцям супермаркетів, щоб покрити оклади роздрібним 

продавцям до 3 % роздрібних продажів від промислового стандарту 5 %. 

b. Горизонтальний конфлікт. Еlizabeth Arden вибрана, щоб збільшити 

розподіл Чорних Перлів після «високоякісних» супермаркетів, таких як  

Мау, Dillard і федеральних супермаркетів, включаючи Sears і JCPenney. 

Вивчивши пропозиції Еlizabeth Arden, магазини висококласних відділів 

вирішили не продавати Чорні Перли. Без розподілу через супермаркети, Чорні 

Перли продавалися б тільки через Sears і JCPenney, введення було відмінене. 

Відродження після анулювання було різким. Спершу, президент Еlizabeth 

Arden оголосив свою відставку. По-друге, Елізабет Тейлор була засмучена, що її 

аромат навіть планується для продажу через Sears і JCPenney. Її контракт з Еlizabeth 

Arden був закладений до її ароматів, які продаються через магазини 

«висококласних» відділів. Вона хотіла почати судовий процес. Нарешті, кошторис 

витрат на випуск продукції склали 15 мільйонів доларів на розвиток продукції, 

маркетинг і витрати обладнання. 

Чорні Перли врешті-решт залишилися в думках – 1996, в цей час 

підтримувалася 18 мільйонна рекламна кампанії. Вкладення, виплачене роздрібним 

продавцям супермаркетів, склало 5 %. Sears і JCPenney продавали Чорні Перли. 
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Питання самостійного вивчення 

 

Значення управління ланцюгом постачань та логістичного менеджменту 

(порівняння ланцюгів постачань і маркетингових каналів, менеджмент ланцюга 

постачань і маркетингова стратегія). Мета інформаційного та логістичного 

менеджменту в ланцюзі постачань (вплив інформації на ефективність і гнучкість 

ланцюга постачань, концепції сукупних логістичних витрат та споживчого 

сервісу, стандарти споживчого сервісу). Ключові логістичні функції в ланцюзі 

постачань (транспортування, складування і вантажопереробка, опрацювання 

замовлень, управління запасами). 

Зворотна логістика. 

Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

 

КОНСПЕКТ  

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАНЬ У P&G 

• Procter&Gamble – одна з найбільших глобальних компаній. Понад 300 

торговельних марок компанії продаються у 140 країнах світу, а річний обіг 

становить 76,5 мільярдів доларів. P&G інвестує значні кошти в розвиток 

дистриб’юторської мережі. Компанія побудувала ефективну систему 

управління ланцюгом постачань, орієнтуючись на власну систему цінностей і 

стратегічні цілі. Ефективне маркетингове планування разом із тісною 

співпрацею з дистриб’юторами дозволяє компанії Procter&Gamble забезпечити 

високий рівень споживчого обслуговування на висококонкурентному ринку. 

Електронний обмін даними 

(ЕОД) 

 Логістичні провайдери 

Ефективне реагування на 

потреби споживачів 

 Логістичний менеджмент  

Запас, яким керує продавець   Менеджмент ланцюга 

постачань  

Зворотна логістика   Споживчий сервіс  

Концепція «точно у строк»   Строк виконання замовлення  

Ланцюг постачань   Сукупні логістичні витрати  

Логістика   Транспортування 

  Швидке реагування  
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• Мета управління системою постачання та логістикою полягає в тому, щоб 

збалансувати вартість постачань фірми з ефективністю обслуговування 

споживачів. 

І. ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАНЬ ТА 

ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Щороку американські компанії витрачають сотні мільярдів доларів на 

транспортування сировини та готової продукції, а також на обробку матеріалів, 

складування, зберігання та утримання запасів, не кажучи про управління 

процесом розподілу, включаючи вартість інформаційних технологій. У всьому 

світі компанії щороку витрачають приблизно 2 трильйони доларів на подібні 

операції. 

 А. Як пов’язати маркетингові канали, логістику і менеджмент ланцюга 

постачань 

• Логістика поєднує всі види діяльності, спрямовані на переміщення певного 

продукту в необхідній кількості до потрібного місця у визначений час і з 

найнижчими витратами. 

• Логістичний менеджмент – практика організації ефективного з погляду 

витрат потоку сировинних матеріалів, незавершеного виробництва, готової 

продукції й супровідної інформації з точки походження до точки призначення, 

яка спрямована на задоволення споживчих потреб. 

a. Логістика складається з рішень щодо просування товару від джерела 

сировини до місця споживання, або, іншими словами, щодо потоку 

продуктів. 

b. Рішення логістики мають відповідати критеріям вартісної ефективності. 

c. Компанія має знижувати рівень логістичних витрат, доки це не загрожує її 

спроможності забезпечити очікуваний рівень споживчого обслуговування, 

тобто задовольняти потреби споживачів. 

• Ланцюг постачань і менеджмент ланцюга постачань об’єднує 

співробітництво, взаємодію й обмін інформацією між виробниками, 

постачальниками й дистриб’юторами, необхідні для забезпечення 

безперервності потоку продуктів і послуг до споживачів. 

В. Порівняння ланцюгів постачань і маркетингових каналів 

• Ланцюг постачань – це послідовність підприємств, які докладають зусиль, 

необхідних для вироблення і постачання продукту чи послуги споживачам 

або промисловим користувачам. До нього належать постачальники сировини 

і виробники, а також оптові й роздрібні продавці, що поставляють кінцеву 

продукцію споживачам. 

• Менеджмент ланцюга постачань – передбачає інтеграцію та організацію 

інформаційних і логістичних дій між компаніями вздовж ланцюга постачань, 

з метою вироблення й постачання продуктів і послуг, які мають цінність для 

споживачів. Розвинуті інформаційні технології дозволяють компаніям 

спільно розробляти й керувати системами оброблення замовлень, контролю 

строків доставки, керування запасами й управління технологічним 

обладнанням. 

С. Постачання, виробництво і доставка нового автомобіля: ланцюги 

постачань в автомобілебудуванні 
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• Управління поставками та складання розкладу потоку матеріалів і 

компонентів до виробничих цехів, де відбувається кінцева зборка автомобіля, 

повинно враховувати різні види логістичної діяльності. 

•  Ключовою ланкою управління логістичною діяльністю є менеджер 

автобудівної компанії, якій відповідає за ланцюг постачань. 

a. Цей менеджер зосереджує споживчі вимоги у фактичні замовлення, 

планує розклад постачань, визначає фінансові умови для дилерів тощо. 

b. Ці менеджери співпрацюють з автомобільними дилерами, щоб 

забезпечити доставку автомобілів потрібних моделей до місця продажу. 

c. Менеджери відслідковують наявність запасних частин, необхідних для 

обслуговування автомобілів і підтримання їх технічного стану. 

d. Логістичні витрати становлять від 25 % до 35 % роздрібної ціни 

типового нового автомобіля. 

WEB-ПОСИЛАННЯ 

Будуйте власний BMW за допомогою комп’ютерної миші 
Важливість менеджменту ланцюгу постачань розуміють і в компанії «АВК», яка побачила, 

що її система незалежної дистрибуції неефективна. Ідеальна система повинна контролювати 

рух товару на всіх рівнях, аж до кінцевого споживача. Найкраща з цього погляду схема власної 

прямої дистрибуції, бо вона дозволяє виробнику контролювати всі ланки ланцюга постачань і 

продажу. Але вона й найдорожча. Тому її використовують лише гіганти ринку споживчих 

товарів і лише у великих містах. Через це компанія «АВК» створила команди ексклюзивних 

торговельних агентів, які продають продукцію виключно її виробництва. Ці команди й 

виконують завдання управління ланцюгом постачань, починаючи із виробництва й закінчуючи 

полицею роздрібного магазину. 

 

D. Менеджмент ланцюга постачань і маркетингова стратегія 

Компанії, що мають різні маркетингові стратегії, управляють своїми ланцюгами 

постачань по-різному. 

1.  Як пристосувати ланцюг постачань до маркетингової стратегії 

Вибір типу ланцюга постачань обумовлюється чітко визначеною маркетинговою 

стратегією і здійснюється у три етапи: 

a. Розуміння споживача. Щоб зрозуміти споживача, компанія має 

дізнатися про потреби цільового ринку. Такі переваги, як низька ціна 

або зручність придбання, допомагають компанії з’ясувати відносне 

значення для ланцюга постачань вартісної ефективності й гнучкості 

реагування на вимоги споживачів. 

b. Розуміння ланцюга постачань. Компанія має зрозуміти, для чого був 

створений ланцюг постачань і яке завдання він виконує найкраще. Це 

може бути або швидке реагування на вимоги споживачів і коливання 

попиту, або вартісна ефективність і забезпечення доставки продукції з 

найнижчими витратами. 

c. Гармонізація ланцюга постачань і маркетингової стратегії. Компанія 

має переконатися, що ланцюг постачань буде діяти належним чином і 

відповідно до цільових споживчих потреб і цілей маркетингової 

стратегії. Якщо трапляються певні розбіжності між спрямуванням 

ланцюга постачань і маркетинговою стратегією, то компанія мусить 
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перебудувати цей ланцюг постачань відповідно до маркетингової 

стратегії, або переглянути саму стратегію. 

 

ЕТИЧНІ НОРМИ МАРКЕТИНГУ 

ІВМ створює ланцюг постачань, орієнтований на попит 
ІВМ розгорнула рекламну кампанію «Бізнес, орієнтований на попит», що підкреслює 

прагнення ІВМ бути гнучкою на ринку й швидко реагувати на зміни у споживчих перевагах. Ця 

компанія також віддзеркалює внутрішню маркетингову ініціативу компанії – створити 

провідний світовий бізнес, націлений на попит. 

 

У 2001 році ІВМ почала будувати єдиний ланцюг постачань, який у масштабах усієї 

компанії охоплює постачання сировини, виробництво, логістику, сервісну підтримку 

споживачів, прийом і виконання замовлень клієнтів. Завдання було не з легких. До 2004 року 

ІВМ прискіпливо переглянула свій ланцюг постачань від постачання сировини до 

післяпродажного обслуговування клієнтів і здійснила оптимізацію. Компанія заощадила кошти 

у розмірі 5,6 млрд. дол. У 2002 році й 7 млрд. дол. – у 2003 році. Компанія й досі застосовує цю 

стратегію в побудові свого ланцюга постачань. 

 

2. Dell: гнучкий ланцюг постачань 

Маркетингова стратегія Dell спрямована на споживачів, які бажають отримати 

найсучасніші комп’ютерні системи, пристосовані до їхніх вимог. Dell зробила 

вибір на користь гнучкого ланцюга постачань. 

а. Здійснюючи доставку замовлених компонентів від постачальників або 

доставку кінцевої продукції споживачам, компанія надає переваги 

швидким видам транспорту. 

b. Dell вдається поєднувати широкий асортимент і високий рівень 

продуктивності на виробництві шляхом застосування спільних 

майданчиків і використання однакових компонентів для кількох видів 

продукції. 

с.  Dell може швидко здійснювати поставки клієнтам у всьому світі, тому 

що розмістила виробничі потужності в Техасі, Теннессі, Бразилії, 

Ірландії, Малайзії й Китаї. 

d.   Dell вклала значні кошти в інформаційні технології, які значно 

поліпшують її зв’язок із постачальниками, так й зі споживачами. 

3.    Wal-Mart: ефективний ланцюг постачань 

• Маркетингова стратегія компанії Wal-Mart полягає в тому, щоб бути 

надійним роздрібним постачальником великого асортименту споживчих 

товарів широкого вжитку за низькими цінами. Така стратегія передбачає 

високу економічну ефективність ланцюга постачань, який розроблений 

саме для доставки продукції споживачам із найнижчими витратами. 

a. Wal-Mart підтримує відносно малі обсяги запасів готової продукції. 

Більшість продукції перебуває в магазинах та виставлена на продаж. 

b. Wal-Mart використовує технологію перехресного розвантаження. 

Компанія спочатку розвантажує продукти, що надійшли від 

постачальників, а потім безпосередньо на терміналі здійснює 

сортування продукції по магазинах, і, нарешті, швидко перекладає 

всю продукцію на власні вантажівки, кожна з яких їде до «свого» 
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торговельного центру. Швидкість розвантаження дозволяє Wal-Mart 

скоротити чисельність дистрибутивних центрів, які обслуговують її  

величезну мережу. 

c. Wal-Mart керує власним складом вантажівок щоб обслуговувати всі 

свої магазини. Це збільшує витрати та інвестиції, але прибуток 

виправдовує вартість. 

d. Wal-Mart також інвестувала набагато більше за своїх основних 

конкурентів в інформаційні технології управління ланцюгом 

постачань. Компанія миттєво переправляє інформацію про 

замовлення споживачів і рівень попиту від магазинів до своїх 

постачальників. 

• Приклади Dell і Wal-Mart дозволяють нам дійти трьох висновків: 

a. Не існує зразкового ланцюга постачань, який однаково підходить для 

всіх компаній. 

b. Найзручніший для компанії тип ланцюга постачань – такий, що 

відповідає вимогам цільового споживчого сегменту й узгоджується з 

маркетинговою стратегією. 

c. На всіх ділянках ланцюга постачань менеджери вимушені обирати 

між ефективністю та гнучкістю. 

 

                ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Яка принципова відмінність між маркетинговим каналом та ланцюгом 

постачань? 

Відповідь: ланцюг постачань включає постачальників сировини, виробників, 

а також оптових і роздрібних продавців, що поставляють кінцеву продукцію 

споживачам, а маркетинговий канал включає лише виробників та торговельних 

посередників. 

2. На яких трьох етапах відбувається вибір оптимального типу ланцюга 

постачань? 

Відповідь: 1) розуміння споживача; 2) розуміння ланцюга постачань; 3) 

гармонізація ланцюга постачань і маркетингової стратегії. 

 

ІІ. МЕТА ІНФОРМАЦІЙНОГО І ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В 

ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАНЬ 

Мета інформаційного й логістичного менеджменту в ланцюгу постачань – 

зменшення логістичних витрат за умов підвищення рівня споживчого 

обслуговування. 

А. Вплив інформації на ефективність та гнучкість ланцюга постачань 

 Інформація складається з первинних та аналітичних даних щодо рівня 

запасів, транспортування, дистрибутивних потужностей, споживчих 

переваг тощо вздовж усього ланцюга постачань. 

 Завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій стає можливо 

не лише відслідковувати обсяг логістичних операцій і рівень споживчого 

сервісу, а й керувати ними для досягнення належної ефективності та 

гнучкості. 
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 Електронний обмін даними (EDI – Electronic Data Interchange) – 

поєднує суто комп’ютерні та телекомунікаційні технології для здійснення 

обміну електронними накладними, рахунками та іншими даними між 

постачальниками, виробниками й торговельними посередниками. 

а.  Технологія EDI містить пристрої та системи, що сканують і зчитують 

інформацію безпосередньо на складах. Тому, можливо, забезпечити 

безперервний електронний зв’язок від прилавку роздрібного продавця 

до виробників та їх постачальників. 

b. Технологія EDI широко застосовується в роздрібній торгівлі, на 

транспортуванні і пакуванні, у фармацевтичній галузі, в торгівлі 

бакалійними товарами, в сфері охорони здоров’я і в страховій галузі. 

Також вона розповсюджена серед місцевих, регіональних і державних 

органів влади. 

 Екстранет – це корпоративна мережа на основі Інтернету. За 

допомогою цієї технології здійснюються безпечні зв’язки між 

виробниками та їхніми постачальниками, а також між дистриб’юторами й 

іншими партнерами. Ця технологія дешевша, але більш гнучка в дії, ніж 

EDI, тому що вона має прямий вихід до звичайного Інтернету. 

В. Концепція сукупних логістичних витрат 

 Сукупні логістичні витрати – складаються з видатків на 

транспортування, вантажопереробку і складування, утримання запасів, 

відшкодування втрат від дефіциту, опрацювання замовлень і здійснення операцій 

із продуктами, що були повернені споживачами. 

 Тому важливо вивчити вплив цих змін на всі логістичні чинники 

правлінського рішення та виконати комплексний аналіз витрат. 

 На рисунку наведено графічний приклад сукупних логістичних витрат. 

Розповсюджена стратегія, яку компанії застосовують щодо ланцюгу постачань – 

це створення кількох проміжних складів. До них надходять великі партії 

продукції, які потім перерозподіляються малими партіями для місцевих 

споживачів. 

а. Коли кількість складів зростає, витрати на утримання запасів 

збільшуються, а транспорт – здешевлюється. 

b. Графік сукупних логістичних витрат досягне мінімуму у точці, де 

рівень кожного із двох складових видів витрат не найменший, але 

витрати всієї системи – найнижчі. 

С. Концепція споживчого сервісу 

 Якщо ланцюг постачань – це потік, то його завершення, тобто результат, 

сервіс, який фактично отримують споживачі. 

 У ланцюгу постачань споживчий сервіс – це спроможність логістичного 

менеджменту задовольняти вимоги споживачів щодо строків і надійності 

поставки, зручності придбання й ефективності зв’язків. 

 1. Строк 

а.  Строк виконання замовлення – часовий проміжок між розміщенням 

замовлення та замовником продукту готовим для споживання або 

перепродажу. 
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 Також використовують терміни, тривалість циклу замовлення і 

строк поповнення запасів, які більш важливі для роздрібних й 

оптових посередників, ніж для споживачів. 

 Типовий цикл замовлення має такі складники: визначення часу 

замовлення, надсилання замовлення, оброблення замовлення, 

документальне супроводження і транспортування. 

 Пріоритетна мета менеджменту ланцюга постачань – скорочення 

строку виконання замовлень, тому що це дозволить зменшити 

обсяг запасів готової продукції у посередників. 

b.  Швидке реагування або ефективне реагування на потреби 

споживачів – це системи управління запасами, спеціально розроблені 

для скорочення строку виконання замовлення роздрібного посередника. 

 
МАРКЕТИНГ У ПРИКЛАДАХ 

В індустрії модного одягу й харчової промисловості, швидкість не менш важлива за 

смак 

Модний одяг і продукти харчування мають багато спільного між собою. Попит на них 

суттєво залежить від смаків покупців, а визначальною ознакою мерчандайзингу цих продуктів 

стає своєчасність. Роздрібні магазини модного одягу мають визначити, які позиції мають попит 

зараз, а які – ні. Перші потрібно замовити швидко, а другі – пізніше. Інакше магазинам 

доведеться пропонувати покупцям знижки. Торговельна мережа Saks Fifth Avenue впровадила в 

галузі мерчандайзингу модного одягу систему доставки за принципом швидкого реагування. У 

точках продажу компанія зазначає щоденні обсяги продажу за допомогою сканерів. Коли 

рівень запасів падає нижче найменшої позначки, система автоматично надсилає замовлення на 

поповнення запасів. Продавці модного одягу, наприклад, «Донна Каран» (торговельна марка 

DKNY) отримують електронне замовлення, строк виконання якого становить 48 годин. 

Франчайзингова мережа компанії SELA створила спеціальний відділ, який розробляє логістичні 

питання. Таким чином, компанія розраховує забезпечити найбільший рівень логістичних 

витрат, що особливо важливо для магазинів такого типу. 

Коли торговельні компанії й роздрібні торговці продуктами харчування описують свої 

системи поповнення запасів, вони використовують термін ефективне реагування на потреби 

споживачів. Провідні міжнародні компанії в галузі харчової промисловості, а також великі 

роздрібні мережі застосовують системи електронного поповнення запасів для зменшення 

недостачі найуживаніших продуктів і запобігання накопиченню продуктів, які продаються 

повільніше. Зменшення обсягів запасів у роздрібних магазинах і запровадження ефективної 

логістики, дозволять американським торговцям бакалійними й гастрономічними продуктами 

заощаджувати до 30 мільярдів доларів щороку. Компанія «Лан-Україна» впроваджує 

інформаційну систему SAP R/3, щоб якнайкраще впорядкувати рух товарних потоків, 

збільшити швидкість доставки клієнтам, врівноважити товарні залишки, розширити географію 

постачань тощо.  

 

2. Надійність – визначається ефективністю поповнення запасів. Надійність 

можна розбити на три складники: дотримання строків виконання 

замовлення, запобігання ушкоджень під час доставки, здійснення поставки 

у повному обсязі. 

3. Комунікації – це двосторонній зв'язок між продавцем і покупцем, який 

допомагає відслідковувати рівень сервісу і прогнозувати майбутні потреби. 

4. Зручність означає, що покупець має докласти найменших зусиль під 

час купівлі. 
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D. Стандарти споживчого сервісу 

 Компанії, які ефективно управляють ланцюгом постачань, зазвичай 

розробляють і затверджують у письмовій формі певний набір стандартів 

споживчого сервісу. Вони встановлюють цілі управління ланцюгом 

постачань і слугують контрольним показником під час оцінювання 

наслідків управління. 

 Щоб розробити такі стандарти, необхідно зібрати інформацію про 

споживчі потреби. Також потрібно мати інформацію щодо продуктів, які 

пропонують конкуренти. А також слід знати, скільки споживачі готові 

сплачувати трохи більше за поліпшення якості обслуговування. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Яка мета інформаційного та логістичного менеджменту в ланцюгу 

постачань? 

Відповідь: зменшення логістичних витрат за умов підвищення рівня 

споживчого обслуговування. 

2. Яким чином інформація щодо споживчого попиту поліпшує ефективність 

і гнучкість ланцюга постачань? 

Відповідь: інформація про попит покращує гнучкість ланцюга постачань 

тому, що споживачі отримають товари коли й де б вони їх забажали. Інформація 

про попит покращує ефективність ланцюга постачань тому, що фірми можуть 

передбачити потреби клієнта та виробляти, транспортувати, зберігати потрібну 

кількість запасів. 

3. Як пов’язані кількість складів, що має компанія, її витрати на утримання 

запасів і на транспортування? 

Відповідь: із збільшенням кількості складів, витрати на запаси 

підвищуються, а витрати на транспортування знижуються, тому що більше 

запасів складуються та транспортуються у великих обсягах ближче до 

споживачів. В результаті мінімізуються сукупні логістичні витрати. 

 

ІІІ. КЛЮЧОВІ ЛОГІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАНЬ 

 До чотирьох ключових логістичних функцій відносять: (1) 

транспортування; (2) складування й вантажопереробку; (3) обробку 

замовлень; (4) управління запасами. Багато компаній передали ці завдання 

на аутсорсінг спеціалізованим стороннім логістичним компаніям або 

логістичним провайдерам.  

 Логістичні провайдери – це компанії, які використовують та 

виконують частину або весь комплекс логістичних завдань, який зазвичай 

виробники, постачальники й дистриб’ютори здійснюють самостійно. 

А. Транспортування 

 В ланцюгу постачань є п’ять основних видів транспортування: 

залізниця, автоперевезення, повітряне перевезення, трубопроводи, морські 

або річкові перевезення. Можливі також поєднання двох або більше видів 

транспорту, які дістали назву модальних перевезень. 

 Усі засоби транспортування можна оцінити за допомогою шести 

основних критеріїв обслуговування: 
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a. Витрати – вартість транспортування. 

b. Строк доставки – швидкість перевезення. 

c. Потужність – можливість перевезення певної кількості продуктів з 

певними габаритними, ваговими та іншими характеристиками. 

d. Надійність – дотримання строків, а також запобігання ушкоджень і 

втрат. 

e. Доступність – наявність і зручність доступу до відповідних засобів 

транспортування. 

f. Інтенсивність – частота відправлень. 

1. Залізниця 

a. Залізницею можна перевозити важкі і габаритні вантажі на великі 

відстані. У структурі вантажів, що перевозяться залізничним 

транспортом, вугіллю, продовольчим товарам, хімічним речовинам і 

неметалічним мінералам належить 70 % сумарного тоннажу. 

b. Залізниця спроможна перевозити за одну доставку більше вантажу, 

ніж автомобільний центр (у термінах сукупної ваги на один 

транспортний засіб), але мережа залізних шляхів менш щільня, ніж 

автомобільна. 

c. «Юніт трейн» призначений для перевезення лише одного виду товару 

(часто вугілля) і складається з постійно зчеплених між собою вагонів. 

Такий поїзд рухається за постійним маршрутом від місця 

завантаження до місця призначення і у зворотному напрямку. 

 Хоча поїзд здійснює зворотний шлях порожняком, 

перевезення має достатній рівень операційної ефективності. Тому 

це один із найдешевших видів транспортування. 

 Поїзд рухається за визначеним розкладом і клієнти 

можуть заздалегідь планувати поставки та бути впевненими в їхній 

надійності. 

d. Інтермодальні перевезення – комбінування кількох видів транспорту 

таким чином, щоб поєднати найкращі риси кожного з них. Зрештою 

така послуга приваблює вигідних клієнтів, які в іншому разі довіряли 

б перевезення своїх вантажів автомобільним перевізникам. 

   Найбільш популярною комбінацією є залізниця-

вантажівка, яка має назву «трейлер на платформі». 

 Контейнери можуть бути завантажені на судна, залізничні 

платформи й автомобільні причепи. Контейнери використовують в 

міжнародній торгівлі насамперед тому, що потребують менше 

місця на суднах під час трансокеанських перевезень. 

2. Автомобільний вантажний транспорт 

a. Галузь автомобільних перевезень складається з великої кількості 

невеликих компаній. У США нараховується більше 500 тис. незалежних водіїв-

власників вантажівок і компаній, які мають власний парк транспорту. 

b. Вантажівки забезпечують доставку від дверей до дверей. Вони можуть 

проїхати усюди, де є дорога. А спеціальні пристрої дозволяють перевозити 

практично всі види продуктів. 
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c. Вантажний транспорт має кращу репутацію ніж залізничний, тому що 

рівень втрат і ушкоджень нижчі, а швидкість і надійність постачань, особливо на 

короткі відстані, вища. 

d. Потужність вантажівок залежить від вагових і габаритних обмежень, що 

встановлюють державні органи. 

 

3. Повітряні перевезення й компанії експрес доставки 

a. Повітряні перевезення дуже дорогі, але їх висока швидкість дозволяє 

компаніям заощадити шляхом підтримання обсягу запасів на 

нижчому рівні. 

b. До переліку товарів, які придатні для перевезення повітрям, входять 

переважно коштовні й легкі продукти, а також продукти, 

характеристики яких змінюються з часом. 

c. Спеціалізовані компанії допомагають у формуванні поставки і її 

доставки до повітряного терміналу. 

4. Фрахтові компанії – це компанії, які збирають кілька маленьких партій 

товару в одну велику й наймають перевізника для її транспортування за 

зниженими тарифами. 

a. Фрахтові компанії об’єднують кілька невеликих партій, які мають 

одне й те саме місце призначення і сплачують перевізнику меншу 

суму за транспортування єдиної великої партії замість кількох малих. 

b. Поєднуючи декілька партій, менших за вантажопідйомність 

транспортного засобу, ці компанії забезпечують повне завантаження 

транспортних потужностей. Тому такі компанії отримують кращі 

транспортні тарифи. 

c. Повітряні фрахтові компанії або компанії експрес-доставки – це 

фірми, які пропонують послуги повітряної експрес-доставки 

широкому колу клієнтів. 

В. Складування і вантажопереробка 

 Склади зберігання товару – це місця, де зберігають товар протягом 

певного часу. 

 Дистрибутивні або розподільчі центри призначені для прискорення 

руху товарів. Після транспорту таким центрам належить друге місце у 

витратах ланцюга постачань. 

a. Дистрибутивні центри не лише дозволяють компаніям 

розподіляти свої запаси по окремих складах, а й спрощують 

сортування і поєднання товарів, що походять від різних заводів 

або постачальників. 

b. У дистрибутивних центрах також можуть відбуватися певні 

операції з продуктами, наприклад, змішування різних 

компонентів, наклеювання етикеток і маркування, перепакування 

тощо. 

 Вантажопереробка полягає у пересуванні товарів на короткі відстані 

до складу, зі складу та усередині складу або виробничих цехів – це 

ключовий складник комплексу складських операцій. 
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a. Дві основні проблеми у виконання цих операцій полягають у 

високих витратах на робочу силу і на високі рівні втрат й 

ушкоджень товару. 

b. Сьогодні впроваджено автоматизацію вантажних операцій на 

складах, завдяки широкому застосуванню комп’ютерів і роботів, 

що знижує витрати на утримання, пересування й облік запасів. 

 

С. Опрацювання замовлень 

 Процес опрацювання замовлень складається з кількох стадій, 

невиконання будь-якої з яких може викликати неприємності для 

споживача. 

a. Процес починається з передачі замовлення тим чи іншим 

засобом, наприклад, Інтернетом, Екстранетом або системою 

обміну електронними даними. 

b. Надходження замовлення до відповідної бази даних і 

пересилання його тим, кому воно призначене. 

c. Після перевірки рівня запасів, може виникнути потреба або 

виробити додаткову кількість продукції, або закупити її у 

зовнішніх постачальників. 

d. Якщо товару немає в запасі, виникає зворотне замовлення. Воно 

містить окремі замовлення на кожен вид продукту, що входить до 

первинного замовлення. 

e. Слід перевірити для ненадійних клієнтів факт замовлення, 

підготувати документацію щодо замовлення, налагодити 

транспортування, розіслати підтвердження виконання 

замовлення. 

 У більшості великих компаній електронне опрацювання витісняє 

ручні операції. 

D. Управління запасами 

Управління запасами – це одне з найголовніших завдань менеджера ланцюга 

постачань. Основне питання, яке він має розв’язати – підтримання оптимального 

рівня запасів. 

 Недостатній обсяг запасів може стати причиною неякісного сервісу, 

нестачі товару, переорієнтування споживачів на інші бренди й втрати 

ринкової частки. 

 Занадто високий рівень запасів призводить до зростання витрат, тому 

що додаткові кошти заморожуються в запасах і зростає ризик старіння 

запасів. 

1. Причини накопичення запасів 

a. Традиційно надмірне накопичення запасів виправдовували так: 

 створення буферу між коливаннями в рівнях попиту і 

пропозиції, розбіжності між якими часто викликані 

труднощами у прогнозуванні попиту; 

 забезпечення кращого сервісу для тих споживачів, які 

прагнуть отримувати продукти у найкоротший термін; 

 сприяння підвищенню рівня ефективності виробництва; 
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 страхування проти підвищення цін постачальниками; 

 отримання знижки на великий обсяг закупівлі і 

транспортування; 

 захист компаній від таких непередбачуваних обставин як 

страйк і перебої у постачанні. 

b. Сьогодні компанії розглядають запаси як щось зайве, як те, чого 

потрібно позбутись у будь-який спосіб, тобто швидше як пасив, ніж 

актив. 

2. Витрати, пов’язані із запасами 

a. Витрати, безпосередньо пов’язані із запасами, часто важко 

розрахувати, бо вони виникають у різних підрозділах компаніях й не 

обчислюються. 

b. Класифікація витрат, пов’язаних із запасами, включає такі 

категорії: 

 Капітальні витрати. Можливі витрати, що вважаються 

наслідком замороження фондів у запасах, які б могли бути 

інакше інвестовані із більшим прибутком; а також витрати 

на сплату відсотка на суму заморожених коштів. 

 Витрати на обслуговування запасів. Утримання запасів 

часто пов’язане із сплатою страхових виплат і податків. 

 Витрати на зберігання запасів. Витрати на утримання 

складів і вантажні операції. 

 Витрати, пов’язані із ризиком. Витрати, пов’язані із 

можливими втратами, ушкодженнями, крадіжками, 

псуванням і старінням запасів. 

с.  Сума витрат на зберігання запасів, витрат, пов’язаних із ризиком 

і певних витрат на обслуговування запасів залежить від 

характеристик продукту, що зберігається. Наприклад, сезонні товари 

або ті, що псуються, мають вищий рівень витрат, пов’язаних із 

ризиком, ніж сировинні товари, такі як деревина. 

d.  Капітальні витрати пропорційні сумі вартості продуктів і розміру 

ставки банківського відсотка. 

е. Витрати на утримання запасів залежать від певних умов, але 

можуть сягати від 10 % до 35 % сукупних витрат для певних 

компаній. 

3. Стратегія управління запасами в ланцюгу постачань 

a. В минулому компанії захищали себе від будь-якої 

невизначеності шляхом створення страхових запасів на кожній 

ділянці виробничого й розподільчого процесу. Така філософія «про 

всяк випадок» призвела до накопичення надмірних запасів. 

b. Концепція «точно у строк» передбачає поповнення запасів і 

підтримання їх на найнижчому рівні завдяки своєчасним і швидким 

постачанням: 

 Коли виробництво відчуває потребу в компонентах, то вони 

надходять від постачальників «точно у строк», тобто не раніше і 

не пізніше того часу, коли в них виникає потреба. 
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 Концепція «точно у строк» використовується у випадках, якщо 

прогнози попиту достовірні, а доставлені витратні матеріали 

повинні бути швидко використані. Але вона не підходить для 

управління запасами, що зберігаються тривалий час. 

 

с.    Запаси, якими керує продавець – це система управління 

запасами, в якій саме постачальник визначає обсяги й асортимент, 

якого потребує покупець (наприклад, роздрібний магазин) й 

автоматично постачає необхідні продукти. 

 

IV. ЗАМИКАЄМО КОЛО: ЗВОРОТНА ЛОГІСТИКА 

 Потік товарів в ланцюгу постачань не припиняється, коли споживач або 

виробник отримують товар. Сьогодні компанії визначають, що ланцюг 

постачань має працювати так само у зворотному напрямку. 

 Зворотна логістика – це повернення матеріалів і товарів, що підлягають 

переробці або повторному використанню, з місць споживання або 

використання в місця ремонту, переробки, перерозподілу й утилізації. 

 Наслідком зворотної логістики вважається скорочення відходів і зниження 

операційних витрат у компаній. 

 Деякі компанії запровадили успішні програми із зворотної логістики. Інші 

компанії залучають сторонні логістичні компанії до виконання цього 

завдання на додаток до інших завдань ланцюга постачань. 

 

ЕТИЧНІ НОРМИ МАРКЕТИНГУ 

У компанії Estée Lauder зворотна логістика й «зелений маркетинг» 

доповнюють один одного 

Дослідницькі компанії у сфері роздрібної торгівлі й торгівельні групи 

вказують, що американські споживачі за рік повертають продавцям товарів на 

суму 62 мільярди доларів. Донедавна ці товари спрямовували переважно на 

звалища. 

Компанія Estée Lauder запровадила складну систему зворотної логістики. 

Завдяки їй обсяги продукції, що знищуються скоротилися на половину. Протягом 

першого року існування системи, компанія змогла переробити на 24 % і 

перерозподілити на 150 % більше поверненої продукції, а також зменшити 

витрати на робочу силу на 457 тисяч доларів. Компанія Estée Lauder і сьогодні 

знищує 27 % поверненої продукції, термін придатності якої закінчився, але це на 

37 % менше показника попереднього року. Компанія сподівається зменшити 

рівень перероблення продукції до 15 %, тому що система зворотної логістики 

стане ще ефективнішою. Загальний наслідок ініціативи компанії – це не тільки 

зниження витрат, а й чисте навколишнє середовище.  

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 

1.Які основні відмінності між п’ятьма видами транспорту? 
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Відповідь: усі засоби транспортування можна оцінити за допомогою шести 

основних критеріїв обслуговування: витрати, строк доставки, потужність, 

надійність, доступність, інтенсивність. 

2.Які види запасів мають склади зберігання товару, а які – 

дистрибутивні центри? 

Відповідь: склади зберігання товару краще за все підходять для товарів, які 

зберігаються протягом тривалого часу. Дистрибутивні центри прискорюють рух 

товарів та дозволяють компаніям розподілити запаси по окремих складах. Вони 

також спрощують сортування й поєднання товарів, що походять від різних 

заводів або постачальників. У дистрибутивних центрах також можуть відбуватися 

певні операції із продуктами, наприклад, змішування різних компонентів, 

наклеювання етикеток і маркування, перепакування тощо. 

3. Які переваги і недоліки системи «точно у строк»? 

Відповідь: концепція «точно у строк» використовується у випадках, якщо 

прогнози попиту достовірні, а доставлені витратні матеріали повинні бути 

швидко використані. Але вона не підходить для управління запасами, що 

зберігаються тривалий час. 

 

ВІДПОВІДІ НА «ЗАВДАННЯ В ІНТЕРНЕТІ» 

За останніми новинами у сфері менеджменту ланцюгу постачань і логістики 

–зайдіть на сайт www.supplychainbrain.com. Там зібрано короткі статті, в яких 

містяться новини, повідомлення й інноваційні думки, що стосуються ланцюга 

постачань. Завітавши на цю сторінку, в рубриках «бібліотека», «листи» й 

«журнал», ви знайдете посилання на ситуаційні вправи й найновіші тренди. 

Ваше завдання таке: 

1. Оберіть тему (наприклад, запас, яким керує продавець) чи компанію 

(наприклад, IBM чи Wal-Mart), про які йшла мова в цьому розділі і знайдіть 

свіжу інформацію про них. 

2. Зайдіть в рубрику «ситуаційні вправи» й підсумуйте досвід певної компанії 

у впровадженні концепцій, про які розповідається у темі. 

Відповідь: цей web-сайт обновлюється кожен день. Він також має великий архів, 

так що студенти можуть розглянути всі складові цього web-сайту. 

[Зверніть увагу: викладачі рекомендують попередньо переглядати web-сторінку, 

чи змінилась специфіка і певний зв'язок web-сайту.] 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ    

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЖУВАЛЬНОЇ ГУМКИ В КИТАЇ: НЕ 

ПОВТОРЮВАТИ ЖАРТ! 

«Розподіл – це найбільша проблема», говорить W. J. Ou, голова китайського 

представництва Wrigley’s. Після пакування, жувальна гумка Wrigley’s 

відправляється з китайських фабрик до китайських споживачів. Але у цьому 

процесі є певна специфіка. Жувальна гумка висихає, а цукор витікає через 

упаковку. Але Wrigley’s хоче, щоб термін придатності її гумки був не менше 8 

місяців. Існує багато способів, за допомогою яких ця мета не може бути 

досягнута. Перевезення жувальної гумки від місць виробництва до покупців у 

Шанхаю відбувається вантажним судном. Одного разу судно було затримано 

береговим патрулем, тому що його вантаж складався з жувальної гумки та 

http://www.supplychainbrain.com/
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крадених автомобілів! Весь вантаж конфіскується. Wrigley’s повинна чекати 2 

місяці, поки гумка буде випущена. 

Вантажівки перевозять гумку від Шанхаю до місцевої мережі  розподілу 

Wrigley’s. Місцеві бандити викрадають деякі вантажівки, місцева поліція зупиняє 

інші та вимагає винагороди за дозвіл продовжувати поїздку. Компанія Wrigley’s 

використовує місцеві мережі розподілу в Шанхаї. Зусилля цих посередників по 

розподілу є посередніми, в кращому випадку. Посередники чекають на клієнтів в 

своїх офісах, поки роздрібні торгівці самі не прибувають у пошуках товару для 

продажу. Комерційні представники Wrigley’s пробують якось покращити цей 

примітивний канал розподілу. Вони проходять вулицями Шанхаю, розмовляють 

із власниками магазинів і роздають емблеми Wrigley’s та закріплюють їх на 

пластикові вітрини. Мета полягає в тому, щоб проникнути на обширний 

китайський ринок без великих витрат та за короткий час. 

 ПРОДАВЕЦЬ, ЯКИЙ УПРАВЛЯЄ ЗАПАСАМИ В ГЛОБАЛЬНИХ 

МАСШТАБАХ: ЧОЛОВІЧІ СОРОЧКИ JC PENNEY 

Матеріал визначає концепцію «запас, яким керує продавець» (ЗКП) як таку 

систему управління запасами, коли постачальник визначає кількість товарів і 

асортимент потрібної клієнтові продукції і автоматично доставляє товари у 

відповідні пункти. Розділ дає короткий опис ЗКП в компанії Campbell Soup. 

Наступний опис розглядає приклад для JC Penney. 

Суботнього дня в серпні Керолайн Турманд йшла в магазин JC Penney у 

торговий центр Atlanta Northlake Mall, щоб придбати білу сорочку для чоловіка 

Стеффорда 17 розміру, 34/35 розмір рукава. Ранком у наступний понеділок 

комп’ютерний технік у Гонконзі склав звіт продажу, в середу вдень працівник 

фабрики в Тайвані запропонував ідентичну сорочку в зв’язку з тим, що вона буде 

відправлена до магазину Атланти. 

Це швидкий процес – частина системи спрощеної поставки і виробництва для 

сорочок. Але створювалась вона роками. Ця система зробила JC Penney ключовим 

гравцем в галузі, де метою є швидкий та безпомилковий обіг товарів. Компанія не 

приймає в магазини майже ніяких додаткових запасів сорочок своєї марки. 

Майже десятиліття назад JC Penney мала б тисячі власних складів по всіх 

Сполучених Штатах Америки. Сорочки, щоб там зберігалися потрохи б виходили 

з моди. 

У новій системі керування запасами втручання JC Penney практично 

відсутнє. Програма цілком розроблена TAL Apparel Ltd., яка розташована біля 

гонконгських виробників сорочок. Колекції сорочок TAL, призначені для 

продажу JC Penney, накопичуються безпосередньо на її складах в Північній 

Америці. Управління запасами відбувається через комп’ютерну мережу, яку 

компанія сама і розробила. Але не гонконгська компанія вирішує скільки сорочок 

потрібно виготовити, в якому стилі, розмірі і кольорі. Виробник відсилає сорочки 

безпосередньо в кожен магазин JC Penney, в обхід складів роздрібного продавця. 

Компанії спільно приймають всі корпоративні рішення відносно управління 

запасами. 
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