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РЕФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ЗАСОБАМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 

У статті охарактеризовано особливості організування каналів розподілу 

для підприємств, що працюють в галузі приладобудування машинобудівного 

комплексу в напрямку виробництва засобів і систем технічної охорони. На підставі 

аналізу дистрибутивної політики НВФ «Венбест-Лтд» розроблено рекомендації 

щодо удосконалення збутової діяльності підприємств. 
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дистрибутивна політика, удосконалення збутової діяльності. 

В статье охарактеризованы особенности организации каналов 

распределения для предприятий, работающих в отрасли приборостроения в 

направлении производства средств и систем технической охраны. На основании 

анализа дистрибутивной политики НВФ «Венбест-Лтд» разработаны рекомендации 

по усовершенствованию сбытовой деятельности предприятий. 
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дистрибутивная политика, усовершенствование сбытовой деятельности. 

The article describes the features of the distribution channels organization for 

companies operating in the field instrument in the direction of production facilities and 

technical systems of protection. Based on the analysis of distributive policy SIF "Venbest-

Ltd" recommendations regarding the improvement of the firms' distribution were developed. 

Key words: distribution channels, technical systems of protection, distributive 

policy, improvement of the firms' distribution. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах економічної кризи, яка 

обумовлена нестабільністю внутрішнього і зовнішнього середовища, 

важливого значення набуває здатність суб'єктів виробничого сектору 

економіки забезпечувати ефективну господарську діяльність в поточному 

періоді і тим паче на перспективу. Одним із адаптаційних інструментів є 

вдосконалення процесу реалізації продукції, а саме, формування ефективних 

каналів збуту. 

Посилення конкурентної боротьби на ринку засобів і систем 

технічної охорони протягом останніх декількох років спонукає фірми до 

перегляду структури збуту продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці 

формування та аналізу дистрибутивної політики підприємств в межах 

логістичною менеджменту та маркетингу присвячені праці вітчизняних та 

зарубіжних авторів: Котлера Ф., Торандо Ж. К., Старостіної А. О., 

Герасимчука В. Г., Зозульова О. В., Гаркавенко С. С, Голикова Е. А., 

1 8 7 


