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 ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Маркетингова політика розподілу» складена відповідно до 

освітньої програми підготовки бакалавра 075 «Маркетинг» 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процеси формування та функціонування розподілу готової 

продукції. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Маркетингова політика розподілу» забезпечується 

отриманими знаннями з курсів «Маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетинг промислового 

підприємства», «Основи економічної науки», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка 

України», «Економіка підприємства» тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Сутність та організація маркетингової політики розподілу 

Змістовий модуль 2. Ефективність використання каналів розподілу 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетингова політика розподілу» є вивчення 

студентами можливих каналів розподілу товарів (послуг): їх функцій, структури, тенденцій розвитку, 

рішень щодо управління, а також відпрацювання практичних навичок вирішення маркетингових 

завдань щодо розподілу продукції. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетингова політика розподілу» є розгляд 

різновидів каналів розподілу продукції; визначення особливостей каналів розподілу споживчих 

товарів, товарів промислового призначення та послуг; здійснення вибору найбільш оптимальної 

структури каналу розподілу; розгляд особливостей відбору учасників каналу розподілу; визначення 

особливостей маркетингової логістики; розгляд сучасних тенденцій у розвитку каналів розподілу; 

залучення отриманих студентами теоретичних знань для їх використання на практичних заняттях. 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

– мету та основні завдання маркетингової політики розподілу; 

- різновиди внутрішніх структур каналів розподілу; 

– види маркетингових посередників та вимоги до їх відбору; 

– критерії та методику вибору каналів розподілу; 

–  особливості маркетингової логістики; 

–  сучасні тенденції у розвитку каналів розподілу 

вміти: 

– враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб'єкта господарювання, 

обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші канали розподілу; 

– застосовувати маркетингові інструменти при формуванні системи товароруху і механізмів 

використання каналів розподілу; 

– визначати оптимальний рівень витрат у процесі товарного руху; 

– ефективно управляти та обґрунтовано застосовувати необхідні напрямки удосконалення 

системи товароруху; 

– виявляти та аналізувати фактори, що впливають на вибір каналу розподілу; 

– на основі визначених критеріїв здійснювати оптимальний вибір структури і форми каналу 

розподілу; 

– визначати стратегії маркетингових каналів при формуванні маркетингової політики 

розподілу. 

– підібрати оптимальний вид транспорту для збуту продукції; 

–  визначити необхідний розмір запасів товарів на складах виробника, необхідну кількість та 

види складів; 

–  застосовувати контролінг маркетингової політики розподілу та визначати ефективність 

обраних каналів розподілу 

– розробляти ефективну стратегію розподілу і тактику її реалізації. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сутність та організація маркетингової політики розподілу 

 

Тема Лекції Практичні Самостійна робота 

Тема 1. Сутність і значення маркетингової 

політики розподілу 

6 4 4 

Тема 2. Канали розподілу товарів: поняття, 

характеристики та різновиди 

4 2 4 

Тема 3. Канали розподілу в інтегрованих 

системах 

6 4 4 

Тема 4. Гуртові посередники у каналах 

розподілу продукції 

4 2 4 

Тема 5. Роздрібні посередники у каналах 

розподілу товарів 

4 4 4 

 

Змістовий модуль 2. Ефективність використання каналів розподілу 

 

Тема Лекції Практичні Самостійна робота 

Тема 6. Маркетингова політика розподілу на 

промисловому підприємстві 

6 4 4 

Тема 7. Оптимізація систем розподілу продукції 4 2 4 

Тема 8. Конкуренція та конфлікти в каналах 

розподілу продукції 

6 4 4 

Тема 9. Логістичні учасники каналів розподілу 4 2 4 

Тема 10. Оптимізація управління товарорухом у 

каналах дистрибуції 

4 4 4 

 

3. Рекомендована література 

Базова література: 

1. Балабанова Л.В., Митрохіна Ю.П. Управління збутовою політикою: навч. посібник. К.: Центр 

учбової літератури, 2016. 240 с. 

2. Бєлявцев М.І., Леонова Г.Д., Зайцева А.М. Маркетингова політика розподілу. Донецьк: Норд-

Прес, 2010. 279 с. 

3. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. Навчальний посібник. К.: Знання, 2011. 

495 с. 

4. Жарська І.О. Логістика: навч. посіб. Одеса: ОНЕУ, 2019. 209 с. 

5. Кононенко А.В., Романенков Ю.О., Гатило В.П. Логістика [Текст]:  навч. посіб. до виконання 

практ. робіт. Харків: Нац. аерокосм. ун-т  ім. М.Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. 56 с. 

6. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. 

Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. 232 с. 

7. Марченко В.М., Шутюк В.В. Логістика: Підручник. К.: Видавничий дім «Артек», 2018. 312 

с. 

8. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: Навчальний посібник. К.: Видавництво 

Ліра-К, 2018. 468 с. 

9. Окландер М.А. Логістика. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 346 с. 

10. Семак Б.Б., Сухорська У.В. Маркетингова політика розподілу. Львів: Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2011. 175 с. 

11. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Дніпропетровськ: Дніпропетровський 

університет імені Альфреда Нобеля, 2012. 174 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М., Рудницький С.І., Хом’як Ю.М. Організація 

торгівлі. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 632 с. 

2. Балджи М.Д., Допіра І.А., Однолько В.О. Економіка та організація торгівлі: навчальний 

посібник. Київ: Кондор-Видавництво, 2017. 368 с. 
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3. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових 

підприємств: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2018. 462 с. 

4. Безсмертна О.В., Мороз О.О., Білоконь Т.М., Шварц І.В. Логістика : навчальний посібник 

[Електронний ресурс]. Вінниця : ВНТУ, 2018, PDF, 161 с. URL: 

https://ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua/txt/2018/ Bezsmertna_moroz_bilok_shvarz_logistika_np_p023.pdf. 

5. Варченко О.М., Герасименко І.О., Дмитрик О.В., Вернюк Н.О. Особливості формування 

маркетингових каналів розподілу сільськогосподарської продукції особистого селянського 

господарства (ОСГ). Економіка та управління АПК. 2021. № 1. С. 198–212. 

6. Васильківський Д., Шевчук А. Концепція бізнес-співпраці у формуванні логістичних каналів 

розподілу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2020. Вип. 25. с. 5-12. 

7. Дядін А.С., Ткаченко С.О. Канали розподілу товарів як фактор розвитку сфери обігу. 

Соціальна економіка. 2020. Вип. 59. С. 65-72. 

8. Жуков С.А. Дистрибуція та координація каналів розподілу з елементами маркетинг-міксу. 

Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. №2 (21), 2019. с. 48-56. 

9. Кушнір Т.М. Обґрунтування доцільності застосування концепції маркетингу відносин у 

каналах розподілу. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали ХІV Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Харків, 27 листопада 2020 року). Х.: ХНАДУ. 2020. с. 174-176. 

10. Олініченко К.С., Прядко О.М. Маркетингова політика розподілу: навч. посібник для самост. 

вивчення. Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2020. 84 с. 

11. Тюріна Н.М., Гой І.В., Бабій І.В. Логістика [Текст]: Навч. посіб. К.: «Центр учбової 

літератури», 2015. 392 с. 

12. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004. 175 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

При викладанні дисципліни «Маркетингова політика розподілу» використовуються такі методи 

контролю: 

- Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять й змістових модулів і 

має за мету перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами 

є контрольні роботи і тестування. 

Об'єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни «Маркетингова політика 

розподілу» є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

2) виконання модульних (контрольних) завдань; 

3) виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 

При оцінці систематичності та активності роботи студента на практичних заняттях враховується: 

- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях; 

- активність при обговоренні дискусійних питань; 

- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю тощо. 

При оцінці виконання модульних (контрольних) завдань враховується загальний рівень 

теоретичних знань та практичні навички, набуті студентами під час опанування відповідного 

змістовного модуля. 

- Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів навчання і 

проводиться у формі письмового іспиту. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим структурним 

компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 

поточним та проміжним контролем знань протягом семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни використовуються такі 

засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування, проведення тестування, розв’язування задач, 

розгляд ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що включають тестування, 

теоретичні питання; 

- для підсумкового контролю – проведення письмового іспиту. 

https://ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua/txt/2018/%20Bezsmertna_moroz_bilok_shvarz_logistika_np_p023.pdf
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