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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Маркетингова інфраструктура» 

складена відповідно до освітньої програми підготовки магістра спеціальності 

«Маркетинг» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є механізми та інструменти 

виконання маркетингових функції спеціалізованими організаціями – інститутами 

маркетингової інфраструктури. 

Міждисциплінарні зв’язки: Курс «Маркетингова інфраструктура» пов’язаний з 

циклом дисциплін соціогуманітарної та професійної підготовки бакалавра та магістра і 

ґрунтується на раніше отриманих студентами знаннях, практичних навичках з навчальних 

предметів «Маркетинг», «Рекламний менеджмент», «Маркетинговий менеджмент», 

«Маркетингова діяльність закладів торгівлі», «Аграрний маркетинг», «Логістичний 

менеджмент» та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Загальні засади функціонування маркетингової 

інфраструктури. 

Змістовий модуль 2. Інфраструктурне забезпечення маркетингової діяльності. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни «Маркетингова інфраструктура» є надання глибинних 

знань про особливості функціонування інститутів інфраструктури, які в сучасних умовах 

покликані сприяти розробці маркетингових програм та реалізації функцій маркетингу на 

засадах аутсорсингу. 

1.1 Завдання: Основними завданнями дисципліни є: 

 з’ясування механізмів застосування маркетингових посередників для виконання 

функцій маркетингу на засадах аутсорсингу; 

 формування знань з теорії розвитку маркетингової інфраструктури та її ролі в 

ринковій економіці; 

 пошук та визначення найбільш ефективних умов діяльності суб’єктів 

маркетингової інфраструктури ринку; 

 формування вмінь та навичок визначення і застосування методів раціональної 

організації та планування діяльності окремих інститутів маркетингової інфраструктури. 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

 сутність та зміст категорій «маркетинговий посередник», «ринкова 

інфраструктура», «маркетингова інфраструктура», «інститут маркетингової 

інфраструктури»; 

 механізм здійснення посередницької діяльності у сфері маркетингу; 

 можливості та загрози функціонування інститутів маркетингової інфраструктури; 

 основних інституційних учасників ринку, спроможних фахово виконувати ті чи 

інші маркетингові функції на засадах аутсорсингу; 

 підходи до класифікації маркетингових посередників та інститутів 

маркетингової інфраструктури; 

 особливості, інструменти та механізми виконання маркетингових функцій 

основними спеціалізованими учасниками ринку. 

вміти: 

 аналізувати та визначати доцільність залучення тих чи інших інститутів 

маркетингової інфраструктури до виконання маркетингових функцій конкретної компанії; 

 вивчати та впливати на попит і поведінку споживачів; 

 оцінювати ефективність здійснення маркетингової діяльності на засадах 

аутсорсингу; 
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 визначати більш ефективні інструменти та механізми здійснення маркетингової 

діяльності; 
 характеризувати ефективність функціонування елементів інформаційно-

аналітичної, інноваційно-виробничої, розподільчої та комунікаційної інфраструктури; 
 визначати чинники впливу на ефективність функціонування різних елементів 

маркетингової інфраструктури. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити ЄКТС. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Загальні засади функціонування маркетингової 

інфраструктури 
 

Тема Лекції Практичні Самостійна робота 

 ОФН ЗФН ОФН ЗФН ОФН ЗФН 

Тема 1. Зміст та характеристика ринкової 

інфраструктури 

2 1 3 1 10 12 

Тема 2. Сутність та характеристика 

маркетингової інфраструктури. 

2 1 3 1 10 13 

Тема 3. Система посередництва в 
маркетинговій діяльності. 

2 1 3 2 10 13 

Тема 4. Класифікація інститутів 

маркетингової інфраструктури 

2 1 3 1 10 13 

Всього 8 4 12 5 40 51 

 

Змістовий модуль 2. Інфраструктурне забезпечення маркетингової діяльності 
Тема Лекції Практичні Самостійна 

робота 

 ОФН ЗФН ОФН ЗФН ОФН ЗФН 

Тема 4. Інфраструктурне забезпечення 
інформаційно-аналітичної та інноваційно-
виробничої діяльності. 

3 2 4 2 16 17 

Тема 5. Інфраструктурне забезпечення розподільчої 

діяльності. 

3 1 4 2 12 17 

Тема 6. Інфраструктурне забезпечення 
комунікаційної діяльності 

2 1 4 1 12 17 

Всього 8 4 12 5 29 51 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 
При викладанні дисципліни «Маркетингова інфраструктура» 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 

інфраструктура» 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 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/65.pdf
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