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Постановка проблеми у загальному вигляді. Посередницька діяльність має
багатовікову історію і вважається однією з найстаріших. За час свого існування
посередництво зазнало значних трансформацій. Під впливом сучасних інформаційних,
виробничих та транспортних технології виникають нові бізнес-моделі, у яких своє місце
займають посередницькі організації, де спостерігається постійна зміна ролі та способу
виконання ключових посередницьких функцій.
На сьогоднішній день у доведенні товару чи послуги до кінцевого споживача беруть
учать різного типу організації, які можна кваліфікувати як посередницькі. Для кращого
розуміння
діяльності
посередницьких
організацій
запропоновано
розглянути
опосередкування через його поділ на окремі трансакції.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблемам організації
посередницької діяльності приділено увагу ще в працях грецьких мислителів та
представників середньовічної економічної думки. Ці проблеми досліджують відомі
вітчизняні вчені: А. Ф. Павленко [1, с.104], А. С. Савощенко [2, с.336], Л. В. Балабанова
[3, с.206], В. В. Апопій [4, с.632], А. В. Вовчак [5, с.111] та ін. Посередництво як
трансакційний інститут було розглянуто в дисертації С. С. Корневої [6, с.176].
Ф. Котлер наголошує на багатоканальній природі доведення товарів та послуг від виробника
до кінцевого споживача [7, c.720]. У свою чергу, Е. Л. Казбакова наголошує
на функціонуванні посередників у різних сферах, які далеко виходять за межі традиційних
товарів та послуг [8, с.167].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Необхідність цього
дослідження пов’язана з виникненням розбіжностей в існуючій практиці організації
посередницької діяльності та сучасними теоретичними надбаннями у цій сфері.
Опосередкування сьогодні здійснюються через різні канали, і стосується не тільки
матеріальних продуктів, але й послуг та інформації. Посередницька діяльність охоплює усе
більшу кількість учасників, а взаємозв’язки між ними стають більш складними. Виділення
базової операції в процесі опосередкування дозволить зробити цей процес більш
ефективним, поєднавши окремі трансакції оптимальним способом у доведенні товару чи
послуги до кінцевого споживача.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження функцій посередника в доведенні
товарів та послуг до кінцевого споживача на засадах трансакційного підходу. Особливий
акцент зроблено на відмінностях в опосередкуванні різних типів ресурсів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для кращого розуміння природи
посередництва пропонуємо звернутися до базової операції в економіці – трансакція. Існує
велика кількість визначень категорії «трансакція», деякі з яких представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Наявні визначення категорії «трансакція»
Джерело
Визначення
Вікіпедія
транзакція або трансакція (англ. transaction, от лат. transactio – вчинення,
договір) – мінімальна логічно осмислена операція, яка має сенс і може
бути здійснена тільки повністю [9]
Чудінов А. Н.
договір, полюбовна угода [10, с.960]
Павленков Ф.
договір, угода, угода політичного чи юридичного характеру, причому
обидві сторони, поступаючись деякими правами, складають нову угоду
[11, с.370]
Комлев Н. Г.
1) угода (політичне, юридичне), супроводжуване взаємними поступками;
2) фін. банківська операція, переказ грошових коштів [12, с.672]
1) банківська операція, яка полягає в переказі грошових коштів з одного
Райзберг Б. А.,
Лозівський Л. Ш., рахунку на інший;
Стародубцева Є. 2) угода, яка супроводжується взаємними поступками [13, с.479]
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Продовження табл. 1
1) банківська операція з переказу грошових коштів з одного рахунку на
інший;
2) угода, супроводжувана взаємними поступками;
3) бухгалтерська проводка;
4) угода з цінними паперами [14]

Виділимо трактування трансакції як базової ланки обміну, що запропоновано
електронною енциклопедією «Вікіпедія». Для реалізації цього процесу необхідний, з одного
боку, виробник (продавець), а з іншого – покупець.
Трансакція може відбуватися двома шляхами:
– пряма трансакція (дарування, бартер), коли суб’єкти трансакції можуть реалізувати її
самостійно. Це означає, що вони можуть покрити усі трансакційні витрати (рис. 1);
– трансакція через посередника, відбувається тоді, коли реалізація трансакції вимагає
значних витрат і учасники трансакції вдаються до послуг ззовні (рис. 2).
Продавець /
виробник

Покупець /
споживач

трансакція
передавання права власності

Рис. 1. Пряма трансакція [6, с.176]
Продавець /
виробник

Посередник

Покупець /
споживач

трансакція
передавання права власності

Рис. 2. Опосередкована трансакція [6, с.176]
Прямі зв’язки між постачальником та споживачем передбачають, що в каналі не буде
жодного із названих посередників. У цьому випадку можемо вважати таке твердження
умовним, оскільки, принаймні, у розрахунках може брати/бере участь фінансовий
посередник (особливо враховуючи сучасні тенденції в здійсненні платежів через електронні
канали) (рис. 3).
На рівні мікроекономіки, де основним суб’єктом є фірма, трансакції здійснюються
переважно через трансакційні інститути: торговельні (біржі, аукціони, оптові організації і
мережеві ритейлери тощо), фінансові (банки, інвестиційні та страхові компанії тощо),
інформаційні (спеціалізовані інформаційні агентства тощо), інтелектуальні (інтелектуальні
біржі, консалтингові компанії тощо). Прямі трансакції тут, імовірніше, є винятком, аніж
нормою, але і вони мають місце та використовуються [6, с.176].
Сьогодні існування інфраструктури, що забезпечує реалізацію трансакції, є
обов’язковим. Особливу увагу варто звернути на розвиток мережі Інтернет. У багатьох
випадках функціонування підприємства унеможливлюється без представництва в
мережі (тобто більшість замовлень генерується завдяки представництву в мережі Інтернет).
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У деяких випадках функціонування постачальника товарів та послуг повністю реалізується
за посередництва мережі Інтернет (електронна торгівля, деякі авіаперевізники тощо).
Фінансовий
посередник

Постачальник

Споживач

Рис. 3. Пряма трансакція з інфраструктурним посередником (розроблено автором)
Звісно, що розподіл товарів без використання посередницької мережі ускладнюється
[15, с.264]. Компанія змушена витрачати надлишкові ресурси на організацію зберігання
продукції, товарорух та комунікаційний процес. Також у виробника/продавця може бути
недостатньо компетенцій для реалізації деяких функцій. Для стимулювання/інтенсифікації
обміну необхідно існування відповідних посередників: інформаційних, фінансових, товарних
тощо. Тобто в межах окремо взятої трансакції відбувається взаємодія, учасники якої мають
інтегруватися, а окремі функції координуватися.
Е. Л. Казбакова вважає, що сфери посередницької діяльності різноманітні. Серед них
основними є такі [8, с.167]:
– маркетинг, де до послуг посередника звертаються, досліджуючи ринки, організацію
каналів закупівель та збуту. Посередниками вважають дилерів, дистриб’юторів, агентів та
комісіонерів;
– сфера грошового обігу, кредиту та фінансових ринків. Фінансовими посередниками є усі
види банків, страхових компаній, пенсійних фондів тощо;
– до посередницьких зараховують біржові операцій, де посередниками виступають
брокери, дилери, джобери та маклери;
– посередниками є арбітражні суди, профспілки та інші структури, які розв’язують
проблеми між економічними суб’єктами.
Відомий економіст Ф. Котлер виділяє п’ять різних потоків у доведенні товару до
кінцевого споживача: матеріальний потік, потік прав власності, потік платежів,
інформаційний потік, потік засобів просування. На погляд автора статті, виділення потоку
засобів просування є необґрунтованим і має бути об’єднаним з інформаційним або
матеріальним потоком (залежно від рівня матеріальності засобу просування) [7, с.720].
Такі підходи мають цілу низку недоліків, адже в умовах постійної зміни структури
суб’єктів господарювання та появи нових організаційних форма поділ посередників за
принципом організації втрачає свою актуальність.
С. С. Корневою запропоновано здійснювати поділ посередницьких підприємств за
типом ресурсів, щодо яких надають посередницькі послуги: земля, капітал, праця,
підприємницькі здібності та інформація, товари та послуги [6, с.176]. Дотримуючись цього
підходу, запропонуємо власний перелік типів посередницьких підприємств:
– товарні посередники, які здійснюють посередницькі операції з матеріальними благами;
– посередництво у сфері послуг також варто виділити окремо, що пов’язано зі специфікою
нематеріальних продуктів, яку необхідно враховувати;
– фінансове посередництво – забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів;
– інформаційні посередники, чия роль набуває неабиякого значення в сучасних умовах,
коли інформація стає найціннішим благом. Водночас як споживання товарів, послуг та
фінансових ресурсів усе більше слугують засобом отримання інформаційних ресурсів;
– посередництво, пов’язано з трудовими ресурсами, що забезпечує їх перерозподіл.
В табл. 2 представлено перелік функцій, що виконуються названими посередниками:
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Таблиця 2

Види посередників за типом опосередковуваних ресурсів (розроблено автором)

Логістика

Просування

Переговори

Фінансування

Виробництво

Сервіс

Ризик

Функція посередника

Товар

Товарний
посередник

Оптові
посередники,
роздрібні магазини

+

+

+

+

+

+

+

Послуга

Посередник у
сфері послуг

Туристичні
агенції, концертні
агенції

+

+

+

+

+

+

+

Інформація

Інформаційний
посередник

Рекламні агенції,
електронні
бібліотеки

+

+

+

+

+

Фінансові ресурси

Фінансовий
посередники

Банки, кредитні
спілки

+

+

Праця

Посередник у
сфері
розподілу
трудових
ресурсів

Агентства
працевлаштування,
біржі фрилансерів

Опосередковуваний
ресурс

Тип
посередника

Приклад

+

+

+

+

+

+

Зазначимо, що на набір функцій, що виконуються посередниками, впливає
перелік ринкових факторів: тип ринку, власне купівля, рівень розвитку ринку
тощо.
Дослідження категорії «посередництво» ускладнюється тим, що це поняття
зазнає постійних змін разом з трансформацією сучасної економіки і появою нових
ціннісних орієнтирів у споживача. Крім цього, у більшості випадків реалізація
будь-якої посередницької трансакції передбачає участь принаймні кількох таких
посередників. У такій ситуації один учасник реалізує трансакцію через трансформацію
цінності, тоді як інші забезпечують інфраструктуру для реалізації трансакції.
Отже, трансформуюча сторона забезпечує координацію та інтеграцію усіх інших
учасників, включаючи виробника, споживача та інфраструктурних посередників
(рис. 4).
Варто звернути увагу на те, що в сучасних умовах розвитку інформаційних
технологій, багатоканальності розподільчого процесу, глобалізації, дезінтермедіації,
цілком
справедливим
буде
існування
прямих
зв’язків
постачальника
та
покупця/споживача паралельно з існуванням каналів, організованих за допомогою
посередників.
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Рис. 4. Участь різних типів посередників у трансакції (розроблено автором)
При побудові посередницьких каналів компанії також варто враховувати не лише
довжину та ширину каналів розподілу, як це представлено в класичних підручниках з
маркетингу, але й тип посередників у кожному каналі та його рівні.
Висновки і перспективи подальших розробок. Посередницькі підприємства можна
поділити за типом опосередковуваних ресурсів: товари, послуги, інформація, фінансові
ресурси та праця. Кожен із визначених типів посередників може реалізовувати ключові
функції посередницької організації: забезпечення товароруху (логістика), просування
ресурсу на ринку, проведення переговорів від власного імені або від імені виробника чи
споживача, фінансування трансакції, участь у виробництві, забезпеченні сервісного
обслуговування до, у процесі та після купівлі, взяття на себе трансакційних ризиків.
У подальшому варто глибше дослідити особливості координації та інтеграції учасників
мережі створення цінності.
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