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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ 
ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА 

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. 

5. Поняття каналів розподілу товарів та їхні потоки. 

6. Принципи функціонування каналів розподілу продукції. 

7. Класифікація каналів розподілу. 

8. Особливості та сфери використання прямих каналів розподілу 

продукції. 

9. Особливості та сфери використання непрямих каналів розподілу 

продукції. 

10. Зворотні канали розподілу. 

11. Традиційні канали розподілу. 

12. Різновиди вертикальних маркетингових систем. 

13. Горизонтальна маркетингова система. 

14. Багатоканальні маркетингові системи. 

15. Тенденції розвитку каналів розподілу продукції. 

16. Характеристика діяльності гуртових посередників. 

17. Маркетингові рішення гуртовика. 

18. Незалежні гуртові посередники. 

19. Залежні гуртові посередники. 

20. Характеристика діяльності роздрібних посередників. 

21. Різновиди роздрібних посередників. 

22. Позамагазинна торгівля. 

23. Маркетингові рішення роздрібного продавця. 

24. Особливості та необхідність мерчандайзингу. 

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

розподілу продукції. 

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

розподілу продукції. 

27. Формування цілей каналу розподілу підприємства. 

28. Формування різних варіантів побудови каналів розподілу. 

29. Оцінка і вибір каналів розподілу. 

30. Різновиди конкуренції в каналах розподілу продукції. 

31. Конфлікти у каналах розподілу. 

32. Сутність та цілі логістики розподілу. 



 
 

33. Маркетингові політика розподілу і логістичні стратегії. 

34. Логістика в системі обслуговування споживачів. 

35. Логістичні складські процеси в каналах дистрибуції. 

36. Транспортні процеси. 

37. Оптимізація функціонування системи запасів у каналах 

дистрибуції. 

38. Оптимізація політики запасів. 

39. Оптимізація транспортних процесів в каналах дистрибуції. 

40. Сучасні тенденції розвитку фізичної дистрибуції. 

 

КАРТКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗОДІЛУ» 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність і значення маркетингової політики 

розподілу 

8 

2 Канали розподілу товарів: поняття, характеристики 

та різновиди 

10 

3 Канали розподілу в інтегрованих системах 10 

4 Гуртові посередники у каналах розподілу продукції 10 

5 Роздрібні посередники у каналах розподілу товарів 10 

6 Оптимізація систем розподілу продукції 10 

7 Конкуренція та конфлікти в каналах розподілу 

продукції 

10 

8 Логістичні учасники каналів розподілу 10 

9 Оптимізація управління товарорухом у каналах 

дистрибуції 

10 

 Всього 88 

 

 

 

 

 



 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність маркетингової політики 

розподілу 

 

Тема 1. Сутність і значення маркетингової політики 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. 

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? 

 

Завдання: 

 

1. Зараз в Україні маємо практику посередництва. Причому серед 

перспективних посередницьких операцій ринків на перше місце 

вийшов ринок верстатів. 

Тут посередники уже виробили деякі загальні принципи пошуку 

таких ринків: 

1. Не можна пропонувати верстати “старим” підприємствам із 

професійним кадровим складом. 

2. Не треба пропонувати підприємствам їхні профільні верстати. 

Краще запропонувати допоміжні. 

3. Треба орієнтуватися на виробництва із стійким збутом, що 

гарантує ритмічну роботу і платоспроможність замовника верстатів. 

4. При імпортній закупівлі верстатів не можна робити ставку на 

порівняно дешеве устаткування колишніх соціалістичних країн. 

5. В угодах на імпортні верстати не намагайтеся вийти на 

безпосереднього виготовлювача продукції, угода може бути дорожчою. 



 
 

6. Проаналізуйте вироблені принципи і поясніть причини 

обмеження. Що ви зможете запропонувати додатково для підвищення 

ефективності посередницької діяльності? 

 

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. 

 

Тема 2. Канали розподілу товарів: поняття, характеристики та 

різновиди 

 

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. 



 
 

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. 

 

 

Завдання: 

 

1. Обґрунтуйте довжину та ширину каналу розподілу: 

а) для шоколаду та шоколадних цукерок; 

б) жувальних гумок; 

в) машинобудівному підприємству у разі збуту генераторів. 

 

2. Які канали розподілу за довжиною і шириною ви б обрали для 

таких товарів: 

а) хліб; 

б) пшениця; 

в) перукарські послуги. 

 

3. Які канали розподілу за довжиною і шириною і чому ви б обрали 

для таких товарів: 

а) коштовності; 

б) м’ясні вироби; 

в) літаки. 

 

4. Американська компанія, виробник недорогого взуття, прийняла 

рішення: виявити можливості виходу на індійський ринок. За 

результатами кабінетних досліджень, в Індії роздрібна торгівля взуттям 

в основному в руках незалежних торговців, яким належить близько 60 

% роздрібної торгівлі в містах і близько 90 % у сільській місцевості. 

Близько 40 % міської торгівлі взуттям здійснюється через магазини 

різних компаній. Обсяг продажів у сільській місцевості значно нижче 



 
 

через бідність населення. Конкуренція на індійському ринку взуття 

спостерігається в основному між національними фірмами, причому 

вони поставляють взуття високої якості лише в міста. Роль іноземних 

фірм на цьому ринку поки що не дуже помітна, а якість взуття 

американської компанії значно вище, ніж продукція інших фірм. 

Вивчаючи можливості транспортування, служба маркетингу 

компанії дійшла висновку, що повітряні перевезення через високу 

вартість фрахту літака значно підвищать продажну ціну взуття, тому 

переваги за доставкою морем, з Нью-Йорка до Бомбея. Через 

обмеженість обсягу оборотного капіталу індійським оптовикам 

доведеться оплачувати транспортування і проводити інвентаризацію 

товару до надходження його на склад оптовика. Після розміщення на 

складі індійський оптовий торговець зможе відвантажувати товар 

іншим незалежним чи оптовикам роздрібним торговцям у міру 

надходження замовлень. Мережі збуту бомбейских оптовиків 

покривають велику частину індійського ринку. Продаються товари як 

іншим оптовикам, так і роздрібним торговцям п’ятнадцяти найбільших 

міст Індії. 

Звичайний магазин у міському регіоні викликає великий інтерес 

місцевих жителів, оскільки більшість покупців немає можливості 

відвідати магазини в інших районах. Самообслуговування в магазинах 

застосовується рідко. У дрібних магазинах, зазвичай, один службовець 

допомагає покупцю, інший виписує рахунок, а третій (не завжди) 

упаковує товар. 

Компанія, одержавши ліцензію на експорт в Індію, провела 

переговори з одним із бомбейських оптовиків. До ухвалення 

остаточного рішення президент компанії вважає, що необхідно 

детальніше вивчити всі спірні питання збуту. 

Питання і завдання 

1. Які типи каналів збуту були обрані фахівцями компанії. Чи є цей 

вибір найкращим? 

2. Які характеристики збутової мережі варто було б 

використовувати при оцінюванні можливих ділових відносин компанії 

з бомбейськими оптовиками? 

3. Які питання можуть виявитися найскладнішими при управлінні 

каналами збуту? Як ними треба управляти? 

 

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. 

 

Тема 3. Канали розподілу в інтегрованих системах 

 

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. 

 

Завдання: 

 



 
 

1. Франчайзинг — сучасна форма підприємництва. Проаналізуйте 

франчайзингову діяльність відомої компанії «МакДональдз» на 

світовому ринку та в Україні. 

Відповісти на питання 

1. Що означає термін «франчайзинг»? 

2. За рахунок чого, використовуючи франчайзинг, компанія 

«МакДональдз» швидко збільшує товарообіг, міцно почувається на 

ринку? 

3. Чому витрати фірми на розвиток за франчайзингу менші, як без 

його використання? 

4. У зв’язку з чим за франчайзингової оренди знижується обсяг 

робіт з управління і, відповідно, скорочується адміністративний 

персонал? 

5. Назвіть інші переваги і недоліки франчайзингу. 

 

Рекомендована література 
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Тема 4. Гуртові посередники у каналах розподілу продукції 

 

Контрольні питання: 

 

1. Визначте сутність та основні організаційні форми гуртової 

торгівлі. 

2. Перелічіть основні функції гуртових посередників. 

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? 

 

Завдання: 

 

Корпорація міжнародних проектів здійснює оптову торгівлю 

продовольчими товарами, у своїй маркетинговій діяльності 

використовує такі прийоми: 

1. Для прискорення товарообігу практикують товарний кредит. 

Оптовий покупець замовляє товар і переказує гроші. Протягом двох-

трьох тижнів, поки надійде замовлення, покупець може придбати 

наявний на складі товар і швидко продати його. А вже потім одержує 

те, що замовляв. 

2. Завдяки чіткій роботі транспортної служби, підвіз, сортування/ 

сертифікація і доставка товару в будь-який населений пункт України 

здійснюється цілодобово. 

3. Багатий вибір товарів корпорації не створює проблеми пошуку 

необхідного товару в інших постачальників. 

4. Маркетингова служба відстежує стан оптового ринку щодня. 

5. Корпорація віддає перевагу перевіреним і надійно сформованим 

діловим зв’язкам з партнерами. 

Завдання 

1. Чи застосуємо метод корпорації для інших оптових фірм? 

2. Чим, на вашу думку, можна доповнити цей метод? 

3. Чи доцільно для корпорації розвивати власну дилерську мережу? 

 

Рекомендована література 
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4. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу. – Харків: ВД 
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Тема 5. Роздрібні посередники у каналах розподілу товарів 

 

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. 

 

Завдання: 

 

1. До якої з перерахованих форм роздрібної торгівлі відповідно до 

прийнятої класифікації належить магазин: 

• черговий; 



 
 

• універсам; 

• супермагазин; 

• спеціалізований магазин; 

• магазин різноманітного асортименту; 

• універмаг; 

• повноасортиментний магазин знижених цін; 

• магазин обмеженого асортименту; 

• торговий базар. 

Визначте принципові їх відмінності. 

 

2. У середині 80-х років багато компаній роздрібної торгівлі в 

Західній Європі шукали можливість обновити асортимент 

консервованих фруктів і овочів не за якісними, смаковими чи ціновими 

параметрами, а за товарним видом. Одна із них — упакування: якщо 

товар потрапляє на очі на прилавках магазинів, помітно зростає рівень 

продажу, отже, і рівень цін. 

Останні десятиліття виробники консервованих фруктів і овочів 

користувалися послугами спеціальних пакувальних компаній, що 

пропонували традиційне скляне чи металеве упакування. Та врешті у 

спеціалізованих журналах почали з’являтися повідомлення про 

пластикове упакування. 

Англійський журнал Packaging News писав про успішні ринкові 

випробування прозорого пластикового упакування, відзначав цілий ряд 

переваг: акуратність, імідж високої якості, легка вага, гарні захисні 

властивості, можливість повторного використання і виробництва на 

банкових лініях. Крім того, пластик не іржавіє, не б’ється і гарно 

виглядає при викладенні товарів. 

Упакування підвищило привабливість продукції і стало 

конкурентною перевагою товару. Експеримент у декількох 

супермаркетах показав, що консервовані персики в пластиковому 

упакуванні та аналогічна продукція в металевій банці користуються 

більшим попитом, незважаючи на вдвоє вищу ціну. 

Дослідження показали, що візуальний вплив переважив високі ціни. 

Покупці мовби мали гарантію якості і безпеки, їм подобалося те, що 

якість можна було побачити одразу. Заможних покупців не бентежила 

ціна, вони робили покупку не через необхідність, а через новизну. 

Попит на продукцію в такому упакуванні серед великих роздрібних 

торговців стрімко зростав. Виробництво не могло задовольнити попит. 

Пластикове упакування не було дешевим продуктом, роздрібним 

торговцям, звичайно, встановлювали заохочувальні ціни, щоб вони 

могли задовольнити потреби своїх клієнтів. 



 
 

Випереджала конкурентів англійська фірма МВ (Меtаl Вох), 

виробник пластикового упакування під маркою Stерсаn. Торговий 

підрозділ МВ продавав упакування за високою ціною, але досить 

низькою за продаж тисячі одиниць. 

Менеджери фірми не усвідомлювали тоді, що потенціал Stерсаn 

більш високий. Набагато пізніше вони дійшли висновку, що, можливо, 

було б доцільніше розробити програму із самооплатності цієї новинки 

в рамках МВ і самостійнім збуті. Не визначивши потенціал своєї 

продукції, компанія дозволила роздрібним торговцям заробити 

прибуток на високих роздрібних цінах. 

Компанії МВ необхідно було визначитися з пріоритетами. 

Позиціонування товару ґрунтувалось на високій якості і цінах із 

заохоченням для роздрібних торговців. Якби канали збуту мали добре 

розгалужену мережу й охоплювали великі території, то висока ціна 

швидко би впала. 

Компанії МВ необхідно було сконцентрувати свою увагу або на 

роздрібних торговцях, або на виробниках фруктів, але не одночасно на 

двох. Компанія скоротила виробничі потужності і потребувала 

максимальної віддачі. Особливо це стосувалося країн, де була широка 

мережа роздрібних торговців. 

Основне завдання компанії полягало в тому, щоб налагодити ділові 

зв’язки з роздрібними торговцями поки з’явиться продукція 

конкурентів. 

Партнерів відбирали ретельно і обережно. Використовувалися різні 

варіанти: існуюча система збуту в МВ, спеціально створений відділ з 

реалізації цього товару в структурі МВ, спільні підприємства з тими чи 

іншими групами роздрібних торговців. Перевагу ж було віддано 

окремим збутовим підрозділам усередині МВ.  

За межами Великобританії прибуток від продажів Stерсаn був 

значно нижчим. Успіх на внутрішньому ринку обумовив бажання 

якнайбільше робити і продавати, не приділяючи уваги розробці нових 

продуктів. Думки конкурентів не були однаковими: одні вважали, що 

Stерсаn не отримає визнання, інші вважали компанію МВ лідером 

серед виробників аналогічних товарів за межами Великобританії.  

Реакція споживачів у різних країнах була неоднозначна. Компанія 

субсидіювала маркетингове дослідження для вивчення споживчих 

переваг і їхні відношення до Stерсаn. 

Провели опитування окремих покупців і менеджерів супермаркетів, 

а також дрібніших роздрібних організацій.  

У багатьох європейських країнах, особливо у Франції і Скандинавії, 

споживачі вважали основною перевагою нового упакування 



 
 

прозорість, що дозволяє бачити продукти всередині і подвоює бажання 

купити товар. Однак у Німеччині віддавали перевагу склу перед 

пластиком, вважаючи його більш придатним для переробки. 

У 1988 р. у окремих регіонах Європи набирав силу рух «зелених». 

Остаточне дослідження показало, що недоліків у нового продукту не 

менше, ніж переваг. Але хоча у фірми МВ виникло багато проблем, 

усе-таки чимало споживачів і роздрібних торговців були задоволені 

товаром. 

Менеджери компанії зважили: собівартість виробництва Stерсаn 

дорожча за консервні банки у конкурентів, окремі роздрібні торговці 

не приймали пластикових ємностей, переваги новинки зараз ніяк не 

захищені і не прийняли рішення про те, яким чином МВ повинна 

розвивати ринок Stерсаn. 

Питання і завдання 

Запропонуйте компанії: 

1. Критерії, за якими варто вибрати зарубіжний ринок. Яка, на вашу 

думку, стратегія вибору оптимального ринку доцільна? 

2. Позиціювання товару для цільового ринку. 

3. Ваші пропозиції щодо комплексу маркетингу фірми для обраного 

цільового ринку. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Ефективність використання каналів 

розподілу 

 



 
 

Тема 6. Оптимізація систем розподілу продукції 

 

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? 
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Тема 7. Конкуренція та конфлікти в каналах розподілу 

продукції 

 

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? 

 

Завдання: 

 

Фірма LEONI (м. Стрий) розглядає альтернативні рішення щодо 

вибору перевізника матеріалів та готової продукції. Існуюча 

конкуренція на ринку транспортних послуг сприяє появі вигідних 

цінових пропозицій, еластичних стосовно ваги, часу доставки тощо. Як 

най конкурентніші розглядаються два варіанти:  

а) чинний перевізник, який істотно дорожчий порівняно з іншим, 

однак гарантує істотно менший час доставки; 

б) потенційний (місцевий) перевізник, який пропонує привабливі 

ціни на перевезення, однак час на перевезення істотно більший. 

Беручи до уваги наявність конфлікту витрат складування, 

транспортування, ризику, запасів у дорозі тощо, необхідно 

інтерпретувати умови усунення цих конфліктів та обґрунтувати 

критерії і алгоритм прийняття оптимального логістичного рішення. 
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Тема 8. Логістичні учасники каналів розподілу 

 

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. 

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? 

 

Завдання: 

 

Магазин-гуртівня «Радехівбуд» здійснює роздрібну та дрібно 

роздрібну торгівлю будівельними матеріалами, серед яких найбільшим 

попитом користується цемент. Відсутність цієї позиції  в асортименті 

продажу зумовлює великі втрати від непродажу, тому магазин має 

утримувати достатню кількість запасу цементу, щоб виключити 

ймовірність появи вичерпання запасів. З іншого боку, важливим є не 

тільки наявність чи вичерпання запасів, але і середній рівень запасів. 

Інакше кажучи, магазин може здійснювати закупівлю великими 

партіями, тривалішими циклами, але до того ж отримувати певні 

користі з економії під час закупівлі, транспортування, з причини 

спекуляції, сезонності, однак і певні втрати з причини зростання витрат 

капіталу, складських витрат, витрат ризику тощо. Ймовірно, що такий 

варіант закупівлі доцільно здійснювати у безпосереднього виробника. 

Інший варіант закупівлі меншими партіями (ймовірно, у 

посередника), але частіше, відзначені користі робить втратами 

магазину, а втрати – навпаки, корисними. 

Для прийняття оптимального рішення щодо розміру та частоти 

партії закупівлі цементу і щодо вибору постачальника викладіть 

інтерпретацію ідентифікованих конфліктів витрат та окресліть 

алгоритм і критерій прийняття оптимального логістичного рішення. 
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Тема 9. Оптимізація управління товарорухом у каналах 

дистрибуції 

 

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? 

 

Завдання: 

 

Розширення мережі супермаркетів компанії «Інтермаркет» 

актуалізує проблему запасів, створюючи резерви їх істотного 

зниження. Особливої уваги заслуговує асортимент м’ясних виробів 

власного виробництва, що вимагає відповіді на такі питання: 

а) чи мають бути запаси готової продукції і якого рівня; 

б) чи весь асортимент м’ясних виробів має бути в запасі; 

в) чи доцільно управляти запасами м’ясних виробів власного 

виробництва і яку модель для цього використати; 

г) які критерії оптимізації запасів необхідно використати. 

Викладіть алгоритм та можливі варіанти прийняття рішень.  
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