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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 – Управління та 

адміністрування 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                     (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

7-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 2,5 

Освітній ступінь: 

Бакалавр  

48 год.  год. 

Практичні, семінарські 

32 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

40 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю 

екзамен  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 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. 

Предмет курсу – процеси формування та функціонування розподілу 

готової продукції 

Завдання  

– розглянути різновиди каналів розподілу продукції; 

– визначити особливості каналів розподілу споживчих товарів, товарів 

промислового призначення та послуг; 

– навчити вибирати найбільш оптимальну структуру каналу розподілу; 

– розглянути особливості відбору учасників каналу розподілу; 

– визначити особливості маркетингової логістики; 

– розглянути сучасні тенденції у розвитку каналів розподілу; 

– залучити отримані студентами теоретичні знання для їх використання 

на практичних заняттях. 

 

 

2.1 Компетентності 

В результаті вивчення дисципліни студент набуває: 

 

Спеціальні компетентності (СК): 

СК 2 Здатність логічно і послідовно передавати отримані базові знання 

предметної області маркетингу. 

СК 4 Здатність демонструвати розуміння сутності та змісту теорії 

маркетингу та функціональних зв’язків між її складовими. 

СК 8 Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу 

на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів. 

СК 14 Здатність провадження ефективної маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта у крос-функціональному розрізі. 

 

2.2 Результати навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

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: 
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– 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 

ECTS. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 Показати належний рівень знань у сфері маркетингу, стійке 

розуміння принципів побудови і розвитку його теорії. 

ПРН 3 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань у сфері маркетингу. 

ПРН 5 Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових 

систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. 

ПРН 6 Визначати функціональні області маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати 

відповідні показники, що характеризують результативність такої діяльності. 

ПРН 11 Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід 

та здійснення маркетингових функцій ринкового суб’єкта. 
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3. Програма навчальної дисципліни «Маркетингова політика 

розподілу» 

 

Змістовий модуль 1. Сутність та організація маркетингової політики 

розподілу 
Тема 1. Сутність і значення маркетингової політики розподілу  

 

Дистрибуція. Маркетингова політика розподілу. Графічна інтерпретація 

формування характеристик концепції маркетингової політики розподілу.  

Структура дистрибуції. Функціональний зміст логістики дистрибуції. 

Структурований зміст логістики дистрибуції.  

Передтрансакційні функції політики розподілу. Трансакційні функції 

політики розподілу. Функції політики розподілу, пов’язані із реалізацією 

трансакції. Післятрансакційні функції політики 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. с. 9-13. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, 

Н.С.Косар, А.Чубала. Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2009. с. 10-17. 

4. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: Навчальний 

посібник К.: Видавництво Ліра-К, 2018. с. 9-35. 

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 

 

Канал розподілу. Ринкові потоки, які переміщуються в каналі розподілу. 

Види і напрямки переміщення потоків у каналі дистрибуції. Принципи 

функціонування каналів розподілу. Критерії гармонійних взаємовідносин у 

маркетинговому каналі.  

Критерії класифікації і типи каналів розподілу. Довжина каналу 

розподілу. Рівень каналу розподілу. Ширина каналу розподілу. Трансакційні 

канали. Матеріальні канали. Традиційні канали. Вертикально інтегровані 

канали. 

Прямі канали розподілу. Переваги прямих каналів розподілу. Недоліки 

прямих каналів розподілу. Непрямі канали розподілу. Суть та види 

посередників. Переваги використання послуг посередників. Недоліки 

непрямих каналів розподілу. Зворотні канали 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. с. 14-32. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, 

Н.С.Косар, А.Чубала. Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2009. с. 18-33. 

4. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: Навчальний 

посібник К.: Видавництво Ліра-К, 2018. с. 36-80. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. 174 с. 

6. Горбась, І., Ковтун, І. Обґрунтування вибору каналів збуту при 

виведенні нового товару на ринок у категорії кондитерських виробів. 2022. 

Молодий вчений, 1 (101), с. 21-27. 

 

Тема 3. Канал розподілу в інтегрованих системах 

 

Традиційні канали розподілу. Коопераційні зв’язки в каналах розподілу. 

Концентраційні зв’язки в каналах розподілу. Види зв’язків підприємств у 

каналах розподілу. Вертикальна маркетингова система. 

Корпоративна ВМС. Договірні ВМС, Керовані ВМС. Франчайзинг. 

Переваги франчайзингу для франчайзера. Переваги франчайзингу для 

франчайзі. Форми франчайзингу. 

Горизонтальна маркетингова система. Багатоканальні маркетингові 

системи. Переваги використання багатоканальних маркетингових систем. 

Недоліки використання багатоканальних маркетингових систем. 

Форми партнерських відносин між учасниками каналу 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. с. 32-42. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, 

Н.С.Косар, А.Чубала. Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2009. с. 34-45. 

4. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: Навчальний 

посібник К.: Видавництво Ліра-К, 2018. с. 81-104. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. 174 с. 

6. Данилович-Кропивницька М.Л. Проблеми та перспективи формування 

регіональних франчайзингових мереж. Економіка та суспільство. 2022. 

Випуск 36. URL: 
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https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1129/1087 

 

Тема 4. Гуртові посередники у каналах розподілу продукції 

 

Гуртова торгівля. Організаційні форми гуртової торгівлі. Функції 

гуртових посередників. Маркетингові рішення гуртовика. 

Гуртовики з повним циклом обслуговування. Дистриб’ютори. Гуртовики 

з обмеженим циклом обслуговування. 

Залежні гуртові посередники. Консигнація. Переваги діяльності агентів. 

Недоліки діяльності агентів. 

 

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. с. 92-125. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, 

Н.С.Косар, А.Чубала. Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2009. с. 61-69. 

4. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: Навчальний 

посібник К.: Видавництво Ліра-К, 2018. с. 156-199. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. 174 с. 

 

Тема 5. Роздрібні посередники у каналах розподілу товарів  

 

Сутність роздрібної торгівлі. Функції роздрібних посередників. 

Різновиди роздрібних посередників. Класифікація організаційних форм 

роздрібної торгівлі. 

Особливості функціонування різних видів роздрібних магазинів. 

Позамагазинна торгівля. Торговельні автомати. Особистий продаж з 

доставкою додому. Торгівля на замовлення поштою, телефоном або через 

Інтернет. Телемаркетинг. 

Маркетингові рішення роздрібного продавця щодо цільового ринку, 

товарного асортименту, комплексу послуг, ціни, просування товарів, місця 

розташування. 

Суть та необхідність мерчандайзингу. Засоби мерчандайзингу та їх 

характеристика. 

 

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. с. 126-178. 
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3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, 

Н.С.Косар, А.Чубала. Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2009. с. 70-89. 

4. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: Навчальний 

посібник К.: Видавництво Ліра-К, 2018. с. 248-294. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. 174 с. 

 

Змістовий модуль 2. Ефективність використання каналів розподілу  

 

Тема 6. Маркетингова політика розподілу на промисловому 

підприємстві 

 

Організація системи розподілу на промисловому підприємстві. Функції 

розподілу на промисловому підприємстві. Комерційний, канальний та 

фізичний розподіл. Операційна система розподілу. 

Форми співпраці учасників каналу розподілу на промисловому 

підприємстві. Відносини між учасниками каналів розподілу. Мотивація 

учасників каналу розподілу. Координація, оцінка і контроль діяльності 

учасників каналів розподілу. 

Складування товарів на промисловому підприємстві. Вибір раціональної 

системи складування. Вибір товароносія. Види складування на промисловому 

підприємстві. Етапи процесу комплектації. Розрахунок потреби у складській 

площі і місткості.  

Транспортно-експедиційне обслуговування. Різновиди транспорту. 

Організація перевезення вантажів залізничним та автомобільним 

транспортом. 

 

Рекомендована література 

1. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. Навчальний 

посібник. К.: Знання, 2011. с. 71-122. 

2. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, 

Н.С.Косар, А.Чубала. Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2009. с. 45-59. 

 

Тема 7. Оптимізація систем розподілу продукції  
 

Визначення структури каналів розподілу. Чинники, які впливають на 

вибір довжини каналів розподілу. Чинники, які впливають на вибір ширини 

каналу розподілу продукції. Ступінь інтенсивності розподілу. Інтенсивна 

дистрибуція. Селективна дистрибуція. Ексклюзивна дистрибуція. 

Характеристики каналів з різним ступенем інтенсивності розподілу. 

Рішення, пов’язані з формуванням каналів розподілу. Етапи формування 

каналів розподілу. Обґрунтування потреби у формуванні каналів розподілу 
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продукції. Формування цілей каналу розподілу підприємства. 

Оцінка і вибір каналу 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. с. 229-253. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, 

Н.С.Косар, А.Чубала. Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2009. с. 90-114. 

4. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: Навчальний 

посібник К.: Видавництво Ліра-К, 2018. с. 348-380. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. 174 с. 

 

Тема 8. Конкуренція та конфлікти в каналах розподілу продукції 

 

Сутність конкуренції. Види конкуренції в каналах розподілу продукції.  

Конфлікти у межах каналу розподілу. Рівні конфліктів, які виникають між 

виробниками і посередниками. Горизонтальні конфлікти. Вертикальні 

конфлікти. Багатоканальні конфлікти. Причини виникнення конфліктів. 

Заходи щодо вирішення конфліктів.  

 

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. с. 254-267. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, 

Н.С.Косар, А.Чубала. Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2009. с. 115-120. 

4. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: Навчальний 

посібник К.: Видавництво Ліра-К, 2018. с. 135 -155. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. 174 с. 

 

Тема 9. Логістичні учасники каналів розподілу 

 

Маркетингова логістика. Місце і роль маркетингової логістики в 

діяльності підприємства. Умови зміни стратегії товароруху. Ефективність 

дистрибуції. Співзалежність у формуванні повних логістичних витрат. 

Стратегічні рішення у дистрибуції. 

Основні функції фізичної дистрибуції товарів. Ринкові стратегії за 
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К.Охмае. Концепція «фронтальної конкуренції». Концепція «уникнення 

конкуренції». Основні ринкові логістичні стратегії. Ефект підсиленого 

перенесення попиту в ланцюзі дистрибуції. 

Рівні обслуговування споживача. Складові обслуговування споживача. 

Стандарти обслуговування споживачів для виробничої сфери. Стандарти 

обслуговування для підприємств невиробничої сфери. 

Складські процеси в каналах дистрибуції. ABC-аналіз. XYZ-аналіз. 

Транспортні процеси. Види транспорту. Критерії вибору способу 

транспортування вантажів. Переваги та недоліки використання власного 

транспортного парку. Ранжування різних видів транспорту. 

 

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. с. 268-274. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, 

Н.С.Косар, А.Чубала. Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2009. с. 121-159. 

4. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: Навчальний 

посібник К.: Видавництво Ліра-К, 2018. с. 418-432. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. 174 с. 

 

Тема 10. Оптимізація управління товарорухом у каналах дистрибуції  

 

Оптимізація функціонування системи запасів у каналах дистрибуції. 

Система з фіксованим циклом замовлення. Оптимізація політики запасів. 

Розрахунок економічної величини замовлення. 

Оптимізація транспортних процесів у каналах дистрибуції. Структура 

детермінант вибору перевізника. Модель прийняття рішення під час вибору 

агента з доставки.  

Сучасні тенденції розвитку фізичної дистрибуції. Концепція управління 

інтегрованим ланцюгом поставок. Концепція поставок «точно в термін». 

Система постачання без підтримки товарних запасів. Система швидкого 

відгуку. 

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. с. 41-50. 

3. Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, 

Н.С.Косар, А.Чубала. Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», 2009. с. 160-181. 
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4. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: Навчальний 

посібник К.: Видавництво Ліра-К, 2018. с. 381-417. 

5. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. 174 с. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Сутність та організація маркетингової політики розподілу 

Тема 1. Сутність і 

значення 

маркетингової 

політики 

розподілу 

14 6 4 – – 4 – – – – – – 

Тема 2. Канали 

розподілу товарів: 

поняття, 

характеристики та 

різновиди 

10 4 2 – – 4 – – – – – – 

Тема 3. Канали 

розподілу в 

інтегрованих 

системах 

14 6 4 – – 4 – – – – – – 

Тема 4. Гуртові 

посередники у 

каналах розподілу 

продукції 

10 4 2 – – 4 – – – – – – 

Тема 5. Роздрібні 

посередники у 

каналах розподілу 

товарів 

12 4 4 – – 4 – – – – – – 

Разом за. модуль 1 60 24 16 – – 20 – – – – – – 
Змістовий модуль 2 Ефективність використання каналів розподілу  

Тема 6. 

Маркетингова 

політика 

розподілу на 

промисловому 

підприємстві 

14 6 4 – – 4 – – – – – – 

Тема 7. 

Оптимізація 

систем розподілу 

продукції 

10 4 2 – – 4 – – – – – – 

Тема 8. 

Конкуренція та 

конфлікти в 

14 6 4 – – 4 – – – – – – 
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каналах розподілу 

продукції 

Тема 9. Логістичні 

учасники каналів 

розподілу 

10 4 2 – – 4 – – – – – – 

Тема 10. 

Оптимізація 

управління 

товарорухом у 

каналах 

дистрибуції 

12 4 4 – – 4 – – – – – – 

Разом за модуль 2 60 24 16 – – 20 – – – – – – 
Усього годин  120 48 32 – – 40 – – – – – – 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність і значення маркетингової політики розподілу 4 

2 Канали розподілу товарів: поняття, характеристики та 

різновиди 

2 

3 Канали розподілу в інтегрованих системах 4 

4 Гуртові посередники у каналах розподілу продукції 2 

5 Роздрібні посередники у каналах розподілу товарів 4 

6 Маркетингова політика розподілу на промисловому 

підприємстві 

4 

7 Оптимізація систем розподілу продукції 2 

8 Конкуренція та конфлікти в каналах розподілу продукції 4 

9 Логістичні учасники каналів розподілу 2 

10 Оптимізація управління товарорухом у каналах 

дистрибуції 

4 

 Всього 32 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність і значення маркетингової політики розподілу 4 

2 Канали розподілу товарів: поняття, характеристики та 

різновиди 

4 

3 Канали розподілу в інтегрованих системах 4 

4 Гуртові посередники у каналах розподілу продукції 4 

5 Роздрібні посередники у каналах розподілу товарів 4 

6 Маркетингова політика розподілу на промисловому 

підприємстві 

4 

7 Оптимізація систем розподілу продукції 4 
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8 Конкуренція та конфлікти в каналах розподілу продукції 4 

9 Логістичні учасники каналів розподілу 4 

10 Оптимізація управління товарорухом у каналах 

дистрибуції 

4 

 Всього 40 

 

7. Методи навчання 

 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі 

викладання навчальної дисципліни «Маркетингова політика розподілу» є: 

- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження 

наукового інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових 

завдань, вирішення задач та ситуацій з метою набування умінь і практичних 

навичок (практичні заняття). 

 
Результати навчання Методи навчання і 

викладання 

Методи оцінювання 

досягнення результатів 

навчання 

ПРН 1. Демонструвати 

знання і розуміння 

теоретичних основ та 

принципів провадження 

маркетингової діяльності. 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота, 

виконання практичних 

завдань, написання 

рефератів (есе) 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

екзамен. 

ПРН 3. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для 

розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота, 

виконання практичних 

завдань, написання 

рефератів (есе) 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

екзамен. 

ПРН 5. Виявляти й 

аналізувати ключові 

характеристики 

маркетингових систем 

різного рівня, а також 

особливості поведінки їх 

суб’єктів. 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота, 

виконання практичних 

завдань, написання 

рефератів (есе) 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

екзамен. 

ПРН 6. Визначати 

функціональні області 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта та їх 

взаємозв’язки в системі 

управління, розраховувати 

відповідні показники, які 

характеризують 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота, 

виконання практичних 

завдань, написання 

рефератів (есе) 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

екзамен. 
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результативність такої 

діяльності. 

ПРН 11. Демонструвати 

вміння застосовувати 

міждисциплінарний підхід 

та здійснювати 

маркетингові функції 

ринкового суб’єкта. 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота, 

виконання практичних 

завдань, написання 

рефератів (есе) 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

екзамен. 

 

 
8. Методи контролю 

 

При викладанні дисципліни «Маркетингова політика розподілу» 

використовуються такі методи контролю: 

- Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять й змістових модулів і має на меті перевірку рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Його інструментами є контрольні 

роботи і тестування. 

- Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 

результатів навчання і включає семестровий контроль у формі письмового 

семестрового іспиту.  

Поточний контроль: 

1) 30 балів нараховується за підготовку до семінарських занять: 

– за контрольні перевірки теоретичного матеріалу на семінарському занятті 

шляхом усного і письмового опитування;  

– за активність при розв’язуванні практичних вправ на занятті та виконання 

домашніх і самостійних завдань. 

Оцінювання відбувається за наступною бальною шкалою: 

від «1» до «5» балів – позитивна оцінка; 

«0» балів – негативна оцінка (неготовий(а)). 

Можливі додаткові бали: 

+ 1, +2 бали - за активність на занятті: доповнення, ініціативність, 

самостійну роботу. 

Проміжний контроль: 

2 змістові модулі (контрольне тестування по модулю 1 та модулю 2). 

Час, відведений на написання одного модуля, не більше 20 хвилин, кількість 

завдань контрольного тестування по 1 і 2 –му модулях – 10. За один модуль 

студент може набрати максимально 10 балів. 

За проміжний контроль студент може набрати до 20 балів. 

 

Підсумковий контроль - іспит.  

50 балів на іспиті набираються наступним чином: 

Білети містять 20 термінів, 20 тестових завдань. Оцінювання: 

- терміни – по 1,5 бали; 
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- тести по 1 балу. 

 

У кінцевому підсумку студентом може бути набрано 100 балів. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з даної 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 

балів, на екзамені-50 балів.  

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами: 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

0-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Кушнір Т.М. Маркетингова політика розподілу: Тестові завдання. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 33 с. 

2. Кушнір Т.М. Маркетингова політика розподілу: Методичні вказівки 

та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 38 с. 

3. Кушнір Т.М. Маркетингова політика розподілу: Методичні матеріали 

для самостійної роботи студентів спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2021. 78 с. 
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11. 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. 

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. 

https://ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua/txt/2018/%20Bezsmertna_moroz_bilok_shvarz_logistika_np_p023.pdf
https://ecopy.posibnyky.vntu.edu.ua/txt/2018/%20Bezsmertna_moroz_bilok_shvarz_logistika_np_p023.pdf
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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. Горбась, І., Ковтун, І. Обґрунтування вибору каналів збуту при 

виведенні нового товару на ринок у категорії кондитерських виробів. 2022. 

Молодий вчений, 1 (101), с. 21-27. 

8. Данилович-Кропивницька М.Л. Проблеми та перспективи 

формування регіональних франчайзингових мереж. Економіка та суспільство. 

2022. Випуск 36. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1129/1087. 

9. Дядін А.С., Ткаченко С.О. Канали розподілу товарів як фактор 

розвитку сфери обігу. Соціальна економіка. 2020. Вип. 59. С. 65-72. 

10. Жуков С.А. Дистрибуція та координація каналів розподілу з 

елементами маркетинг-міксу. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. №2 

(21), 2019. с. 48-56. 

11. 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. 

12. Олініченко К.С., Прядко О.М. Маркетингова політика розподілу: 

навч. посібник для самост. вивчення. Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2020. 84 

с. 

13. Тюріна Н.М., Гой І.В., Бабій І.В. Логістика [Текст]: Навч. посіб. К.: 

«Центр учбової літератури», 2015. 392 с. 

14. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу. Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2004. 175 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з 

http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/. 

2.  «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно 

з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/. 

3. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html. 

4. «Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua. 

5. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/. 

6. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org. 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1129/1087

