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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗБУТУ  

ТА ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ  

ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

В умовах трансформації економіки України ефективність функціонування 

підприємств різних розмірів, галузей, організаційно-правових форм та форм 

власності залежить в значній мірі від ефективності функціонування їх збутових 

систем [1, с. 7]. Для ефективного управління збутовою діяльністю підприємства 

необхідно оцінити ринкові можливості підприємства, виявити рівень попиту на 

його продукцію (послуги), обґрунтувати найбільш ефективні канали та способи 

просування продукції (послуг) на ринок. Отримання максимально достовірної 

інформації щодо реального стану справ в галузі та її потенційної ємності 

дозволить суб’єктам господарювання побудувати достовірні функції попиту та 

пропозиції й впроваджувати обґрунтовані заходи щодо завантажування наявних 

виробничих потужностей та укладання угод стосовно закупівлі сировини й 

матеріалів з використанням науково-обґрунтованих логістичних моделей [2,    

с. 46]. Проте побудова достовірної функції попиту на продукцію та визначення 

потенційної ємності ринку збуту продукції ускладнюються відсутністю 

інформації щодо реальних розмірів доходів домогосподарств [3, с. 41].   
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Український ринок парфумерно-косметичної продукції є одним із 

найперспективніших серед інших непродовольчих товарів, проте роль 

вітчизняного виробника на ньому дуже незначна. Сьогодні в Україні 

парфумерно-косметичні засоби виробляють понад 120 компаній [4]. Проте 

частка вітчизняної продукції на парфумерно-косметичному ринку в Україні 

складає лише 8 %, а 92 % припадає на імпортну продукцію.  

Сьогодні косметичний догляд є не предметом розкоші, а повсякденною 

необхідністю для цивілізованого життя, тому що людині будь-якого віку 

властиве бажання бути охайною і гарно виглядати. Кожен щоденно 

користується тими чи іншими косметичними засобами, що виконують 

гігієнічні, профілактичні та естетичні функції, допомагаючи підкреслити 

переваги і приховати недоліки зовнішності [5, с. 38].  

За даними Державної служби статистики України [6] у 2016 р. обсяг 

реалізації мила та мийних засобів, парфумних і косметичних засобів у країні 

склав 6442,1 млн. грн., що становить лише 0,4 % від усієї реалізованої продукції 

вітчизняної промисловості. За 2016 р. вітчизняними компаніями вироблено: 

‒ засобів косметичних з догляду за шкірою, у тому числі засобів 

сонцезахисних та для засмаги – 4,9 тис. тон, що складає у порівнянні з 2015 р. 

102,8 %; 

‒ засобів для гоління, дезодорантів та антиперспірантів, засобів для ванн 

– 52,6 тис. тон, що складає відносно 2015 р. 93,5 %; 

‒ мила, поверхнево-активних речовин – 14,9 тис. тон, що складає 

відносно 2015 р. 120,0 %.  

Одним із найважливіших напрямів удосконалення управління збутовою 

діяльністю є оцінка ефективності всіх заходів по доведенню продукції до 

споживачів. Оцінку ефективності системи збуту парфумерно-косметичної 

продукції розглянемо на прикладі ТОВ «Чистий дім – 24», яке спеціалізується 

на оптовій торгівлі парфумними та косметичними товарами. В таблиці 1 

розраховано показники ефективності організаційної структури управління 

збутовою діяльністю ТОВ «Чистий дім – 24». 
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Таблиця 1 

Показники ефективності організаційної структури управління збутовою 

діяльністю ТОВ «Чистий дім – 24» за 2014-2016 рр. 

Показники 
Роки 

2014 2015 2016 

Загальний обсяг реалізації продукції, тис. грн. 24303,1 37860,4 46525,6 

Чисельність працівників, які займаються 

збутом, осіб 
8 19 20 

Обсяг реалізації в розрахунку на одного 

працівника в системі збуту, тис. грн./особу 
3037,9 1992,7 2326,3 

Обсяг товарних запасів, тис. грн. 7009,3 10462,1 9769,5 

Коефіцієнт оборотності товарних запасів 3,47 3,62 4,76 

Кількість днів у періоді 360 360 360 

Тривалість обороту товарних запасів, днів 103,8 99,5 75,6 

Джерело: складено та розраховано авторами за даними фінансової 

звітності підприємства  

 

Показники ефективності організаційної структури управління збутовою 

діяльністю ТОВ «Чистий дім – 24» свідчать, що: 

‒ обсяг реалізації продукції в розрахунку на одного працівника в системі 

збуту ТОВ «Чистий дім – 24» в 2014 році складав 3037,9 тис. грн., в 2015 році – 

1992,7 тис. грн., а в 2016 році – 2326,3 тис. грн. Зниження обсягу реалізації 

продукції в розрахунку на одного працівника в системі збуту в 2016 році 

порівняно з 2014 роком свідчить про погіршення ефективності використання 

працівників в системі збуту на ТОВ «Чистий дім – 24»; 

‒ коефіцієнт оборотності товарних запасів в 2014 році складав 

3,47 обертів, в 2015 році – 3,62 обертів, а в 2016 році – 4,76 обертів. Зростання 

коефіцієнту оборотності товарних запасів – це позитивна динаміка; 

‒ тривалість одного обороту товарних запасів в 2014 році складала 

103,8 днів, в 2015 році – 99,5 днів, а в 2016 році – 75,6 днів. Зменшення 
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тривалості одного обороту товарних запасів в днях, тобто прискорення 

обіговості товарних запасів – це позитивна динаміка.      

Для удосконалення стимулювання збуту продукції підприємства, яке 

спеціалізується на торгівлі парфумними та косметичними товарами, необхідно, 

насамперед, дослідити розподіл обсягів продажів по каналах дистрибуції. 

За даними дослідження Асоціації «Парфумерія та косметика України» [7] 

на рисунку 1 наведено розподіл обсягів продажів парфумерно-косметичних 

товарів по каналах дистрибуції. 

 

57,3%

42,7%

Роздрібні продажі через магазини

Роздрібна торгівля поза магазинами (прямий продаж та продаж через
Інтернет)

 

Рис. 1. Структура розподілу обсягів продажів  

парфумерно-косметичних товарів по каналах дистрибуції, % 

Джерело: побудовано авторами за даними [7] 

 

Отже, серед споживачів парфумерно-косметичної продукції 42,7 % 

віддають перевагу магазинам, а 57,3 % віддають перевагу прямому продажу і 

замовленню продукції через Інтернет. 

Найефективнішим способом використання Інтернет-технологій у 

підприємницькій діяльності є впровадження корпоративного веб-сайту. 

Розробка та використання сайту дозволяє вирішити не тільки питання шляхів 

збільшення реалізації продукції, а й такі актуальні завдання для будь-якого 

підприємства, як: збільшення клієнтської аудиторії; підвищення рівня 

обслуговування клієнтів; проведення маркетингових досліджень; вихід на нові 
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ринки; пошук нових постачальників; створення нової торгової площадки у 

вигляді електронного магазину; навчання співробітників своєї компанії і 

компаній-партнерів; збільшення вартості компанії [8, с. 36]. 

Отже, для удосконалення стимулювання збуту парфумерно-косметичних 

товарів пропонуємо ТОВ «Чистий дім – 24» організувати роздрібний продаж 

продукції через Інтернет. 
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