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Назва курсу Інфраструктура товарного ринку 

Адреса викладання 

курсу 

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра маркетингу економічного факультету 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

07 «Управління та адміністрування» 

075 «Маркетинг» 

Викладачі курсу Зіньцьо Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри маркетингу 

Контактна інформація 

викладачів 

Yuliya.Zintso@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Zoom, Meet або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

телефонувати. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс орієнтовано на вивчення та засвоєння знань з теорії розвитку 

інфраструктури товарного ринку, управління діяльністю підприємства 

в галузі просування, зберігання та продажу товарів і послуг, 

забезпечення потреб споживачів. З’ясовуються функції та особливості  

суб’єктів інфраструктури товарного ринку, які забезпечують і 

обслуговують систему товароруху. Важливим у контексті вивчення 

курсу є розуміння важливості забезпечення безперешкодного 

функціонування ринкового механізму обігу товарів та послуг який 

вимагає чіткої взаємодії усіх учасників ринку. Пропонується 

застосування специфічних та інноваційних маркетингових прийомів, 

придатних для застосування в сучасних умовах. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Інфраструктура товарного ринку» є навчальною 

дисципліною з спеціальності «Маркетинг» для освітньої програми 

«Маркетинг», яка викладається в 6-му семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» є 

формування теоретичних і практичних знань з інфраструктури 

товарного ринку, управління діяльністю підприємства в галузі 

просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення 

потреб споживачів. 

Завдання: Основними завданнями дисципліни є: 

 ознайомлення студентів з відповідними поняттями і категоріями 

дисципліни; 

 набуття практичних навичок з визначення і застосування методів 

раціональної організації та планування діяльності інфраструктурного 

комплексу; 

 виховання здатності самостійного визначення та застосування 

методів пов’язаних з аналізом та обґрунтуванням ефективного 

функціонування та розвитку інфраструктури товарного ринку. 

Література для Базова література: 

mailto:Yuliya.Zintso@lnu.edu.ua
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вивчення дисципліни 1. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник для 

студ. вищих навч.закладів/ М.І. Бєлєвцев, Л.В. Шестопалова - К.: Центр 

навчальної літератури, 2005.- 416 с. 

2.Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / Пилявець В.М., Озима 

В.В., Заруба В.П. – К.: Аграрна освіта, 2015. – 255с.    

3.Савощенко, А. С. Інфраструктура товарного ринку [Текст]: навч.-

метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ А. С. Савощенко, В. М. 

Полонець. – К.: КНЕУ 2007. – 376 с.  

4. Савощенко, А. С. Інфраструктура товарного ринку 2-ге вид, без змін 

[Текст]: підручник. К.: КНЕУ 2005. – 336 с.  

5. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. 

Інфраструктура товарного ринку: Навч.посіб. – К.: Центр учбової 

літератури, 2007.– 296с. 

6.Шканова, О. М. Інфраструктура товарного ринку [Текст]: навч. 

посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 320 с. 

Допоміжна література: 

1. Виноградська А. М. Комерційне підприємство : сучасний стан, 

стратегії розвитку Монографія / А. М. Виноградська К:Центр навч. літ-

ри, 2004 - 807с. 

2.Комерційна діяльність: Підручник / За ред. Проф. В.В. Апопія.– Вид. 

2-ге, перероб і доп. – К.Знання, 2008. – 558с. 

3.Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. – Львів: ВЦ ЛНУ 

ім. І. Франка, 2015. – 450с. 

4.Організація торгівлі: підр / І. П. Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-ри , 2005 - 616с 

5.Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. 

Львів: Видавництво «Край», 2014. 244 с. 

6.Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. 228 с. 

7.Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: 

монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с. 

8.Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. — К.: 

МАУП, 2004. — 180 с.  
9.Шубіна О.О.Інфраструктура товарного ринку: Теоретичні засади: 

Підручник., К.:Знання, 2009. 379с.  

Інформаційні ресурси 

1. Електронний ресурс: Господарський кодекс України, 436-IV / 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15 2. Електронний ресурс: 

2.Цивільний кодекс України, 435-IV / 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15  

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

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

4.  «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з 

http://mr.com.ua/. 

5. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / 

Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/. 

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

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

8. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org. 
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9. Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua. 

Тривалість курсу __90__ год. 

 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 години 

практичних занять та 26 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент буде: 

знати: 

 сутність, основні поняття, терміни і категорії інфраструктури 

товарного ринку; 

 основні показники економічної діяльності суб’єктів інфраструктури 

товарного ринку; 

 методи комплексної оцінки стану та розвитку інфраструктурного 

комплексу товарного ринку, його відповідності вимогам сучасної 

ринкової економіки; 

вміти: 

 аналізувати техніко-економічні показники діяльності суб’єктів 

інфраструктурного комплексу; 

 визначати доцільність та ефективність застосування окремих видів 

ринкових процесів; 

 вивчати та впливати на попит і поведінку споживачів; 

 визначати тенденції і напрями вимог споживачів до кількісних і 

якісних характеристик товарів (послуг); 

 розробляти розробляти концепції та рекомендації з комплексного 

розвитку інфраструктури товарного ринку. 

Ключові слова Товар, ринок, інфраструктура, маркетинг, ціна, попит, сегмент ринку, 

сегментування, обмін, кон’юнктура ринку, конкуренція, монополія, 

олігополія, посередники, канал розподілу, торгівля, роздрібна торгівля, 

гуртова торгівля, стимулювання збуту, маркетингова інформація, 

реклама, канал розподілу, менеджери з продажу, маркетинг відносин, 

електронна торгівля, паблік рилейшнз, дистриб’ютори, дилери, 

брокери, маклери,  комісіонери, договір купівлі-продажу. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Тема 1 Суть та характеристика інфраструктури товарного ринку  

Тема 2 Сутність та особливості товарного ринку  

Тема 3 Діяльність маркетингових посередників в інфраструктурі 

товарного ринку 

Тема 4 Особливості організації посередницької діяльності на 

товарному ринку 

Тема 5 Суть і місце гуртової торгівлі в ринковому процесі 

Тема 6 Характеристика підприємств гуртової торгівлі 

Тема 7 Підприємства роздрібної торгівлі  

Тема 8  Виробнича і транспортно-експедиційна діяльність в 

інфраструктурі товарного ринку 

Тема 9 Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність в 

інфраструктурі товарного ринку 

Тема 10 Основи мерчандайзингу 

Тема 11 Персональний продаж на товарному ринку 

Тема 12 Сутність, види і форми лізингу  
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Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

 

При викладанні дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» 

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. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін як «Маркетинг», «Економіка підприємства», 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Поведінка споживача», 

«Менеджмент», достатніх для сприйняття категоріального апарату 

курсу, розуміння джерел досліджуваних об’єктів. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі 

викладання навчальної дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» 

є: 

- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, 

пробудження наукового інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання 

тестових завдань, вирішення ситуацій з метою набування умінь і 

практичних навичок  (практичні заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного 

складання модулів за тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального 

матеріалу у вигляді складання тестів, вирішення задач, написання 

рефератів на підставі самостійно опрацьованої базової літератури та 

додаткових джерел інформації (в т.ч. законодавчих актів) з метою 

конкретизації й поглиблення базових знань, необхідних умінь та 

практичних навичок (самостійна робота); 

- методи усного та письмового контролю (практичні заняття та 

самостійна робота). 

Необхідне обладнання Вивчення курсу «Інфраструктура товарного ринку» потребує 

використання загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: 

• практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 30 

• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20 

 • проведення заліку (оформляється за результатами поточної 

успішності студента протягом семестру 50×2=100) 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають індивідуальне 

письмове завдання у вигляді та доповіді. Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
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академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

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 
 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань  

 

1. Суть, предмет і завдання навчальної дисципліни “Інфраструктура 

товарного ринку” 

2. Елементи інфраструктури товарного ринку та їх характеристика 

3. Класифікація та види ринків 

4. Товарний ринок та його характеристика 

5. Маркетингові посередники в інфраструктурі товарного ринку 

6. Види посередників 

7. Рекламні посередники в інфраструктурі товарного ринку 

8. Фінансові посередники в інфраструктурі товарного ринку 

9. Суть, характеристики та суб’єкти торгівлі 
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10. Роль і функції гуртової торгівлі 

11. Основні види гуртових посередників 

12. Характеристика підприємств гуртової торгівлі 

13. Суть та роль роздрібної торгівлі 

14. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі 

15. Роль виробництва у забезпеченні товарного обігу 

16. Транспортно-експедиційна діяльність на товарному ринку 

17. Сутність і призначення інформаційної діяльності в інфраструктурі 

товарного ринку 

18. Джерела маркетингової діяльності та методи її збору 

19. Суть та види організаційно-комерційних послуг 

20. Зміст поняття мерчандайзингу 

21. Застосування технологій мерчандайзингу у виробництві та збуті 

22. Інструменти комунікацій в мерчандайзингу 

23. Поняття, функції та права товарної біржі 

24. Суть і завдання персонального продажу 

25. Зміст та основні етапи ефективного персонального продажу 

26. Поняття та функції лізингу 

27. Об’єкти та суб’єкти лізингових відносин 

28. Класифікація лізингу 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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СХЕМА КУРСУ «ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ» 
 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези 

 
 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література Завдання, год Термін 

виконання 

 Тема 1. Суть та характеристика інфраструктури 

товарного ринку  

 

Інфраструктура товарного ринку та її місце в 

ринковій економіці. Складові інфраструктури 

товарного ринку та їх характеристика. Ефективність 

функціонування інфраструктури товарного ринку. 

Особливості функціонування інфраструктури 

аграрного товарного ринку  

Лекція 1. Інфраструктура товарного 

ринку: навч. посіб. / Пилявець 

В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: 

Аграрна освіта, 2015. – 255с.   

2.Організація торгівлі: підр / І. П. 

Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-

ри , 2005 - 616с. 3.Савощенко, А. 

С. Інфраструктура товарного 

ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц./ А. С. 

Савощенко, В. М. Полонець. – К.: 

КНЕУ 2007. – 376 с. 4. Шубіна 

О.О.Інфраструктура товарного 

ринку: Теоретичні засади: 

Підручник., К.:Знання, 2009. 379с.  

Завдання для 

самооцінювання: 

 

1. Яке місце в ринковій 

економіці займає 

інфраструктура товарного 

ринку 

2. Охарактеризуйте 

елементи інфраструктури 

товарного ринку  

3. Опишіть особливості 

функціонування 

інфраструктури товарного 

ринку 

2 год 

 Тема 2. Сутність та особливості товарного ринку 

Зміст, поняття і характеристика ринку. Складові 

ринку та його функції.  Класифікація та види ринків. 

Особливості державного регулювання товарного 

ринку. 

лекція 1. Інфраструктура товарного 

ринку: навч. посіб. / Пилявець 

В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: 

Аграрна освіта, 2015. – 255с.   

2.Організація торгівлі: підр / І. П. 

Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-

ри , 2005 - 616с. 3.Савощенко, А. 

С. Інфраструктура товарного 

ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц./ А. С. 

Савощенко, В. М. Полонець. – К.: 

КНЕУ 2007. – 376 с. 4. Шубіна 

О.О.Інфраструктура товарного 

ринку: Теоретичні засади: 

Підручник., К.:Знання, 2009. 379с. 

Завдання для 

самооцінювання: 

 

1. Назвіть основні поняття 

ринку 

2. Розкрийте складові 

ринку та опишіть їхні 

функції 

3. Охарактеризуйте 

товарний ринок 

2 год 
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 Тема 3. Діяльність маркетингових посередників в 

інфраструктурі товарного ринку 

Маркетингові посередники як основа 

інфраструктури товарного ринку. Торгово-

посередницька діяльність в інфраструктурі товарного 

ринку. Види посередників. 

Рекламні та фінансові посередники в інфраструктурі 

товарного ринку. Консалтинг: поняття, види, переваги. 

Механізм вибору та залучення маркетингових 

посередників 

лекція 1. Інфраструктура товарного 

ринку: навч. посіб. / Пилявець 

В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: 

Аграрна освіта, 2015. – 255с.   

2.Організація торгівлі: підр / І. П. 

Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-

ри , 2005 - 616с. 3.Савощенко, А. 

С. Інфраструктура товарного 

ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц./ А. С. 

Савощенко, В. М. Полонець. – К.: 

КНЕУ 2007. – 376 с. 4. Шубіна 

О.О.Інфраструктура товарного 

ринку: Теоретичні засади: 

Підручник., К.:Знання, 2009. 379с.  

Завдання для 

самооцінювання: 

 

1. Розкрийте зміст поняття 

«маркетинговий 

посередник». Назвіть 

основні види посередників.  

2. Охарактеризуйте 

діяльність рекламних 

посередників в 

інфраструктурі товарного 

ринку 

3. Що таке консалтинг?  

 

4 год 

 Тема 4. Особливості організації посередницької 

діяльності на товарному ринку 

Характеристика посередницької діяльності. Функції 

посередників. 

Організація роботи посередників. Кооперація в 

торгівлі 

лекція 1. Інфраструктура товарного 

ринку: навч. посіб. / Пилявець 

В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: 

Аграрна освіта, 2015. – 255с.   

2.Організація торгівлі: підр / І. П. 

Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-

ри , 2005 - 616с. 3.Савощенко, А. 

С. Інфраструктура товарного 

ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц./ А. С. 

Савощенко, В. М. Полонець. – К.: 

КНЕУ 2007. – 376 с. 4. Шубіна 

О.О.Інфраструктура товарного 

ринку: Теоретичні засади: 

Підручник., К.:Знання, 2009. 379с.  

Завдання для 

самооцінювання: 

 

1. Охарактеризуйте процес 

організації гуртових 

закупівель товарів 

2. Назвіть основні функкції, 

які виконують посередники 

3. Опишіть процес 

кооперації в гуртовій 

торгівлі 

 

2 год 

 Тема 5. Суть і місце гуртової торгівлі в 

ринковому процесі 

Суть, роль і функції гуртової торгівлі в ринковому 

процесі. Форми та рівні організації гуртової 

діяльності. Основні види гуртових посередників. 

 

лекція 1. Інфраструктура товарного 

ринку: навч. посіб. / Пилявець 

В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: 

Аграрна освіта, 2015. – 255с.   

2.Організація торгівлі: підр / І. П. 

Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-

ри , 2005 - 616с. 3.Савощенко, А. 

С. Інфраструктура товарного 

ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц./ А. С. 

Завдання для 

самооцінювання: 

 

1. Що таке гуртова 

торгівля? Яка її роль в 

ринковому процесі? 

2. Охарактеризуйте рівні 

організації гуртової 

діяльності 

3. Назвіть форми 

організації гуртової 

4 год 
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Савощенко, В. М. Полонець. – К.: 

КНЕУ 2007. – 376 с. 4. Шубіна 

О.О.Інфраструктура товарного 

ринку: Теоретичні засади: 

Підручник., К.:Знання, 2009. 379с.  

торгівлі 

 

 Тема 6. Характеристика підприємств гуртової 

торгівлі 

Загальна характеристика діяльності підприємств 

гуртової торгівлі. Типи та види гуртових підприємств, 

їх класифікація та характеристика.  

Організація гуртової закупівлі товарів. Гуртовий 

продаж товарів. Послуги підприємств гуртової 

торгівлі 

лекція 1. Інфраструктура товарного 

ринку: навч. посіб. / Пилявець 

В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: 

Аграрна освіта, 2015. – 255с.   

2.Організація торгівлі: підр / І. П. 

Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-

ри , 2005 - 616с. 3.Савощенко, А. 

С. Інфраструктура товарного 

ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц./ А. С. 

Савощенко, В. М. Полонець. – К.: 

КНЕУ 2007. – 376 с. 4. Шубіна 

О.О.Інфраструктура товарного 

ринку: Теоретичні засади: 

Підручник., К.:Знання, 2009. 379с.  

Завдання для 

самооцінювання: 

 

1. Охарактеризуйте 

діяльність підприємств 

гуртової торгівлі 

2. Наведіть класифікацію 

гуртових підприємств 

3. Перерахуйте основні 

етапи гуртової закупки 

товарів 

 

2 год 

 Тема 7. Підприємства роздрібної торгівлі  
Сутність та роль роздрібної торгівлі. Класифікація 

підприємств роздрібної торгівлі. Функції роздрібних 

торгових підприємств.   

Спеціалізація підприємств роздрібної торгівлі. 

Принципи розміщення підприємств роздрібної 

торгівлі. 

лекція 1. Інфраструктура товарного 

ринку: навч. посіб. / Пилявець 

В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: 

Аграрна освіта, 2015. – 255с.   

2.Організація торгівлі: підр / І. П. 

Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-

ри , 2005 - 616с. 3.Савощенко, А. 

С. Інфраструктура товарного 

ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц./ А. С. 

Савощенко, В. М. Полонець. – К.: 

КНЕУ 2007. – 376 с. 4. Шубіна 

О.О.Інфраструктура товарного 

ринку: Теоретичні засади: 

Підручник., К.:Знання, 2009. 379с.  

Завдання для 

самооцінювання: 

 

1. За якими ознаками 

характеризується роздрібне 

торгівельне підприємство?  

2. Які роздрібні торговці 

належать до торговельних 

одиниць? 

3. На основі яких підходів 

здійснюється територіальне 

розміщення торговельної 

мережі ? 

 

4 год 

 Тема 8. Виробнича і транспортно-експедиційна 

діяльність в інфраструктурі товарного ринку  

Роль виробництва у забезпеченні товарного обігу. 

Транспортно-експедиційна діяльність на товарному 

ринку. Критерії вибору та чинники розвитку 

транспортно-експедиційних послуг. 

лекція 1. Інфраструктура товарного 

ринку: навч. посіб. / Пилявець 

В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: 

Аграрна освіта, 2015. – 255с.   

2.Організація торгівлі: підр / І. П. 

Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Завдання для 

самооцінювання: 

 

1.Що таке товарний обіг?  

2. Охарактеризуйте роль 

транспортно-експедиційної 

2 год 



 11 

 Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-

ри , 2005 - 616с. 3.Савощенко, А. 

С. Інфраструктура товарного 

ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц./ А. С. 

Савощенко, В. М. Полонець. – К.: 

КНЕУ 2007. – 376 с. 4. Шубіна 

О.О.Інфраструктура товарного 

ринку: Теоретичні засади: 

Підручник., К.:Знання, 2009. 379с.  

діяльності на товарному 

ринку? 

 Тема 9. Інформаційна та організаційно-

комерційна діяльність в інфраструктурі товарного 

ринку 

Суть та призначення інформаційної діяльності в 

інфраструктурі товарного ринку. Місце та роль 

інформаційно-консультаційних та маркетингово-

збутових центрів на товарному ринку. 

Джерела маркетингової інформації та методи її 

збору. Організаційно-комерційні послуги: суть, види. 

лекція 1. Інфраструктура товарного 

ринку: навч. посіб. / Пилявець 

В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: 

Аграрна освіта, 2015. – 255с.   

2.Організація торгівлі: підр / І. П. 

Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-

ри , 2005 - 616с. 3.Савощенко, А. 

С. Інфраструктура товарного 

ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц./ А. С. 

Савощенко, В. М. Полонець. – К.: 

КНЕУ 2007. – 376 с. 4. Шубіна 

О.О.Інфраструктура товарного 

ринку: Теоретичні засади: 

Підручник., К.:Знання, 2009. 379с.  

Завдання для 

самооцінювання: 

 

1.Що таке інформаційна 

послуга? 

2.Хто є постачальником 

інформаційної послуги? 

3.Охарактеризуйте риси 

інформаційного суспільства 

2 год 

 Тема 10. Основи мерчандайзингу 

Суть та зміст мерчандайзингу. Особливості 

застосування технологій мерчандайзингу у 

виробництві та збуті.  

Інструменти комунікацій в мерчандайзингу. 

Комунікаційні засоби просування на місцях продажів. 

лекція 1. Інфраструктура товарного 

ринку: навч. посіб. / Пилявець 

В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: 

Аграрна освіта, 2015. – 255с.   

2.Організація торгівлі: підр / І. П. 

Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-

ри , 2005 - 616с. 3.Савощенко, А. 

С. Інфраструктура товарного 

ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц./ А. С. 

Савощенко, В. М. Полонець. – К.: 

КНЕУ 2007. – 376 с. 4. Шубіна 

Завдання для самооцінювання: 

 

О.О.Інфраструктура товарного 

ринку: Теоретичні засади: 

Завдання для 

самооцінювання: 

 

1.Що таке “мерчандайзинг” 

та хто такий 

“мерчандайзер”? 

2. Які сааме технології 

мерчандайзингу 

застосовуються у 

виробництві та збуті?  

3.Назвіть інструменти 

комунікацій в 

мерчандайзингу? Який на 

Вашу думку, інструмент є 

найдієвішим? 

4 год 
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Підручник., К.:Знання, 2009. 379с.  

 Тема 11. Персональний продаж на товарному 

ринку 

Суть та завдання персонального продажу  товарів. 

Зміст та основні етапи ефективного персонального 

продажу. Ключові вимоги до торгових агентів та 

їхньої роботи. 

лекція 1. Інфраструктура товарного 

ринку: навч. посіб. / Пилявець 

В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: 

Аграрна освіта, 2015. – 255с.   

2.Організація торгівлі: підр / І. П. 

Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-

ри , 2005 - 616с. 3.Савощенко, А. 

С. Інфраструктура товарного 

ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц./ А. С. 

Савощенко, В. М. Полонець. – К.: 

КНЕУ 2007. – 376 с. 4. Шубіна 

О.О.Інфраструктура товарного 

ринку: Теоретичні засади: 

Підручник., К.:Знання, 2009. 379с.  

Завдання для 

самооцінювання: 

 

1.Що таке “Персональний 

продаж”? Назвіть основні 

завдання персонального 

продажу товарів 

2. Проаналізуйте основні 

етапи ефективного 

персонального продажу 

3. Назвіть основні вимоги 

до роботи торгових агентів?  

2 год 

 Тема 12. Сутність, види і форми лізингу 

Поняття та функції лізингу. Об’єкти та суб’єкти 

лізингових відносин. Класифікація та характеристика 

основних форм лізингу 

лекція 1. Інфраструктура товарного 

ринку: навч. посіб. / Пилявець 

В.М., Озима В.В., Заруба В.П. – К.: 

Аграрна освіта, 2015. – 255с.   

2.Організація торгівлі: підр / І. П. 

Міщук, В. М. Ребицький; ред В. В. 

Апопій, 2-е вид К.центр навч літ-

ри , 2005 - 616с. 3.Савощенко, А. 

С. Інфраструктура товарного 

ринку [Текст]: навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц./ А. С. 

Савощенко, В. М. Полонець. – К.: 

КНЕУ 2007. – 376 с. 4. Шубіна 

О.О.Інфраструктура товарного 

ринку: Теоретичні засади: 

Підручник., К.:Знання, 2009. 379с.  

Завдання для 

самооцінювання: 

 

1.Назвіть основні функції 

лізингу? 

2. Проаналізуйте 

законодавче регулювання 

лізингу в Україні. 

3. Охарактеризуйте основні 

форми лізингу 

2 год 

 
 


