


Майбутнє дистрибуції:
трансформація в нові реалії



Дистриб'ютор (англ. distributor— розповсюджувач) — фірма або 
агент промислового підприємства, які здійснюють реалізацію 
продукції й виступають як торгівці за договором на основі угоди 
про право на продаж в окремому регіоні. Угода фірми передбачає 
виконання дистриб'ютором ряду функцій, пов'язаних з реалізацією 
товару: організацію реклами в даному регіоні, передпродажну 
підготовку технічно складних товарів, наданням покупцям 
сервісних послуг, аналіз кон'юнктури ринку та відгуків покупців про 
придбані ними вироби фірми тощо.

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0




Функції дистриб’ютора

• Аналіз ринку та надання експертної оцінки споживчих потреб 
• Створення ефективної структури продаж
• Забезпечення торгових точок у різних каналах збуту відповідним 

асортиментом
• Управління ланцюгом постачання від виробника до кінцевого 

споживача
• Розробка маркетингових моделей для розвитку товару на ринку





Реалії дистриб’юційного ринку в Україні

• Розвиток національних мереж
• Підвищення стандартів дистрибуції
• Оптимізація витрат виробників  - скорочення затрат логістики
• Потреба в розвитку компетенцій категорійного менеджменту
• Зростання ролі інформаційних технологій
• Проблема дефіциту персоналу 
• Глобалізація та стирання кордонів



#1 Ріст національних мереж

80,2 млрд.грн

62,4 млрд.грн

Оберт за 2017 рік

+37%

+13%



Робота на умовах 
партнерства



Альтернативні канали 
збуту



•Чи працюєте Ви з національними 
мережами?

•Чи є Ваша співпраця у форматі win/win?
•Які проекти Ви запланували на 2019 рік 
для пошуку альтернативних каналів 
збуту?



#2 Підвищення стандартів дистрибуції 



Постійне 
вдосконалення –
єдиний шлях до 

розвитку компанії



•Чи працюєте Ви з міжнародними 
компаніями?

•Які процеси Ви запланували покращити у 
наступному році?

•Кого Ви вважаєте своїм конкурентом та 
що робите для того, щоб стати кращими 
за своїх конкурентів?



#3 Оптимізація витрат виробників  - скорочення 
затрат логістики



Методи оптимізації витрат на транспорт

Логістика
1) Перемаршрутизація
2) Сотовий метод
3) Альтернативні методи доставки

Клієнт
1) Зміна часу доставки
2) Категоризація клієнтів
3) Самовивіз

Асортимент
1) Нові бренди
2) Зміна асортименту
3) Збільшення націнки



•Які проекти з мінімізації витрат Ви 
плануєте реалізувати?

•На скільки детально Ви володієте 
аналітикою затрат?

•Які іноваційні проекти в логістиці 
плануєте?



#4 Потреба в розвитку компетенцій 
категорійного менеджменту





•Чи аналізуєте Ви показники компанії у 
розрізі каналів збуту та товарних груп?

•Чи розділяєте Ви асортимент по каналах 
збуту?

•Чи отримуєте зворотній зв’язок від ринку 
щодо потреб споживачів?



#5 Зростання ролі інформаційних технологій



Знижує помилки 
підбору на 

80%



•Які проекти автоматизації Ви 
реалізовуєте?

•Як автоматизація процесів впливає на 
витрати компанії?

•Чи є автоматизація та впровадження 
новітніх технологій частиною стратегії 
компанії?



#6 Нові виклики у роботі з персоналом



Трудова міграція

4 млн. 
українців працюють за кордоном

16 %
працездатного населення України



До 2020 року міленіали складатимуть 40% всіх працівників



Ключові аспекти залучення та утримання талановитих міленіалів

Створення культури 
співпраці

Інвестиції в оновлення 
робочого місця

Побудова чіткої місії та системи 
цінностей

Атрибут №1 цінностей міленіалів
це взаємодія в роботі

Міненіали потребують адекватних 
технологій для роботи

Нове покоління потребує 
розуміння важливості їхньої 

роботи у досягненні вищої мети

стверджують, що 
створюють свій власний 

кар'єрний шлях 

Сказали, що 
використання 

новітніх технологій є 
важливими при 

виборі роботодавця

Власники бізнесів, які хочуть залучить 
талановитих людей повинні подумати про 

технології, що дозволять людям працювати 
найкраще, а не просто робити роботу.

Сказали, що приділяють увагу 
безпеці при розробці, комунікації 

та поширенні важливої 
інформації на роботі 

стверджують, що визначені 
цінності та місія привели їх в 

компанію

Надіють перевагу 
особистим зустрічам 

з менеджерами

Надіють перевагу 
особистим зустрічами 

коли працюють в 
проектах

Говорять, що не 
працюватимуть у 
не робочий час



•Які інструменти Ви застосовуєте для 
утримання персоналу та формування 
лояльності до компанії?

•Чи готові Ви до роботи з працівниками, 
які матимуть інші цінності?

•На скільки Ви залежні від ключових 
працівників?

•Які технології Ви плануєте впровадити для 
покращення роботи компанії?



#7 Глобалізація та стирання кордонів



Обмін досвідом створює нові 
можливості



•Чи працює Ваша компанія у сфері обміну 
досвідом з іншими компаніями у сфері 
дистрибуції?

•Чи готові Ви до конкуренції з Західними 
компаніями найближчим часом?



Що чекає 
дистриб'юторів в 
найближчому 
майбутньому?



Розвиток рітейлу Логістичні компанії Власне 
виробництво

Трансформація в………





На ринку залишаться лише дистрибуційні компанії 
здатні відповісти на нові виклики ринку та часу



Проте…. 



Лідер задає тренди, а не відповідає трендам



Наша мета - бути визнаним лідером ринку і
взірцем  для наших клієнтів та партнерів, 

працівників та суспільства
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