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У статті розглянуті напрями вдоскона-
лення функціонування логістичних потоків 
складського господарства. Обґрунтовані 
конструктивні рішення підвищення ефектив-
ності використання складської інфраструк-
тури. Розглянуті напрями вдосконалення 
функціонування логістичних потоків склад-
ського господарства . Запровадження CRM-
системи на підприємстві дозволяє отримати 
суттєвий ефект вже у перший рік.
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логістичні потоки, матеріальний потік, 
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В статье рассмотрены направления усо-
вершенствования функционирования логи-
стических потоков складского предприя-
тия. Обоснованы конструктивные решения 
повышения эффективности использования 
складской инфраструктуры. Рассмотрены 
направления усовершенствования логи-

стических потоков складского хозяйства. 
Внедрение CRM-системы на предпри-
ятии позволяет получить существенный 
еффект уже в первый год.
ключевые слова: склад, складская логи-
стика, логистические потоки, мате-
риальный поток, поставщики, дилеры, 
потребители.

In the article the considered directions of per-
fection of functioning of logistic streams of 
ware-house economy. Reasonable structural 
decisions of increase of efficiency of the use of 
ware-house infrastructure. Considered directions 
of perfection of functioning of logistic streams of 
ware-house economy . of Input CRM –systems 
on an enterprise allows to get a substantial effect 
already in the first year.
Key words: composition, ware-house logistic, 
logistic streams, material stream, suppliers, deal-
ers, consumers.

Постановка проблеми. З розвитком ринко-
вих відносин в Україні вітчизняним підприємствам 
доводиться витримувати жорстку конкуренцію як на 
зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Мате-
ріально-технічну базу забезпечення виробництва 
необхідними ресурсами представляє складське 
господарство. Також варто зазначити, що особли-
вої актуальності логістика складування набуває в 
сучасних умовах ринкової трансформації економіки 
України. У вузькому сенсі поняття логістика включає 
організацію, планування і управління транспорт-
ними, постачальницькими, складськими операціями 
і різними комунікаціями компанії. Проте, у ширшому 
сенсі під логістикою розуміється організація взаємо-
дії і спільне планування різнорідних за своєю при-
родою господарських процесів і систем [10, c. 250]. 

Управління й організація діяльністю підпри-
ємств у сучасних умовах не можуть відбуватися 
без використання логістичного підходу. У цьому 
контексті визначення місця логістичних систем в 
управлінні вітчизняних підприємств з метою ефек-
тивної й раціональної організації матеріальних 
та інформаційних потоків є вельми актуальним. 
У сучасних умовах дуже важливим є вивчення 
ринку постачання ресурсів, контроль матеріалів 
і готових виробів, удосконалення систем матері-
ально-технічного й інформаційного забезпечення 
підприємств на основі логістичного підходу. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ефективності функціонування складського гос-
подарства присвячені роботи вчених: Артурова 
Я.А. [1], Бодрякова Р.С. [3], Бутова А. [4], Гаджин-
ського А.М. [5], Забарова Д. [6], Козлов Е. [7], Кри-
кавського Є.В. [8], Лаврова Н.П. [9], Кислого В.М. 

[10], Мильнера Б.З. [11]. Крім цього існує потреба 
більш глибоких досліджень обґрунтування напря-
мів вдосконалення функціонування логістичних 
потоків складського господарства. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення підходів до проблеми організації склад-
ського господарства та методів, які пов’язані з 
ефективною організацією складського технологіч-
ного процесу і обробки інформації.

виклад основного матеріалу дослідження. 
У процесі зберігання товарів на складі, підготовки 
їх до відвантаження і виконання інших складських 
операцій виникають товарні втрати. Слід розріз-
няти допустимі товарні втрати, на які встановлю-
ються норми, і недопустимі, які відносяться до 
втрат, що актуються. На складах, де раціонально 
здійснюється операції з прийому, зберіганню і від-
вантаженню товарів, їх втрати зведені до мінімуму.

Ідея зі зменшення втрат полягає у наступному: 
якщо якась дія, операція або процес не додає цін-
ності продукту з точки зору клієнта, то ця дія, опера-
ція або процес розглядаються як втрати, що прино-
сять збитки компанії. Класично всі втрати діляться 
на сім категорій: процеси, що ведуть до надвироб-
ництва; процеси, що наводять до надлишку запа-
сів; процеси, що створюють дефекти; процеси, 
що містять зайві рухи; процеси зайвої обробки; 
процеси очікування; процеси зайвого транспорту-
вання. Головними логістичними задачами склад-
ської системи складського господарства є наступні: 
раціональне планування складу; ефективне вико-
ристання складської площі при розстановці облад-
нання; використання універсального обладнання; 
мінімізація маршрутів внутрішнього перевезення 
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товарів; використання централізованої доставки; 
максимальне використання можливостей інфор-
маційних систем. Поряд з призначенням складу 
можна розглянути основні його функції: перетво-
рення виробничого асортименту у торговельний 
мережі згідно попиту споживачів; забезпечення 
відповідної інтенсивності матеріальних потоків; 
забезпечення концентрації товарних запасів і їх 
зберігання; досягнення синхронності технологіч-
ного процесу; формування партій товарів; надання 
комплексу послуг: підготовка товарів до продажу, 
перевірка кількості і якості, транспортно-експеди-
ційні операції. Логістичний процес складу пропо-
нують ділити на три частини: операції, які спрямо-
вані на координацію служби закупівлі; операції, що 
безпосередньо пов’язані з переробкою вантажів і 
оформленням відповідної документації; операції, 
що спрямовані на координацію служби продаж.

На рис. 1. визначені основні, на нашу думку, 
напрями вдосконалення діяльності складського 
господарства. Всі вини відносяться до сучасної 

логістичної концепції управління «JIT», яку на 
сьогодні запроваджують досить багато підпри-
ємств у сфері діяльності нашого підприємства. 
Якщо логістичний процес складу за концепцією 
«JIT» дійсно представити у вигляді трьох частин, 
то основними його завданнями будуть наступні: 
забезпечення запасами, контроль за постачан-
ням, розвантаження і приймання вантажів, вну-
трішнє транспортування, складування і збері-
гання, комплектація замовлень і відвантаження, 
транспортування і експедиція замовлень, збір і 
доставка порожньої транспортної тари, інформа-
ційне забезпечення складу, контроль за виконан-
ням замовлень, забезпечення вчасного обслугову-
вання клієнтів. До основних задачі, які необхідно 
вирішити на складах складського господарства , 
ми віднесли: скорочення простою транспортних 
засобів; скорочення часу на складську вантажопе-
реробку; максимальне використання складських 
потужностей; оптимізація партії зберігання та від-
правлення; швидке виконання замовлень.

рис. 1. координація діяльності суміжних служб на складі складського господарства

Джерело: опрацьовано автором на основі [10]

 

Логістична служба 
підприємства  

Служба 
маркетингу 
і продажу 

Цілі Результат 
діяльності  

• відпрацювання політики 
обслуговування 
споживачів; 

• розробка стандарту 
послуг; 

• реверсування товарів і 
послуг; 

• аналіз споживачів; 

• оптимальне управління 
існуючими трудовими і 
матеріальними ресурсами; 

• швидке виконання замовлень; 
• мінімізація часу підготовчих 

робіт для проведення 
вантажопереробки; 

• повна відповідність 
зкомплектованого замовлення 
потребам споживача; 

• оптимізація партії 
відправлення; 

• раціональна структура парку 
транспортних засобів і контроль 
за їх використанням; 

• раціональне використання 
існуючих площ та об'ємів Служба 

закупки 
• вибір постачальників; 
• оптимальний вибір 

транспортних засобів при 
поставках; 

• розробка маршрутів 
доставки; 

• розробка політики 
управління закупками; 

• розміщення замовлень; 
• вибір системи управління 

запасами; 
• аналіз і вибір тари і 

товароносія 

• механізація розвантажувальних 
робіт; 

• скорочення простою 
транспортних засобів; 

• рішення проблем оптимальної 
вантажної одиниці; 

• скорочення часу на складську 
вантажопереробку; 

• можливість регулювати частоту і 
ритмічність поставки; 

• скорочення числа перевалок і 
кількості технологічних операцій; 

• максимальне використання 
складських потужностей. 
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Досить багато постачальників та споживачів 
послуг та продукції складського господарства вста-
новлюють жорсткі штрафні санкції, якщо їхні ван-
тажівки довго простоюватимуть, очікуючи заванта-
ження. Ураховуючи те, що логістичний процес на 
складі є досить складним, це вимагає повної узго-
дженості функцій поповнення матеріальних запасів, 
переробки матеріального потоку та фізичний розпо-
діл замовлень. Провівши дослідження руху логіс-
тичних потоків на складі, ми пропонуємо «тягнучу» 
систему управління складським господарством. 
Тобто інформаційний потік (конкретне замовлення) 
має передувати матеріальному. Основними пере-
вагами цієї системи є пришвидшення матеріального 
потоку в середньому в 2-3 рази за рахунок: змен-
шення часу простою транспортного засобу, який 
вже не залежить від руху матеріального потоку, а 
тільки від часу, необхідного на завантаження; ско-
рочення часу простою транспортного засобу за 
рахунок паралельного руху фінансового (оформ-
лення документів) та матеріального потоку; клієнти 
обслуговуються за принципом «FIFO» (First In, First 
Out) – відповідно до якого ТМЦ, поставлені на облік 
першими, вибувають із обліку теж першими.

Таке пришвидшення матеріального потоку дало 
б можливість його здешевити, а основне – покра-
щити обслуговування, що може мати стратегічне 
значення в подальшій співпраці. Також ми про-
понуємо разом з тягнучою системою управління 
складським господарством використовувати радіо-
частотну ідентифікацію товарів (RFID). Ця система 
з’явилася порівняно недавно і в даний час на укра-
їнських складах лише починає використовуватися, 

проте, успішний досвід впровадження цієї системи 
низкою великих компаній у Європі (зокрема, в Італії 
і Німеччині) дозволяє зробити висновок, що неза-
баром широке застосування системи RFID роз-
почнеться і в Україні. Система RFID складається 
з трьох елементів – мітка (tag), антена (reader) і 
комп’ютер. У позначку заносяться необхідні дані про 
вантажну одиницю, після чого дані позначки можуть 
передаватися в комп’ютер за допомогою антени. [3]

Переваги RFID: дані ідентифікаційної позна-
чки можна змінювати і доповнювати; на позначку 
можна записати набагато більше даних у порівнянні 
зі штрих-кодом; дані на мітці можуть бути засекре-
чені; радіочастотні мітки довговічніші; розташу-
вання позначки не має значення для зчитування 
(позначка може знаходитися всередині короба або 
піддону); мітка краще захищена від впливу навко-
лишнього середовища; позначки можуть бути 
багаторазового використання; при використанні 
RFID з’являється можливість контролювати пере-
міщення вантажу. Але запровадження технології 
RFID без зміни загальної концепції управління та 
роботи з споживачами не принесе нам особливих 
переваг. Тому ми пропонуємо для складського гос-
подарства запровадити CRM- систему. 

CRM-система (Customer Relationship Manage-
ment) – це система управління взаємовідноси-
нами з клієнтами, яка є автоматизованим про-
грамним продуктом. З її допомогою відбувається 
збереження необхідної внутрішньої та зовнішньої 
потокової інформації з метою подальшого ана-
лізу і пошуку способів якнайкращого задоволення 
потреб споживачів (рис. 2). 

рис. 2. автоматизація управління складом на основі технології RFID*
*RFID – радіочастотна ідентифікація

Джерело: опрацьовано автором на основі [13]
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Найчастіше у діяльності господарських 
суб’єктів використовують наступні програмні про-
дукти CRM: Oracle, Microsoft Dynamics CRM, 
ASoft CRM, BPMonline CRM, BS CRM, 1С та ін. Ці  
CRM-продукти призначені для поточної реєстрації 
та відображення інформації в режимі реального 
часу [16]. Як правило, робота з програмними про-
дуктами CRM знаходиться в межах компетенції 
планово-економічного, маркетингового та логіс-
тичного підрозділів підприємства. Для кращого 
розуміння переваг CRM-системи в діяльності під-
приємства зробимо порівняння бізнес-моделі з 
CRM-системою і без неї (табл. 1).

Як бачимо, використання CRM-системи пови-
нне покращувати процес функціонування нашого 
підприємства. Перспективи CRM-проекту: можли-
вість отримання актуальної інформації; автомати-
зована обробка інформації; збільшення швидкості 
документообігу; можливості оперативного плану-
вання виробництва та збуту. Основне завдання 
CRM-проекту – створення функціональної бази 
даних для швидкого доступу зі всіх виробничих 
підрозділів. Стратегічні цілі проекту для склад-
ського господарства до 2017 року передбачають: 
протягом 1 кварталу 2017 року – планування 
роботи, навчання і робота з персоналом, модер-
нізація існуючої виробничо-технологічної бази до 
вимог нового виробництва; протягом 2 кварталу 
2017 року – створення комунікаційного ланцюга 
та укладання договорів з постачальниками та спо-
живачами на принципах зворотного зв’язку; старт 
проекту: 3 квартал 2017 року.

Раціональним рішенням щодо фінансового 
забезпечення проекту є варіант використання 
власних коштів. Кредитні ресурси у даному 
випадку є неефективні, оскільки знижують рента-
бельність нашого бізнесу.

Щодо матеріально-технічного забезпечення 
варто обрати варіант, який полягає в пошуку 
нових контрагентів для постачання необхідного 
для створення CRM-системи програмного забез-
печення та обладнання. Власними силами виго-
товляти обладнання невигідно через додаткові 
невиправдані витрати на їх виготовлення та через 
неефективні затрати робочого часу.

Потрібно здійснити перекваліфікацію існую-
чого персоналу до потреб нової автоматизованої 
виробничої системи. Розрахунок економічного 

ефекту CRM-проекту складається з двох частин: 
1. Розрахунок розміру інвестицій; 2. Розрахунок 
результатів проекту.

Розрахунок розміру інвестицій – це витрати 
на: ліцензії, консалтинг, налаштування системи, 
дослідну експлуатацію, ресурси та обладнання.

СRM проект відноситься до короткострокових 
інвестиційних проектів (1-3 роки). Впровадження 
CRM (починаючи від консалтингу і закінчуючи 
впровадженням системи) у середньому займає 
5 місяців. Завершення проекту – це нульова 
точка інвестицій, коли компанія припиняє будь-які 
виплати за проектом. Отже, додатковий дохід – це 
різниця між доходом після впровадження CRM-
проекту і середнім рівнем доходу до впровадження

Дохід компанія починає отримувати одразу 
після впровадження системи за рахунок автома-
тизації. Це не максимальний обсяг доходу, тому 
що компанії ще необхідно пройти процес впро-
вадження змін: удосконалити роботу відділу про-
дажів: оновити процеси, проводити аналіз і контр-
оль, тобто робити послідовно зміни, які принесе з 
собою проект.

 Аналітична CRM-система для компаній серед-
нього бізнесу, а також для компаній малого бізнесу 
з потребою спільної роботи необхідної кількості 
користувачів в єдиній інформаційній базі, дозво-
ляє автоматизувати всі бізнес-процеси компанії 
відповідно до концепції CRM, включаючи від-
діли закупівель, продажів, маркетингу, сервісного 
обслуговування та служби якості, а також управ-
ляти бізнес-процесами (BPM) на всіх етапах взає-
модії з клієнтами і всередині організації. Можливе 
розширення кількості робочих місць користувачів 
в залежності від потреб організації.

Функціональні можливості автоматизації про-
цесів взаємовідносин складського господарства з 
клієнтами:

1. Управління клієнтською базою. Збір всіх 
даних про клієнтів в єдину клієнтську базу компа-
нії, докладна характеристика про кожного клієнта 
і контактну особу, розширена аналітика по клієнту, 
можливість швидкого введення і доступу до інфор-
мації про клієнта.

2. Управління контактами з клієнтами, облік 
історії контактів з клієнтами, реєстрація потреби 
клієнтів, оперативна передача інформації між 
співробітниками, планування контактів, зустрічей.

Таблиця 1 
Порівняння бізнес-моделі з CRM-системою і без неї

CRM-система
Присутня Відсутня
Гнучкість та адаптація до потреб ринку Повільна адаптація до потреб ринку
Оптимізація витрат на маркетингові заходи Зростання витрат на маркетингові заходи
Швидкий доступ до інформації Уповільнений доступ до інформації

Джерело: авторське дослідження
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3. Управління робочим часом (тайм-
менеджмент). Планування і контроль за виконан-
ням доручень, координація роботи в часі між спів-
робітниками, система нагадувань.

4. Управління продажами. Управління етапами 
продажу на основі єдиних шаблонів проведення 
продажу клієнтові, створення типових шаблонів 
з продажу унікальних для компанії, механізм опе-
ративного управління та аналізу циклу продажів – 
«воронка продажів».

5.Управління маркетингом. Виділення сегмен-
тів клієнтів, можливість формувати розсилки елек-
тронних листів, проводити телефонні обдзвони, як 
за сегментами клієнтів (за допомогою майстрів), 
так й індивідуально. Можливість проводити компа-
нію з пошуку нових клієнтів – «холодні обдзвони» 
із завантаженням клієнтської бази із зовніш-
ніх файлів різних форматів. Полегшення вико-
нання рутинних операцій, інтеграція з електро-
нною поштою, переднастроєні звіти, автоматичне 
виставлення рахунків на оплату і відправлення 
їх по електронній пошті, пошук двійників клієнтів, 
групова обробка клієнтів, фільтри.

6. Юзабіліті. Відображення інформації на 
«робочих столах», можливість вибору необхід-
них в роботі інформаційних блоків, приховування 
непотрібної або надлишкової інформації, сплива-
ючі інформаційні банери.

7. Інтеграція з іншими системами. Система 
має можливості взаємодії з іншими програмами 
та забезпечує: двосторонній обмін даними з про-
грамою «1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для 
України» (вивантаження в бухгалтерську програму 
рахунків на оплату, контактної інформації про клі-
єнта; завантаження з бухгалтерської програми всіх 
взаєморозрахунків по клієнту: фактичні оплата і 
відвантаження); завантаження адресних класи-
фікаторів та іншої довідкової інформації; заванта-
ження даних з зовнішніх файлів різних форматів 
(текстових, MS Excell); персоніфікована розсилка 
sms повідомлень через сервіс «SMS4B».

8. Аналітичні звіти. Багатофакторний аналіз 
контактів і продажів, аналіз стану роботи з клієн-
тами, «воронка продажів», звіти з виконавської 
дисципліни співробітників, розширений аналіз клі-
єнтської бази і т.д.

9. Захист інформації. Розмежування прав 
доступу до інформації для користувачів на рівні 
об’єктів, а також обмеження по можливості роботи 
в програмі: через інтернет, тільки в офісі, через 
інтернет і в офісі [2].

Вартість версій «СТАНДАРТ» та «ПРОФ» на 
1 рік відповідно 4,3 тис. грн і 7,5 тис. грн. Оскільки 
програмне забезпечення встановлюється на всі 
комп’ютери та сервери, що обслуговують вироб-
ництво та суміжні процеси, то необхідно придбати 
6 і 3 ліцензій відповідно. Сукупна вартість ліцензій 
складе 47,7 тис. грн на рік. Дослідна експлуатація 

CRM-системи – це можливість випробувати функ-
ціональність та ефективність нових інформацій-
них потоків в реальних бізнес-умовах. Ця стадія є 
завершальною для будь-якого виробничого про-
екту. Для перевірки дієздатності системи ми пови-
нні порівняти час обробки бази даних з проектом 
і без нього та співставити зі зростанням потенцій-
ного попиту на продукцію підприємства. У період 
дослідної експлуатації потрібно відстежити зв’язок 
на 6 наступних рівнях, що подані на рис. 3.

 

рис. 3. рівні дослідної експлуатації CRM-системи 
складського господарства

Джерело: опрацьовано автором на основі [7]

Для інформатизації буде встановлено ряд авто-
матизованих систем таких, як: машини і апарати, 
що виробляють продукцію чи реалізують техноло-
гічні процеси: обладнання для складання і скла-
дальні лінії, обладнання міжопераційного тран-
спортування, системи пакування, преси, роботи 
і т.д.; контрольно-вимірювальне обладнання на 
технологічних машинах і апаратах та системи візу-
алізації перебігу технологічних процесів;

1) виконавчі механізми: клапани, двигуни, при-
води, засувки, насоси і насоси-дозатори;

2) пристрої керування: програмовані логічні 
контролери, промислові комп’ютери, операторські 
панелі;

3) програмне забезпечення процесів: про-
грамне забезпечення контролерів, HMI/SCADA, 
розподілених систем керування (DCS);

4) засоби комунікації: промислові мережі, раді-
омодемний зв’язок, GPRS.

Оскільки CRM-система передбачає створення 
комунікаційного ланцюга, то основний аспект буде 
відведений на встановлення радіо-модемного та 
іншого комунікаційного обладнання. Основними 
постачальниками даного обладнання будуть 
ТОВ «ІСТРІМ» і ТОВ «ІнтЮкрейн». Постачальники 
даних ресурсів наведені у табл. 2

Впровадження CRM-проектів створює мож-
ливості для росту валового прибутку на 30 %. 
За основу приймаємо оптимістичний сценарій та 
наявність щорічний росту, зважаючи на отримані 
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  Економіка та управління підприємствами

підприємством іноземні замовлення. Дані грошо-
вого потоку надані у табл. 3.

Отже, плануються грошові потоки у розмірі 
2577,9, 4506,4 і 6075,8 тис. грн відповідно у 2017, 
2018 і 2019 роках.

висновки з проведеного дослідження. Отже, 
CRM-система для складського господарства є 
найважливішим рушійним елементом, оскільки 
вона дає змогу оперативно задовольняти потреби 
цільових груп споживачів, гнучко реагувати на їх 
зміну та при цьому мінімізувати будь-які ризики. 
Так як системи управління взаємовідносинами 
з клієнтами являють собою базу даних, то вони 
створюють можливості для росту маркетингового 
потенціалу, що, у свою чергу, сприяє росту конку-
рентоспроможності як продукції, так і підприєм-
ства в цілому. Слід також зазначити, що багаторів-
невий й комплексний підхід під час запровадження  
CRM-системи на підприємстві дозволяє отримати 
суттєвий ефект уже у перший рік.
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Таблиця 3 
розрахунок прогнозного грошового потоку від впровадження CRM-проекту  

в складському господарстві

стаття витрат/доходів витрати по роках, тис. грн.
2017 2018 2019

Вартість ліцензій 47,7 47,7 47,7
Основне комунікаційне обладнання 344 0 0
Інше виробниче устаткування 456 0 0
Сума витрат 847,7 47,7 47,7

Доходи по роках, тис. грн
Валовий доход 7742,8 10065 13085
Амортизація 435 438 531
Чистий прибуток 1142,9 2068,4 3544,8
Грошовий потік 2577,9 4506,4 6075,8

Джерело: авторське дослідження
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DIRECTIONS OF PERFECTION OF FUNCTIONING OF LOGISTIC STREAMS  
OF WARE-HOUSE ECONOMY

A management and organization of enterprises activity in modern terms cannot take place without the 
use of logistic approach. In this context a location of the logistic systems in the management of domestic 
enterprises with the aim of effective and rational organization of material and informative streams is very 
relevant. In modern terms very important is a study of market of supply of resources, control of materials 
and finished goods, improvement of the systems of logistical and informative support of enterprises, on the 
basis of logistic approach. A research aim is a study of approaches to the problem organizations of ware-
house economy and methods, which are related to effective organization of ware-house technological process 
and treatment of information. By the main logistic tasks of the ware-house system of ware-house economy 
following: rational planning of composition; the effective using of ware-house area is for placing of equipment; 
use of universal equipment; minimization of routes of the internal transporting of goods; use of the centralized 
delivery; maximal use of possibilities of the informative systems. Next to setting of composition it is possible 
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to consider his basic functions: converting of productive assortment into trade to the network in obedience to 
demand of consumers; providing of corresponding intensity of material streams; providing of concentration 
of commodity supplies and their storage; achievement of synchronicity of technological process; forming of 
parties of commodities; grant to the complex of services : preparation of commodities to the sale, verification 
of amount and quality, transport-expeditionary operations.

For a ware-house economy it is suggested to enter CRM – system. СRM a project behaves to the short-
term investment projects (1-3). Introduction of CRM (beginning from consulting and concluding introduction of 
the system) on the average occupies 5 months. Introduction of CRM of -projects creates possibilities for the 
height of gross receipt on 30 %. Calculations specify that the receipts of money streams are planned in size 
of 2577,9, 4506,4 and 6075,8 thousand hrn. accordingly in 2017, 2018 and 2019. Thus, CRM of –system for a 
ware-house economy is a major motive element, as she enables operatively to satisfy the necessities of target 
groups of consumers, flexibly to react on their change and here to minimize any risks. 


