
Тема 7. Маркетингова політика розподілу 
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ 

 

План 

1. Сутність маркетингової політики розподілу. Система товароруху. Методи збуту 

товарів. 

 2. Поняття "канали розподілу". Прямі та опосередковані канали розподілу, їх переваги 

та недоліки. Канали розподілу прямого та зворотного ходу, промислового та споживчого 

призначення. 

 3. Основні характеристики каналів розподілу.  

4. Види посередників. 

5. Формування та оцінка каналів розподілу. Чинники, що впливають на структуру 

каналів розподілу. 

        

1. Сутність маркетингової політики розподілу . Система товароруху. 

Методи збуту товарів. 

       Збутова політика фірми має органічно  поєднуватися з іншим елементами  

маркетингу: характеристиками товару, його позиціонуванням на ринку, ціновими 

стратегіями, методами просування товару. Витрати на збут становлять  часом до 50% 

роздрібної ціни товару. 

       Маркетингова політика розподілу – це діяльність фірми  щодо 

планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням  сировини, матеріалів, 

готових виробів від місць їх видобутку та виробництва до місць використання з метою 

задоволення попиту і отримання відповідного прибутку. 

Ключовий момент маркетингової стратегії розподілу – вибір та конструювання 

каналів розподілу. 

       Основна мета політики розподілу – організація ефективного збуту виготовленої 

продукції. Проблема руху товарів пов’язана з питаннями організації зберігання, 

транспортування, обробки вантажів, щоб товари виявилися доступними для споживачів 

у потрібний час і в потрібному місці 

       Товарорух (маркетинг-логістика) – це планування, здійснення й контроль 

фізичного переміщення товарів від місць їхнього виробництва до місць використання. 

Це один з основних елементів маркетингового комплексу Включає, крім 

безпосереднього розподілу товарів:  рішення по каналах розподілу;  логістику збуту; 

 управління каналами;  оптову торгівлі;  роздрібну торгівлю;  безпосередньо акт 

продажу-купівлі;  підтримку споживача 

       Основні елементи системи товароруху ( логістики) 

 транспортування;  складування;  підтримка товарно-матеріальних запасів;  

одержання й відвантаження товарів;  упакування;  обробка замовлень. 

Управління каналами збуту Управління товарорухом 

       Планування каналів збуту: довжина каналу; ширина каналу; тип посередників 

Організація і контроль обраного каналу збуту 



Планування товароруху: Зберігання товарів; Вантажної обробки товарів; 

транспортування 

Організація і контроль процесу товароруху 

Завдання політики збуту - управління конкурентоспроможністю товару 

Методи збуту 

       Прямий - виробник безпосередньо реалізує продукцію покупцям  

      Непрямий  (через посередників) - збут організовано через незалежних посередників        

Комбінований - збут здійснюється через організацію зі спільним капіталом фірми-

виробника та незалежної фірми  

       Прямий метод збуту є доцільним за таких умов:  обсяг продажу виправдовує 

витрати на прямий збут;  споживачі продукції зосереджені в одному регіоні;  товари є 

вузькоспеціалізованими або виготовляються на замовлення споживача, що потребує 

прямих контактів зі споживачами;  ціни на товар змінюються і ці зміни потрібно 

постійно враховувати ефективні за таких умов  зменшення кількості контактів між 

учасниками обміну, внаслідок чого скорочується кількість дій і забезпечується 

узгодженість попиту і пропозиції;  зменшення витрат завдяки економії на масштабі, 

враховуючи великий обсяг виконання певних функцій;  розширення асортименту 

продукції різних виробників,в наслідок чого досягається економія часу і зусиль 

виробника та споживача;  необхідності забезпечення оптимальних для споживача 

масштабів поставок;  підвищення рівня обслуговування споживачів на осевої досвіду 

обслуговування. 

Види систем розподілу продукції: 

Традиційні,  вертикальні, горизонтальні, багатоканальні, корпоративні, адміністративні 

договірні (контрактні), добровільні об’єднання роздрібних торговців жорсткі гнучкі 

кооперативи роздрібних торговців франчайзингові системи 

       Метод збуту через оптову торгівлю. Оптова торгівля охоплює всю сукупність 

товарних ресурсів, як засоби виробництва, так і предмети споживання. Товар 

закуповується великими партіями. Закупівлі здійснюють посередницькі організації з 

метою наступного перепродажу низовим оптовим організаціям, підприємствам 

роздрібної торгівлі. Учасниками оптової торгівлі є брокер, комісіонер, дилер, торговий 

агент. Оптова торгівля належить до непрямого методу збуту. 

       Метод збуту через роздрібну торгівлю. Роздрібна торгівля включає продаж товарів 

населенню для особистого споживання, організаціям, підприємствам, установам для 

колективного споживання, задоволення господарських потреб. Товари продаються в 

основному через підприємства роздрібної торгівлі і заклади ресторанного господарства. 

 

2. Поняття "канали розподілу". Прямі та опосередковані канали розподілу, їх 

переваги та недоліки. Канали розподілу прямого та зворотного ходу, промислового 

та споживчого призначення. 

       Канали розподілу – це маршрути, за якими переміщується товар від місць 

виробництва  до місць споживання, зупиняючись в певних пунктах, переходячи від 

одного   власника до іншого. 



       Канали розподілу – це сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують посеред-

ницькі функції щодо фізичного переміщення товарів та послуг, перебирають на себе 

право власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача. 

                          Функції каналів розподілу можна об’єднати в такі групи: 

       а) функції, пов’язані з угодами: 

 закупівля продукції для перепродажу чи для передачі споживачам;  продаж 

продукції, тобто контактування з потенційними покупцями, отримання замовлень, 

просування товарів; 

       б) логістичні функції: 

 створення необхідного асортименту продукції для обслуговування покупців;  
транспортування товару тощо; 

       в)  обслуговуючі функції: 

 торговельне обслуговування споживачів;  огляд, перевірка, оцінка продукції, 

визначення його її ґатунку  та якості;  планування продукції, тобто консультування 

виробників щодо товару, стадій життєвого, місця товарів на ринку в умовах конкуренції 

 визначення цін, націнок, знижок;  надання послуг виробничого. комерційного, 

інформаційного та іншого характеру. 

       

                          Кожен канал характеризується довжиною та шириною. 

       Довжина каналу збуту визначає кількість посередників, через які товар проходить 

на шляху від виробника до споживача. 

       Рівень каналу збуту – будь – який посередник, що виконує ту чи іншу роботу щодо 

просування товару до споживача. 

       Ширина каналу розподілу визначає кількість незалежних учасників на кожному 

рівні каналу. Існує три підходи до розв’язання цієї проблеми: 

       Прямий метод збуту доцільні за таких умов:  обсяг продажу виправдовує витрати 

на прямий збут;  споживачі продукції зосереджені в одному регіоні;  товари є 

вузькоспеціалізованими або виготовляються на замовлення споживача, що потребує 

прямих контактів зі споживачами;  ціни на товар змінюються і ці зміни потрібно 

постійно враховувати. 

       Непрямі методи збуту ефективні за таких умов:  зменшення кількості контактів 

між учасниками обміну, внаслідок чого скорочується кількість дій і забезпечується 

узгодженість попиту і пропозиції;  зменшення витрат завдяки економії на масштабі, 

враховуючи великий обсяг виконання певних функцій;  розширення асортименту 

продукції різних виробників,в наслідок чого досягається економія часу і зусиль 

виробника та споживача;  необхідності забезпечення оптимальних для споживача 

масштабів поставок;  підвищення рівня обслуговування споживачів на осевої досвіду 

обслуговування. 

       Товари промислового призначення - утворюється на ринку товарів промислового 

призначення. Для просування такої продукції використовуються прямі канали і не 

вдаються до роздрібної торгівлі. Продаж здійснюється переважно за специфікаціями та 

потребує більш кваліфікованих учасників збуту. Замість продажу для таких товарів 

може використовуватися лізинг (надання товару в оренду), інжиніринг (надання певних 



послуг фірмою- конкурентом фірмі-клієнту при будівництві промислових та інших 

об'єктів). 

 

Товари споживчого призначення - утворюється на ринку споживчих товарів. 

 кількість посередників обмежена. Виробник використовує один чи два 

роздрібні магазини у конкретному регіоні, яким надає право реалізувати свій товар;  

виробник прагне підтримати свій престижний імідж, утримати контроль над каналами 

збуту, забезпечити високі прибутки завдяки високій ціні;  використовується для 

продажу автомобілів, одягу від кутюр’є, парфумів відомих марок тощо. 

Селективний розподіл: 

 виробник вибирає кращих посередників із тих, які готові надати свої 

послуги;  виробник має можливість широкого охоплення ринку з достатньо високим 

ступенем управління, продажем та з меншими витратами;  має місце при продажу 

меблів, телевізорів, побутової техніки тощо. 

Інтенсивний розподіл 

 виробник намагається розмістити свої товари через якомога більше 

роздрібних і оптових торговців;  виробник прагне широкого охоплення ринку збуту, 

отримання високих прибутків через масову реалізацію і зручність вибору місць для 

споживачів;  використовується при продажу солодощів, напоїв, цигарок, журналів і 

подібних товарів, що продаються у мільйонах торгових точок. 

 
3. Основні характеристики каналів розподілу. 

Основними характеристиками каналів розподілу є їхня довжина, ширина та типи 

суб'єктів. 

       Довжина каналу розподілу — це кількість наявних у ньому проміжних рівнів. 

       Рівень каналу збуту – будь – який посередник, що виконує ту чи іншу роботу щодо 

просування товару до споживача. 

       Розрізняють канали таких рівнів:  

  канал нульового рівня ( прямого маркетингу): виробник – споживач;  

 канал першого рівня: виробник – роздрібний торговець – споживач; 

  канал другого рівня: виробник – оптовий торговець –  роздрібний торговець – 

споживач; 

 канал третього рівня: виробник – оптовий торговець  - дрібнооптовий торговець – 

роздрібний торговець – споживач. 

       Ширина каналу розподілу або його напруженість — це кількість посередників на 

кожному рівні каналу розподілу. Так, якщо продукція підприємства на першому етапі її 

розподілу надходить до трьох оптовиків, а на другому — до п'ятнадцяти роздрібних 

торговців, то ширина каналу розподілу відповідно дорівнюватиме 3 + 15. 

       Головним у маркетинговій політиці розподілу є формування відповідних каналів. 

Важливість цього питання визначається такими обставинами:  

 вибраний канал розподілу справляє принциповий вплив майже на всю маркетингову 

програму підприємства;  



 формування каналу розподілу передбачає укладення тривалих комерційних угод з 

його суб'єктами, які потім дуже важко змінити, нехай навіть вони й будуть 

помилковими;  

 між суб'єктами каналів часто виникають конфлікти, які погано відбиваються на 

результатах збутової діяльності підприємства;  

 користувач каналами розподілу (продуцент товарів) часто тією чи іншою мірою 

втрачає безпосередній контроль над ринком збуту. 

Виходячи із цього, формування каналів розподілу треба здійснювати,  

Отже, формуючи канали розподілу, визначають передовсім таке: 

 характер системи розподілу (власна чи незалежна, пряма чи опосередкована);  

 кількість каналів, їх довжину та ширину;  форму торгівлі (оптова чи роздрібна); 

  місця складування товарів, нагромадження запасів;  

 асортимент товарів для кожного посередника; 

  перелік сервісних функцій; 

  рівень знижок і комісійних; 

  форму оплати праці торгових представників;  типи посередників, їхню доступність; 

 систему привілеїв для посередників;  порядок розподілу функцій та відповідальності 

між суб'єктами цих каналів. 

        

     Безпосередній процес формування каналів розподілу може включати такі етапи:  

1. Усвідомлення потреби у формуванні каналу розподілу.  

2. Визначення та координація цілей розподілу.  

3. Специфікація завдань розподілу.  

4. Розроблення можливих альтернативних структур каналів розподілу.  

5. Оцінка структурних обмежень каналу розподілу.  

6. Вибір оптимальної структури каналу розподілу. 

7. Вибір суб‘єктів каналу розподілу. 

        

     Як правило, вибір торгових посередників здійснюється за такими критеріями:  

 фінансові аспекти діяльності (що більші фінансові можливості і стійкіша фінансова 

позиція посередника на ринку, то більша ймовірність вибору саме його); 

 організація та основні показники збуту (причиною вибору торгового посередника 

може бути велика кількість зайнятих у нього працівників, високий рівень їхньої 

компетентності, високі показники збуту та темпів зростання товарообороту, наявність 

потужної збутової інфраструктури, широкий асортимент послуг); 

  характеристика продукції, що пропонується: продукція, що реалізується 

посередником, має відповідати за якістю, асортиментом, конкурентоспроможністю тій, 

котра йому пропонується (що вища якість продукції, яку реалізує посередник, то більше 

можна йому довіряти);  

 асортимент товарів (коли посередник реалізує широкий асортимент товарів різних 

фірм, то необхідно переконатись у тому, що запропонованим вами товарам буде 

приділено необхідну увагу);  



 репутація (власні спостереження та інша інформація мають свідчити про чесність, 

порядність, послужливість посередника, його бажання «ділитись» прибутком);  

 охоплення ринку (що більшу кількість споживачів здатен охопити посередник, то 

ліпше);  

 близькість до ринку (що менша відстань від посередника до ринку, то ліпше); — 

запаси та складські приміщення (їх має бути достатньо для забезпечення необхідних 

поставок);  

 менеджмент (висока кваліфікація персоналу, раціональна організаційна структура). 

 

       Управління каналами розподілу — це комплекс підтримувальних та коригувальних 

заходів, які сприяють підвищенню ефективності діяльності каналів. Такі заходи 

базуються на оцінюванні результативності діяльності суб‘єктів каналу розподілу. 

       Оскільки канали розподілу складаються з кількох суб'єктів, завжди наявні, на жаль, 

потенційні суперечності між ними щодо виконуваних функцій, розподілу доходів і 

прибутку, асортименту продукції та послуг, права прийняття рішень тощо. Через це 

одним із важливих аспектів управління каналами розподілу є виявляння можливих 

конфліктних ситуацій і запобігання таким. 

       Співпрацю в каналах розподілу можна також забезпечити створенням 

маркетингових систем. 

       Розрізняють вертикальні, горизонтальні та багатоканальні маркетингові 

системи. 

       Вертикальна маркетингова система – це структура каналу розподілу, за якої 

виробники, гуртові та роздрібні торгівельні фірми функціонують як єдина система. 

       Горизонтальна маркетингова система – схема побудови каналу розподілу, за якої 

дві або більше компаній одного рівні об’єднують свої зусилля, щоб мати нові 

маркетингові можливості. 

       Багатоканальна маркетингова система – коли фірма формує два або більше 

канали розподілу, щоб охопити два або більше сегментів ринку. 

 
4. Види посередників. 

       Посередники – це суб’єкти ринкових відносин, які сприяють встановленню 

контактів між виробниками та споживачами щодо оперативного та якісного руху товарів 

з метою ефективного задоволення потреб споживачів на комерційній основі. 

       Крім цього виділяють таких найпоширеніших учасників каналу розподілу. 

       Біржа – установа, організаційна форма гуртової торгівлі. Опосередковує, регулює, 

формує вільні товарно-грошові й товарообмінні відносини (товарні, товарно-сировинні; 

АТ і ТОВ; відкриті і закриті, універсальні і спеціальні; міжнародні і національні; 

реального товару і ф’ючерсні, оцінні, змішані; центральні, міжрегіональні, локальні). 

       Дистриб’ютор – агент зі збуту товарів, переважно чужоземних, надає послуги з 

підготовки товару, закуповує за власний рахунок і продає, володіє складами, 

транспортом, укладає довготривалі угоди і здійснює допоміжні операції з вивчення 

кон’юнктури, рекламування товару, після продажного обслуговування, одержує дохід 

як різницю між закупівельною ціною із знижкою виробника і ціною продажу. 



       Дилер – фізична або юридична особа, що здійснює перепродаж товарів від свого 

імені та власним капіталом, надає за угодою інформацію про ринок, рекламує, виконує 

технічне обслуговування, має право укладати угоди як з 

 

       Комісіонер – посередник, що виконує операції купівлі-продажу від свого імені, але 

за рахунок виробника (комітента) на основі договору комісії, яким визначаються ціна 

товару та винагорода комісіонеру (відсоток від продажу або різниця між цінами 

виробника і покупця). 

      Агент торговий – посередник між виробником і споживачем, що здійснює продаж 

товарів, які належать виробнику, за його цінами і умовами, вишукує покупців, провадить 

переговори, допомагає оформляти передачу власності на товар за допомогою постійного 

представника виробника в регіоні. 

       Представник – повірений, з яким фірма підписала тривалі угоди про 

представництво її інтересу, налагоджування і підтримання зв’язків із тими, хто 

безпосередньо приймає рішення щодо купівлі. 

Брокер – посередник, який укладає угоди від імені, за дорученням і за рахунок 

виробника, надає покупцям послуги з вивчення ринку, рекламування, оформлення 

кредитів, одержує комісійну винагороду (0,25-0,3 % від вартості угоди). 

       Повірений – посередник, якого обирають продавці чи покупці для реалізації угод 

від свого імені та за дорученням, вони виконують волю своїх клієнтів, хоча в певних 

межах можуть діяти самостійно. 

       Відділ збуту фірми виробника – офіс чи установа, яка існує окремо від фірми, має 

власні склади і постачає товари оптовикам чи кінцевим споживачам. 

 
5. Формування та оцінка каналів розподілу. Чинники, що впливають на структуру 

каналів розподілу. 

Процес вибору оптимального варіанта каналу розподілу містить визначення чинників 

вибору каналу та оцінку каналів розподілу за критеріями 

Чинники, що впливають на вибір каналу розподілу: 

 тип і особливості самого товару. Так, товари, що швидко псуються, потребують 

швидкого продажу. Громіздкі товари зумовлюють створення такої структури каналу, яка 

сприяла б мінімізації відстані транспортування і кількості проміжних пунктів між 

виробником і споживачем. Товари, що потребують установки і обслуговування, 

продаються і обслуговуються самим виробником або ексклюзивними дилерами. Дорогі 

товари частіше продають у фірмових магазинах виробника, ніж через посередників. 

 обсяги торгівлі; 

 характер конкретного ринку. Наприклад, покупці впливають на формування каналу 

розподілу залежно від ступеня їх концентрації на ринку, частоти здійснення покупок, 

потреби в послугах. У разі значного розпорошення покупців на території канал 

розподілу може бути досить довгим. При невеликій частоті покупок потрібно вирішити 

питання накопичення і зберігання достатніх товарних запасів; 

 витрати на організацію каналу. 

Формуючи канали розподілу, визначають: 



 кількість каналів, їх довжину та ширину; 

 характер системи розподілу (власна чи незалежна, пряма чи опосередкована); 

  форму торгівлі (оптова чи роздрібна);  

 місця складування товарів, нагромадження запасів;  

 асортимент товарів для кожного посередника;  

 перелік сервісних функцій; рівень знижок і комісійних;  

 форму оплати праці торгових представників; типи посередників, їхню доступність; 

 систему привілеїв для посередників;  порядок розподілу функцій та відповідальності 

між суб'єктами цих каналів. 

Критерії оцінки каналів розподілу: 

 економічний (які потрібні інвестиції, який потенціал збуту, співвідношення доходів і 

витрат); 

  управлінський (власні можливості контролю над маркетингом продукту, умови 

співробітництва);  

 критерій придатності (наскільки канал адаптований до мінливого ринкового 

середовища умов конкуренції). 

                             Етапи процесу вибору та управління каналами розподілу 

1 ЕТАП – виявлення альтернативних систем розподіл  

2 ЕТАП – визначення цілей та завдань розподілу 

 3 ЕТАП – вибір структури канали розподілу Передбачає прийняття трьох рішень: 

  здійснювати прямий збут чи користуватися послугами посередників 

  визначити довжину каналів розподілу 

  визначити інтенсивність каналу розподілу. 

 4 ЕТАП – розробка стратегії комунікацій в каналі розподілу Фірма має визначитися, 

яку комунікаційну стратегію впливу на посередника варто обрати:  

 стратегія проштовхування: зусилля фірми спрямовані на посередників з метою 

заохотити їх включити до асортименту товари фірми, створювати необхідні товарні 

запаси, виділяти в торгових залах підприємств роздрібної торгівлі найкращі місця і 

заохочувати споживачів до купівлі товарів фірми.  

 стратегія притягування: зосередження основних комунікаційних зусиль на кінцевих 

споживачах з метою створення їхнього позитивного ставлення до товару для того, щоб 

споживач сам вимагав цей товар у посередника, заохочуючи його цим до торгівлі цією 

маркою.  

 комбінована -  використання обох стратегій.  

5 ЕТАП – рішення про управління каналами розподілу Рішення потребує:  

 вибору посередників. 

Основні критерії вибору посередника: 

фінансове становище; організація та основні показники збуту; загальна кількість товарів 

і виробів різних фірм, які продає посередник; репутація серед клієнтів; охоплення ринку; 

запаси та складські приміщення; управління. 

 

Дякую! 

Ваш викладач                                                                          С.В.Верблюд 


