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Тема 1. Сутність і значення маркетингової політики розподілу 

 

1. Розподіл у системі комплексу маркетингу. 

2. Концепція та методологічний апарат маркетингової політики 

розподілу. 

3. Стратегія дистрибуції і маркетингової політики розподілу. 

4. Функції каналів розподілу. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бєлявцев М.І., Леонова Г.Д., Зайцева А.М. Маркетингова 

політика розподілу. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 279 с. 

2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. 

Навчальний посібник. - К.:Знання, 2011. – 495 с. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / 

Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 232с. 

4. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу. – Харків: 

ВД «ІНЖЕК», 2004. – 175 с. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда 

Нобеля, 2012. – 174 с. 

 

Основні поняття для засвоєння: 

 

маркетингова політика 

розподілу 

система розподілу 

система дистрибуції 

дистрибуція 

канали розподілу 

фізична дистрибуція 

передтрансакційні функції 

каналів розподілу 

трансакційні функції каналів 

розподілу 

логістичні функції каналів 

розподілу 

післятрансакційні функції 

каналів розподілу 

 

Контрольні питання: 

 

1. Чим обумовлене виникнення маркетингової політики розподілу? 

2. Охарактеризуйте етапи розвитку системи розподілу. 

3. Визначте взаємозв’язок рішень маркетингової політики розподілу 

з рішеннями щодо інших складових комплексу маркетингу. 
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4. У чому полягає сутність концепції маркетингової політики 

розподілу? 

5. Охарактеризуйте стратегію маркетингової політики розподілу. 

6. Визначте основні функції учасників каналів розподілу. 

7. Наведіть приклади, що підтверджують відому фразу: «Наявність 

каналів розподілу є додатковим «невидимим» капіталом фірми». 

8. З якими проблемами зіштовхуються фірми в процесі формування 

каналів розподілу і в процесі управління ними? 

9. За яких умова виробник буде використовувати більше одного 

каналу розподілу? 

 

Тема 2. Канали розподілу товарів: поняття, характеристики 

та різновиди 

 

1. Поняття каналів розподілу товарів та їхні потоки. 

2. Принципи функціонування каналів розподілу продукції. 

3. Класифікація каналів розподілу. 

4. Особливості та сфери використання прямих каналів розподілу 

продукції. 

5. Особливості та сфери використання непрямих каналів розподілу 

продукції. 

6. Зворотні канали розподілу. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бєлявцев М.І., Леонова Г.Д., Зайцева А.М. Маркетингова 

політика розподілу. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 279 с. 

2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. 

Навчальний посібник. - К.:Знання, 2011. – 495 с. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / 

Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 232с. 

4. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу. – Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2004. – 175 с. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда 

Нобеля, 2012. – 174 с. 
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Основні поняття для засвоєння: 

 

канал розподілу 

довжина каналу розподілу 

ширина каналу розподілу 

рівень каналу розподілу 

прямі канали розподілу 

непрямі канали розподілу 

короткі канали розподілу 

довгі канали розподілу 

вузькі канали розподілу 

широкі канали розподілу 

трансакційні канали розподілу 

матеріальні канали розподілу 

традиційні канали розподілу 

вертикально інтегровані канали 

розподілу 

інтегровані на усій довжині 

канали розподілу 

 

інтегровані частково на певних 

відрізках канали розподілу 

керовані канали розподілу 

договірні канали розподілу 

корпоративні канали розподілу 

власні канали розподілу 

частково власні канали 

розподілу 

сторонні канали розподілу 

канали нульового рівня 

однорівневі канали розподілу 

дворівневі канали розподілу 

трирівневі канали розподілу 

ексклюзивний розподіл 

селективний розподіл 

інтенсивний розподіл 

зворотні канали розподілу 

 

Контрольні питання: 

 

1. Визначте сутність каналу розподілу продукції та охарактеризуйте 

ринкові потоки в ньому. 

2. Визначте принципи функціонування каналів розподілу продукції. 

3. Визначте основні класифікаційні ознаки каналів розподілу 

продукції. 

4. Що таке довжина каналу розподілу продукції? 

5. Які підходи можуть використовувати виробники, визначаючи 

ширину каналу розподілу продукції? 

6. Що таке прямі канали розподілу продукції і де їх найчастіше 

використовують? 

7. Перелічіть переваги та недоліки прямих каналів розподілу 

товарів. 

8. Що таке непрямі канали розподілу продукції і коли доцільно їх 

використовувати? 

9. Перелічіть переваги та недоліки непрямих каналів розподілу 

продукції. 
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10. Порівняйте основні ознаки прямих і непрямих каналів розподілу 

товарів. 

11. Що таке зворотні канали розподілу продукції? 

12. У чому полягає доцільність використання зворотніх каналів 

розподілу продукції? 

13. Які чинники впливають на довжину і ширину каналів 

розподілу? 

14. Через які типи каналів розподілу доцільно доводити до 

споживача: а)  

легкові автомобілі; б) бісквіти; в) підручники; г) меблі для дому; д) 

прохолоджу вальні напої? 

15. Коротші канали розподілу, зазвичай, більш ефективні. 

Прокоментуйте дане твердження. 

 

Тема 3. Канали розподілу в інтегрованих системах 

 

1. Традиційні канали розподілу. 

2. Різновиди вертикальних маркетингових систем. 

3. Горизонтальна маркетингова система. 

4. Багатоканальні маркетингові системи. 

5. Тенденції розвитку каналів розподілу продукції. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бєлявцев М.І., Леонова Г.Д., Зайцева А.М. Маркетингова 

політика розподілу. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 279 с. 

2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. 

Навчальний посібник. - К.:Знання, 2011. – 495 с. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / 

Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 232с. 

4. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу. – Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2004. – 175 с. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда 

Нобеля, 2012. – 174 с. 

 

Основні поняття для засвоєння: 

 

коопераційні зв’язки система роздрібних франчайзі 
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концентраційні зв’язки 

вертикальна маркетингова 

система 

корпоративна вертикальна 

маркетингова система 

договірні вертикальні 

маркетингові системи 

франчайзинг 

франшиза 

франчайзер 

франчайзі 

 

під егідою виробника 

система гуртових франчайзі під 

егідою виробника 

система роздрібних франчайзі 

під егідою компанії сфери послуг 

керована вертикальна 

маркетингова система 

горизонтальна маркетингова 

система 

комбіновані (багатоканальні) 

маркетингові системи 

Контрольні питання: 

 

1. Визначте, чим відрізняються вертикальні маркетингові системи 

від традиційних каналів розподілу продукції. 

2. Які Ви знаєте зв’язки, що можуть існувати між учасниками 

каналів розподілу? 

3. Перелічіть основні різновиди вертикальних маркетингових 

систем та коротко охарактеризуйте їх. 

4. Визначте різновиди договірних вертикальних маркетингових 

систем. 

5. Охарактеризуйте переваги та недоліки франчайзингових 

організацій. Для яких сфер діяльності вони характерні? 

6. Визначте особливості та умови доцільності використання 

горизонтальних маркетингових систем. 

7. Визначте особливості та умови доцільності використання 

багатоканальних маркетингових систем. 

8. Визначте, з чим пов’язані сучасні тенденції у розвитку каналів 

розподілу продукції. 

9. Охарактеризуйте способи, за допомогою яких можна досягти 

тісного співробітництва між різними функціональними 

підрозділами підприємства. 

10. Охарактеризуйте форми партнерських відносин між учасниками 

каналу розподілу. 

 

Тема 4. Гуртові посередники у каналах розподілу продукції 

 

1. Характеристика діяльності гуртових посередників. 

2. Маркетингові рішення гуртовика. 
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3. Незалежні гуртові посередники. 

4. Залежні гуртові посередники. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бєлявцев М.І., Леонова Г.Д., Зайцева А.М. Маркетингова 

політика розподілу. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 279 с. 

2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. 

Навчальний посібник. - К.:Знання, 2011. – 495 с. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / 

Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 232с. 

4. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу. – Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2004. – 175 с. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда 

Нобеля, 2012. – 174 с. 

 

Основні поняття для засвоєння: 

 

гуртова торгівля 

гуртові підрозділи фірм-

виробників 

незалежні гуртові посередники 

залежні гуртові посередники 

торговці гуртом 

дистрибутори 

гуртовики, які торгують за 

готівку і без доставки продукції 

гуртовики-комівояжери 

гуртовики-організатори 

гуртовики-консигнанти 

виробничі кооперативи 

клуби-склади 

гуртовики, які приймають 

замовлення поштою чи через 

Інтернет 

брокери 

агенти виробника 

збутові агенти 

агенти по закупівлі 

торговці комісіонери 

гуртовики з повним циклом 

обслуговування 

гуртовики з обмеженим циклом 

обслуговування 

консигнація 

 

Контрольні питання: 

 

1. Визначте сутність та основні організаційні форми гуртової 

торгівлі. 

2. Перелічіть основні функції гуртових посередників. 
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3. Які рішення приймає гуртовий посередник? 

4. Що таке незалежні гуртові посередники? За якими критеріями і 

на які групи їх можна поділити? 

5. Які гуртові посередники надають своїм споживачам повний цикл 

обслуговування? Що він передбачає? 

6. Назвіть, які гуртові посередники належать до незалежних з 

обмеженим циклом обслуговування. 

7. Охарактеризуйте різновиди залежних гуртових посередників. 

8. Назвіть основні переваги та недоліки агентів. Коли доцільно 

використовувати їхні послуги? 

 

 

Тема 5. Роздрібні посередники у каналах розподілу товарів 
 

1. Характеристика діяльності роздрібних посередників. 

2. Різновиди роздрібних посередників. 

3. Позамагазинна торгівля. 

4. Маркетингові рішення роздрібного продавця. 

5. Особливості та необхідність мерчандайзингу. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бєлявцев М.І., Леонова Г.Д., Зайцева А.М. Маркетингова 

політика розподілу. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 279 с. 

2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. 

Навчальний посібник. - К.:Знання, 2011. – 495 с. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / 

Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 232с. 

4. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу. – Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2004. – 175 с. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда 

Нобеля, 2012. – 174 с. 

 

Основні поняття для засвоєння: 

 

роздрібна торгівля 

роздрібні посередники 

дилери 

магазини-склади 

роздрібні магазини, які 

торгують за готівку і без 
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магазини роздрібної торгівлі 

організації поза магазинної 

торгівлі 

спеціалізовані магазини 

універмаги 

магазини товарів повсякденного 

попиту 

супермаркети 

універсами широкого профілю 

торговельні комплекси 

незалежні роздрібні торговці 

торговельні мережі 

кооперативи незалежних 

роздрібних торговців 

споживчі кооперативи 

франчайзингові організації 

роздрібні конгломерати 

магазини самообслуговування 

магазини з обмеженим 

обслуговуванням 

магазини з повним 

обслуговуванням 

магазини з середнім рівнем цін 

магазини з високим рівнем цін 

магазини з низьким рівнем цін 

торговельні автомати 

персональний продаж з 

доставкою додому 

торгівля на замовлення поштою, 

телефоном або через Інтернет 

підприємства одного закладу 

підприємства багатьох закладів 

добровільні об’єднання 

роздрібних посередників 

вертикальні інтегровані 

підприємства 

багатогалузеві підприємства 

одно галузеві підприємства 

спеціалізовані підприємства 

підприємства з основним 

доставки 

магазини-демонстраційні зали 

магазини уцінених товарів 

магазини знижених цін 

телемаркетинг 

рішення роздрібного торговця 

щодо цільового ринку 

рішення роздрібного торговця 

щодо товарного асортименту і 

комплексу послуг, атмосфери 

магазину 

попередні послуги 

після продажні послуги 

додаткові послуги 

рішення роздрібного торговця 

щодо цін 

рішення роздрібного торговця 

щодо просування товарів 

рішення роздрібного торговця 

щодо місця розташування 

роздрібного підприємства і часу 

його роботи 

мерчандайзинг 

контрольоване реагування 

пізнавальні евристики 

стереотипні правила 

оцінювання 

правило взаємності 

правило за ангажування 

принцип суспільного доказу 

слушності 

послушність авторитетам 

правило недоступності 

невидимі мерчандайзингові дії 

видимі мерчандайзингові дії 

мерчандайзингові заходи, які 

пов’язані з оформленням 

простору магазину 

мерчандайзингові заходи, які 

стосуються укладання товару 
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діапазоном послуг 

підприємства з широким 

діапазоном послуг 

підприємства, які ведуть 

діяльність у концентрованій 

мережі 

підприємства, які ведуть 

діяльність у розпорошеній 

мережі 

на полицях 

алеї просування 

правило правої руки 

hot spots 

сліпі завулки 

засіки 

правило лівого ока 

гаряча зона 

тепла зона 

холодна зона 

засліпки 

 

Контрольні питання: 

 

1. У чому полягає сутність роздрібної торгівлі, і які функції вона 

виконує? 

2. Назвіть основні організаційні форми роздрібної торгівлі. 

3. Перелічіть ознаки, за якими можна класифікувати магазини 

роздрібної торгівлі. 

4. Які типи роздрібних магазинів можна виділити за шириною та 

насиченістю їх товарного асортименту? 

5. Як поділяються роздрібні магазини за формою власності? 

6. Назвіть основні види роздрібних магазинів за характером 

торгового обслуговування. 

7. Які типи роздрібних посередників Вам відомі за ціновою 

політикою? 

8. Що являє собою поза магазинна роздрібна торгівля? 

9. Назвіть основні рішення роздрібного торговця. 

10. У чому полягає сутність мерчандайзингу і чому доцільно 

використовувати його у торгівлі? 

11. Наведіть характеристику основних засобів мерчандайзингу, які 

можна використовувати у гіпермаркетах. 

12. Назвіть, які переваги отримає роздрібний магазин від 

використання мерчандайзингу. 

13. Оцініть наступне твердження: «Прямий маркетинг і поза-

магазинна роздрібна торгівля є майже одним і тим самим». 

14. Якщо Ви вирішили займатись роздрібною торгівлею, то чи 

відкриєте власний магазин, чи магазин в межах угоди 

франчайзингу? Поясніть свій вибір. 
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Тема 6. Оптимізація систем розподілу продукції 

 

1. Чинники, що впливають на вибір довжини та ширини каналу 

розподілу продукції. 

2. Складові та суб’єкти прийняття рішень про структуру каналів 

розподілу продукції. 

3. Формування цілей каналу розподілу підприємства. 

4. Формування різних варіантів побудови каналів розподілу. 

5. Оцінка і вибір каналів розподілу. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бєлявцев М.І., Леонова Г.Д., Зайцева А.М. Маркетингова 

політика розподілу. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 279 с. 

2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. 

Навчальний посібник. - К.:Знання, 2011. – 495 с. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / 

Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 232с. 

4. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу. – Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2004. – 175 с. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда 

Нобеля, 2012. – 174 с. 

 

Основні поняття для засвоєння: 

 

горизонтальна структура 

каналів розподілу 

інтенсивна дистрибуція 

селективна дистрибуція 

ексклюзивна дистрибуція 

форма каналу розподілу 

канал прямого маркетингу 

економічний критерій оцінки 

каналу розподілу 

критерій керованості 

(контролю) 

критерій придатності 

(адаптивності) 

методи, які використовують 

кількісні критерії 

методи, які використовують 

якісні критерії 

методи, які використовують 

змішані критерії 

аналіз критичної точки 

порівняльний аналіз 

аналітично-оцінні методи 

економічні критерії вибору 

каналу 

організаційні критерії вибору 

каналу 
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евристичні методи оцінювання 

 

інформаційні критерії вибору 

каналу 

 

Контрольні питання: 

 

1. Назвіть чинники, які впливають на визначення довжини каналів 

розподілу продукції. 

2. Які чинники впливають на визначення ширини каналу розподілу 

продукції? 

3. Хто визначає структуру каналу розподілу продукції? 

4. Назвіть складові прийняття рішення про структуру каналу 

розподілу продукції. 

5. Які чинники визначають потребу виконання проектних робіт 

щодо формування каналів розподілу продукції? 

6. Чому так важливо правильно визначати цілі каналу розподілу 

продукції? Як вони виражаються? 

7. За яких умов доцільним є використання незалежного 

посередника, а за яких умов – залежного? 

8. Які можливі варіанти побудови каналів розподілу товарів 

промислового призначення? 

9. Які можливі варіанти побудови каналів розподілу для споживчих 

товарів? 

10. Які можливі варіанти побудови каналів розподілу у сфері 

послуг? 

11. Назвіть критерії, які можна використовувати під час оцінювання 

різних варіантів побудови каналів розподілу продукції. 

12. Які методи використовують для оцінювання і вибору 

найоптимальніших з погляду цілей фірми каналів розподілу 

продукції? 

13. У чому полягають особливості формування міжнародних 

каналів розподілу продукції? 

 

Тема 7. Конкуренція та конфлікти в каналах розподілу продукції 
 

1. Різновиди конкуренції в каналах розподілу продукції. 

2. Конфлікти у каналах розподілу. 
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Рекомендована література 

 

1. Бєлявцев М.І., Леонова Г.Д., Зайцева А.М. Маркетингова 

політика розподілу. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 279 с. 

2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. 

Навчальний посібник. - К.:Знання, 2011. – 495 с. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / 

Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 232с. 

4. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу. – Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2004. – 175 с. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда 

Нобеля, 2012. – 174 с. 

 

Основні поняття для засвоєння: 

 

конкуренція 

конкуренція на одному рівні 

каналу розподілу 

конкуренція між різними 

рівнями каналу розподілу 

конкуренція між різними 

каналами розподілу продукції 

 

конфлікт у межах каналу 

розподілу 

горизонтальні конфлікти 

вертикальні конфлікти 

багатоканальні конфлікти 

зона низької конфліктності 

зона середньої конфліктності 

зона високої конфліктності 

 

Контрольні питання: 

 

1. Назвіть основні різновиди конкуренції в каналах розподілу 

продукції. 

2. Які типи конфліктів можуть виникати в каналах розподілу 

продукції? 

3. Охарактеризуйте вплив різних видів конкуренції на можливість 

виникнення окремих типів конфліктів у каналах розподілу 

продукції. 

4. Назвіть можливі причини виникнення конфліктів у каналах 

розподілу продукції. 

5. Які методи урегулювання конфліктів у каналах розподілу 

продукції може використовувати виробник? 
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Тема 8. Логістичні учасники каналів розподілу 

 

1. Сутність та цілі логістики розподілу. 

2. Маркетингові політика розподілу і логістичні стратегії. 

3. Логістика в системі обслуговування споживачів. 

4. Логістичні складські процеси в каналах дистрибуції. 

5. Транспортні процеси. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бєлявцев М.І., Леонова Г.Д., Зайцева А.М. Маркетингова 

політика розподілу. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 279 с. 

2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. 

Навчальний посібник. - К.:Знання, 2011. – 495 с. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / 

Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 232с. 

4. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу. – Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2004. – 175 с. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда 

Нобеля, 2012. – 174 с. 

 

Основні поняття для засвоєння: 

 

товарорух (маркетингова 

логістика) 

обслуговування замовлення 

транспортування 

складування 

пакування 

утримання запасів 

повні витрати 

витрати утримання запасів 

витрати використання складів 

витрати транспортування 

витрати втраченої можливості 

продажу 

створення функціональної 

відмінності 

концентраційний поділ запасів 

поділ запасів за рівнем 

передбачуваності 

запаси в постачанні 

запаси у виробництві 

запаси в дистрибуції 

поточний (циклічний) запас 

запас в процесі 

гарантійний запас 

сезонний запас 

запас агресивного просування на 

ринок 

спекулятивний запас 

мертвий запас 

висока точність прогнозу 
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агресивна ініціатива 

відносна перевага 

максимізація задоволення 

споживача 

концепція «фронтальної 

конкуренції» 

концепція «уникнення 

конкуренції» 

«ефект бичачого батога» 

ефект підсиленого перенесення 

попиту в ланцюзі дистрибуції 

витрати закупівлі 

витрати утримання запасів 

виробничі витрати 

витрати вичерпання запасів 

фазовий поділ запасів 

функціональний поділ запасів 

 

попиту 

середня точність прогнозу 

попиту 

низька точність прогнозу 

попиту 

ABC-аналіз 

XYZ-аналіз 

автомобільний транспорт 

залізничний транспорт 

водний транспорт 

трубопровідний транспорт 

повітряний транспорт 

витрати капіталу 

витрати утримання 

транспортного засобу 

витрати обслуговування запасів 

у дорозі 

витрати ризику запасів 

 

Контрольні питання: 

 

1. У чому полягає сутність і важливість товароруху? 

2. Визначте основні цілі маркетингової логістики. 

3. Які види витрат мають учасники каналу дистрибуції? Як вони 

співвідносяться між собою? 

4. Назвіть та охарактеризуйте основні ринкові логістичні стратегії. 

5. Що являє собою процес обслуговування споживача, і які складові 

він об’єднує? 

6. Що таке стандарти обслуговування споживачів? Охарактеризуйте 

основні етапи їх розробки. 

7. Як оцінюють рівень обслуговування споживачів? 

8. Охарактеризуйте таку функцію маркетингової логістики як 

обробка замовлення. 

9. Чому виробнику необхідно складувати виготовлену продукцію, і 

які рішення при тому йому необхідно прийняти? 

10. Як рівень запасів продукції в збуті впливає на витрати 

виробника? 

11. Як можна класифікувати запаси? 

12. Охарактеризуйте алгоритм використання ABC- та XYZ-аналізу 

щодо проектування політики запасів. 
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13. Охарактеризуйте різні види транспорту, які може 

використовувати виробник для перевезення готової продукції. 

14. Охарактеризуйте переваги та недоліки використання 

виробником власних транспортних засобів. 

15. Визначте основні етапи вибору виробником організаційної 

форми перевезення. 

16. Охарактеризуйте основні складові моделі прийняття рішення 

під час вибору виробником виду транспорту чи конкретної фірми. 

17. Що таке модифікація товароруху і коли доцільно її 

використовувати? 

 

Тема 9. Оптимізація управління товарорухом у каналах 

дистрибуції 
 

1. Оптимізація функціонування системи запасів у каналах 

дистрибуції. 

2. Оптимізація політики запасів. 

3. Оптимізація транспортних процесів в каналах дистрибуції. 

4. Сучасні тенденції розвитку фізичної дистрибуції. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бєлявцев М.І., Леонова Г.Д., Зайцева А.М. Маркетингова 

політика розподілу. – Донецьк: Норд-Прес, 2010. – 279 с. 

2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. 

Навчальний посібник. - К.:Знання, 2011. – 495 с. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / 

Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 232с. 

4. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу. – Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2004. – 175 с. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. – 

Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда 

Нобеля, 2012. – 174 с. 

 

Основні поняття для засвоєння: 

 

система управління запасами з 

фіксованим розміром 

замовлення 

час перевезення 

надійність поставки 

перевізна здатність 
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система управління запасами з 

фіксованим інтервалом часу 

між замовленнями 

метод встановлення 

оптимальної партії замовлення 

матеріалів 

економічна величина замовлення 

формула Вільсона 

транспортні витрати 

просторова доступність 

захист товарів 

концепція управління 

інтегрованим ланцюгом 

поставок 

підхід «точно в термін» 

система швидкого відгуку 

стратегія функціонування 

ланцюгів поставок продуктів з 

частою закупівлею 

 

Контрольні питання: 

 

1. Які Ви знаєте моделі управління запасами готової продукції? 

2. Охарактеризуйте систему управління запасами з фіксованим 

розміром замовлення. 

3. Охарактеризуйте систему управління запасами з фіксованим 

інтервалом часу між замовленнями. 

4. Які критерії потрібно врахувати виробнику, вибираючи 

конкретного перевізника? 

5. Як визначити оптимальну партію замовлення? 

6. Назвіть умови доцільності використання моделі EOQ. 

7. З чим пов’язані сучасні тенденції розвитку логістики 

дистрибуції?



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 29.01.15. формат 60х90/16 

Папір офсетний. Облік-вид арк. 1,0. 

 

 

Економічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

79000 м. Львів, просп. Свободи, 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


