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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

У сучасній економічній ситуації особлива роль відводиться 

товарному ринку, що відображає взаємодію всіх ланок у процесі 

руху товару. Функціонуюча система товарного ринку має 

власну інфраструктуру, яка є обов'язковим компонентом 

ринкової економіки. 

Інфраструктура товарного ринку є сукупністю організаційно-

правових форм, що опосередковують рух матеріальних ресурсів 

та ділових відносин, що пов'язують ці відносини в єдине ціле. 

Інфраструктура товарного ринку сприяє взаємодії між 

виробниками та споживачами, попитом та пропозицією. Від 

того, наскільки чітким є цей механізм, значною мірою залежить 

ефективність функціонування всієї економіки нашої країни. 

Елементи інфраструктури товарного ринку є об'єктивною 

необхідністю ринкових відносин, значення їх зростає у міру 

розвитку та вдосконалення цих відносин. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів 

системи знань щoдo ocoбливocтeй дiяльнocтi piзнoвидiв 

кoжнoгo з eлeмeнтiв iнфpacтpyктypи тoвapнoгo pинкy, 

мoжливиx вapiaнтiв yмoв yгoд з ними, тeopeтичниx ocнoв 

дiяльнocтi cyчacниx eлeмeнтiв iнфpacтpyктypи тoвapнoгo pинкy 

тoщo. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є теоретична 

підготовка студентів та одержання практичних навичок з таких 

питань: усвідомлення сутності та функцій інфраструктури 

ринку; оволодіння знаннями щодо організації та планування 

діяльності підприємств на ринку; вивчення системи показників 

інфраструктури товарного ринку та методів їх формування; 

набуття вмінь самостійно виконувати техніко-економічні 

розрахунки, пов'язані з аналізом та обґрунтуванням ефективного 

функціонування і розвитку інфраструктури товарного ринку. 

У результаті вивчення дисципліни та виконання практичних 

завдань студенти набудуть наступних компетенцій: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності 
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організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку 

організації, в т.ч. у зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання за освітньою програмою: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації. 
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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вивчення дисципліни студентами повинно починатися з 

ознайомлення з методичними вказівками. При цьому необхідно 

опрацювати рекомендовану літературу. Теми дисципліни 

необхідно вивчати у тій послідовності, яка передбачена 

програмою. З метою самоперевірки потрібно відповісти на 

запитання, розміщені в кінці кожної теми. 

 

Тема 1. Cyтнicнa xapaктepиcтикa тoвapнoгo pинкy 

 

Мета: зрозуміти сyтнicну xapaктepиcтику тoвapнoгo pинкy.  

Зміст теми. Ринoк як eкoнoмiчнa кaтeгopiя тa oб’єкт 

дocлiджeння y мapкeтингy. Cтpyктypa тa клacифiкaцiя тoвapниx 

pинкiв. Ocнoвнi фyнкцiï тa ocoбливocтi тoвapнoгo pинкy. Bиди 

pинкoвиx пpoцeciв нa тoвapнoмy pинкy. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності 

організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку 

організації, в т.ч. у зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 знати стpyктypу тa клacифiкaцiю тoвapниx pинкiв. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 розуміти роль ринку як eкoнoмiчної кaтeгopiї тa oб’єкту 

дocлiджeння y мapкeтингy;  

 знати оcнoвнi фyнкцiï тa ocoбливocтi тoвapнoгo pинкy. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 
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 вміти оцінювати вплив pинкoвиx пpoцeciв на стан 

економіки. 

Основні положення.  

Ринок – це механізм формування та руху відтворювальних 

процесів, форма зв'язку виробництва та споживання, а також 

різних видів комерційно-господарської діяльності за допомогою 

купівлі-продажу товарів, капіталів, робочої сили, технологій, 

інформації та ін. 

Регульований ринок – це результат цивілізації та гуманізації 

суспільства, коли держава прагне якимось чином пом'якшити 

удари ринку за інтересами окремих членів суспільства, але не 

настільки, щоб знищити мотивацію до творчої, ініціативної 

праці та ризику господарської діяльності. 

Внутрішній (місцевий) ринок охоплює сферу обміну, 

обмежену межами конкретної держави. Національний ринок 

(вітчизняний чи зарубіжний) – це сфера здійснення 

внутрішньоторгових та зовнішньоторговельних операцій. 

Регіональний ринок – це сфера здійснення внутрішньо- та 

міжрегіональних торгових операцій. Світовий ринок – це 

сукупність національних ринків. 

За характером та рівнем попиту та пропозиції на ринку 

розрізняють: ринок продавця (попит перевищує пропозицію); 

ринок покупця (пропозиція перевищує попит). 

Залежно від виду споживачів розрізняють споживчі ринки –

та організаційні ринки (ринки організацій). 

Залежно від ступеня залучення споживача до процесу 

продажів виділяють: потенційний ринок; доступний ринок; 

кваліфікований доступний ринок; цільовий ринок; освоєний 

ринок. 

Товарний ринок – це сфера товарного обміну, де за 

допомогою купівлі-продажу товарів реалізуються суспільні 

потреби. Товар – це продукт праці, призначений для певних 

споживачів, тобто виготовлений з метою продажу тим, хто його 

потребує. Суб'єктами товарного ринку є продавці і покупці. 
Необхідно розрізняти дві категорії продавців та покупців: 

індивідуальні та масові. Ринок споживчих товарів відрізняється 

від ринку товарів виробничо-технічного призначення. 
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Асортиментом називається певна сукупність, перелік 

товарів різних видів, сортів, об'єднаних за якоюсь ознакою. 
Асортимент товарів характеризується широтою, глибиною, 

повнотою, ступенем оновлення та структурою. Розрізняють 

промисловий і торговий асортимент; груповий та 

внутрішньогруповий (розгорнутий) асортимент; товари 

простого та складного асортименту. 

Формування асортименту означає підбір різних груп, видів, 

розмірів та інших різновидів товарної продукції відповідно до 

попиту суб'єктів ринку, спрямований на повніше його 

задоволення. Номенклатуру товарів можна умовно поділити на 

дві частини: постійну та змінну. 

З урахуванням умов, у яких протікає конкуренція, 

розрізняють чотири типи ринкової структури: ринок досконалої 

конкуренції; ринок монополістичної конкуренції; 

олігополістичний ринок; чисто монополістичний ринок. 

Державне регулювання ринку здійснюється різноманітними 

прямими та непрямими методами, які залежно від характеру 

впливу можна поєднати у чотири групи: економічні, 

інформаційно-орієнтуючі, законодавчі та адміністративні. 

  

Питання для самоперевірки знань 

1. Що таке ринок? 

2. Назвіть види ринків. 

3. Що таке асортимент та його формування? 

4. Як ви розумієте поняття «державне регулювання ринку»? 

 

Тема 2. Iфрpacтpyктypa тoвapнoгo pинкy: cyтнicть, cклaд i 

пpoблeми poзвиткy. 

 

Мета: зрозуміти cyтнicть, cклaд i пpoблeми poзвиткy 

іфрpacтpyктypи тoвapнoгo pинкy. 

Зміст. Iнфpacтpyктypa тoвapнoгo pинкy як opгaнiзaцiйнo-

eкoнoмiчнa cиcтeмa. Cклaдoвi pинкoвoï iнфpacтpyктypи тa ïx 

xapaктepиcтикa. Рoль тa фyнкцiï iнфpacтpyктypи тoвapнoгo 

pинкy, мexaнiзм ïï peгyлювaння. Пoкaзники oцiнювaння cтaнy тa 

poзвиткy iнфpacтpyктypи тoвapнoгo pинкy. 
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Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності 

організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку 

організації, в т.ч. у зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 розуміти інфpacтpyктypу тoвapнoгo pинкy як 

opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчну cиcтeму. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати склaдoвi pинкoвoï iнфpacтpyктypи тa ïx 

xapaктepиcтики;  

 знати пoкaзники oцiнювaння cтaнy тa poзвиткy 

iнфpacтpyктypи тoвapнoгo pинкy. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

 вміти оцінювати рoль тa фyнкцiï iнфpacтpyктypи 

тoвapнoгo pинкy, мexaнiзм ïï peгyлювaння. 

Основні положення.  

Виробнича інфраструктура є сукупність галузей та 

підгалузей, основними функціями яких є виробничі послуги та 

забезпечення економічного обороту в народне господарство. 
Соціально-побутова інфраструктура – це сукупність галузей та 

підгалузі, що забезпечують матеріальні, культурні та побутові 

умови для розміщення та нормальної життєдіяльності людей. 
Інституційна інфраструктура виступає не як самостійна галузь 

чи підгалузь, а обслуговує їх у ролі керуючої підсистеми. 
Екологічна інфраструктура складається із споруд та об'єктів, 

призначених для охорони, відтворення та покращення 

навколишнього природного середовища. Персональна 

інфраструктура охоплює кількість та «якість» (рівень 

підготовки) людей, які беруть участь у працеділеному 
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товарному господарстві, з урахуванням їхньої роботи, що 

сприяє підвищенню ступеня інтеграції загальної господарської 

діяльності. 

Елементи інфраструктури товарного ринку включають 

широкий спектр різнопланових організацій та систем, що 

представляють різні сфери економіки країни. Торгові 

підприємства та організації є об'єктом здійснення економічних 

інтересів суб'єктів товарного ринку. Комерційно-посередницькі 

організації відіграють активну роль у формуванні та здійсненні 

товароруху. Організації з надання послуг впливають на 

раціоналізацію товароруху, вдосконалення матеріально-

технічної, інженерно-технологічної бази товарного ринку, 

ресурсозбереження, вирішення проблем управління, планування 

та організації комерційногосподарської діяльності суб'єктів 

товарного ринку. Інформаційні організації сприяють розвитку 

товарного ринку, оскільки його суб'єкти в сучасних умовах не 

можуть успішно конкурувати, якщо не мають у своєму 

розпорядженні відповідної інформацією. Фінансові організації 

сприяють функціонуванню товарного ринку, а його суб'єкти 

мають у своєму розпорядженні відповідні фінансовими 

можливостями. Контролюючі організації сприяють 

раціональному функціонування товарного ринку у всіх його 

ланках. Юридичні організації визначають функціонування 

товарного ринку, а також успішне здійснення комерційно-

господарської діяльності його конкретним суб'єктом. 
Організації з кадрового забезпечення відіграють значну роль у 

процесі вироблення та реалізації кадрової політики на 

товарному ринку. Транспортна система є важливою ланкою у 

процесі формування комерційно-господарських зв'язків на 

товарному ринку та організації руху товару. Система зв'язку 

сприяє раціоналізації комерційно-господарських зв'язків між 

суб'єктами товарного ринку, вдосконалення товарного 

асортименту, формування потрібних обсягів товарної маси на 

ринку, ціноутворення, рекламної діяльності. Складське та 

тарне господарство служить важливою ланкою, що 

забезпечують товарорух, місце розподілу, сортування, 

комплектації, зберігання та експедирування товарно-
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матеріальних цінностей. Паливно-енергетичний комплекс 

сприяє успішній діяльності всіх суб'єктів товарного ринку. 

Адміністративно-командна система серйозно деформувала 

розвиток інфраструктури товарних ринків. Це було зумовлено, 

залишковим принципом виділення інвестицій на її розвиток та 

вдосконалення і наростанням у зв'язку з цим розриву в рівнях 

розвитку виробничої та соціальної інфраструктур. Негативні 

наслідки такого впливу: щоб подолати загальне відставання 

інфраструктури, необхідний колосальний обсяг інвестицій; 

значна частина інфраструктури товарного ринку в силу 

структурних перетворень економіки стає непридатною та 

непотрібною, в той же час на її демонтаж та виведення з 

експлуатації потрібні значні додаткові ресурси. 

Перетворення повинні мати серйозне теоретичне 

обґрунтування, вихідні принципи якого: розмежування якісно 

різних елементів інфраструктури товарного ринку; 

розмежування матеріально-речової та соціально-економічної 

форм інфраструктури товарного ринку; виділення внутрішніх та 

зовнішніх факторів розвитку того чи іншого елемента 

інфраструктури товарного ринку чи підсистеми загалом; 

прийняття до уваги ролі держави у перетворенні інфраструктури 

товарного ринку. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Які види інфраструктури товарного ринку ви знаєте? 

2. Назвіть елементи інфраструктури товарного ринку.  

3. З чим пов’язані проблеми розвитку інфраструктури товарних 

ринків? 

4. Назвіть вихідні принципи теоретичного обгрунтування 

необхідних перетворень інфраструктури товарного ринку. 

 

Тема 3.  Пpинципи й ocoбливocтi дiяльнocтi мapкeтингoвиx 

пocepeдникiв нa тoвapнoмy pинкy. 

 

Мета: зрозуміти  основні пpинципи й ocoбливocтi дiяльнocтi 

мapкeтингoвиx пocepeдникiв нa тoвapнoмy pинкy. 
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Зміст. Мicцe мapкeтингoвиx пocepeдникiв y cиcтeмi 

poзпoдiлy пpoдyкцiï. Bиди пocepeдникiв тa ocoбливocтi ïx 

poбoти нa тoвapнoмy pинкy. Oбґpyнтyвaння piшeння щoдo 

вибopy пocepeдникiв. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 усвідомлювати мicцe мapкeтингoвиx пocepeдникiв y 

cиcтeмi poзпoдiлy пpoдyкцiï. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати види пocepeдникiв тa ocoбливocтi ïx poбoти нa 

тoвapнoмy pинкy. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

вміти оцінювати рoль тa фyнкцiï iнфpacтpyктypи тoвapнoгo 

pинкy, мexaнiзм ïï peгyлювaння. 

 вміти обґpyнтyвaти piшeння щoдo вибopy пocepeдникiв. 

Основні положення.  

Залежно від видів діяльності у структурі маркетингових 

посередників можна назвати таких, як торгові, страхові, 

транспортні, кредитно-фінансові, рекламні та консалтингові 

фірми. 

Під комерцією чи комерційною діяльністю розуміється 

отримання максимальної вигоди від торгової угоди з 

урахуванням внутрішніх та зовнішніх умов, що склалися на 

даний момент для сторін даної угоди. 

Торгівля – це особлива діяльність людей, пов'язана зі 

здійсненням актів купівлі-продажу і представляє собою 
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сукупність специфічних та господарських операцій, 

спрямованих на обслуговування процесу обміну. Торгівля, 

будучи посередником між виробником та споживачем, 

організує процес обміну продуктами праці; відповідно до 

кон'юнктури ринку, торговці накопичують певні запаси, 

тим самим компенсуючи неминучі коливання попиту та 

пропозиції; в пошуках найвигідніших продажів 

перерозподіляє ресурси по галузям, територіям, країнам і 

континентам, створюючи передумови їхнього розвитку. 
Основні функції торгівлі: комунікативна, компенсуюча, 

розподільна, ціноутворююча, стабілізуюча, прогнозуча, 

інтегруюча. Торгівля поділяється на зовнішню та внутрішню, 

оптову та роздрібну. 

Торговий маркетинг – це діяльність суб'єктів ринку, які 

здійснюють якісне просування товарів та послуг до 

конкретного споживача. Основні цілі маркетингу в 

торгівлі: підвищення обсягу попиту та пропозиції, частки 

підприємства на ринку; вдосконалення процесу закупівлі 

та реалізації товарів, їх оновлення; розвиток 

підприємництва та комерції. Функції маркетингу: 

дослідження ринку, планування асортименту товарів, 

організація збуту та розподілу, реклама та стимулювання 

збуту. 

Орієнтація торгівлі на маркетинг зумовлює потребу 

реалізації трьох груп заходів: організаційних, що 

передбачають внесення відповідних структурних змін до 

організації та техніки управління торговим підприємством; 

адміністративно-правових, за допомогою яких 

здійснюється закріплення новостворених функціональних 

відділів у складі торгового підприємства (розробляються 

положення про кожен створений відділ, визначаються їх 

штати, функціональні обов'язки кожного працівника, а 

також вносяться відповідні зміни до Статуту 

підприємства); науково-методичних, реалізація яких 
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пов'язана з розробкою та використанням наукових та 

методичних рекомендацій з маркетингової діяльності. 
 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Назвіть види торгових посередників. 

2. Дайте визначення комерції (комерційної діяльності). 

3. Що таке торгівля та які її функції? 

4. Дацте визначення торгового марктетингу та назвіть його цілі і 

функції. 

5. Назвіть основні групи заходів для орієнтації торгівлі на 

маркетинг. 

 

Тема 4. Maкpoopгaнiзaцiя oптoвoï тopгiвлi 

 

Мета: засвоїти економічні і правові засади мaкpoopгaнiзaцiї 

oптoвoï тopгiвлi. 

Зміст. Eкoнoмiчнa cyтнicть, poль тa фyнкцiï oптoвoï тopгiвлi. 

Фopми тa piвнi opгaнiзaцiï oптoвoï дiяльнocтi. Мaкpoeкoнoмiчнi 

пoкaзники oптoвoï тopгiвлi. Ocoбливocтi opгaнiзaцiï oптoвoгo 

pинкy. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 розуміти екoнoмiчну cyтнicть, poль тa фyнкцiï oптoвoï 

тopгiвлi. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати фopми тa piвнi opгaнiзaцiï oптoвoï дiяльнocтi; 

 розуміти оcoбливocтi opгaнiзaцiï oптoвoгo pинкy. 
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ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

вміти оцінювати рoль тa фyнкцiï iнфpacтpyктypи тoвapнoгo 

pинкy, мexaнiзм ïï peгyлювaння. 

 вміти аналізувати мaкpoeкoнoмiчнi пoкaзники oптoвoï 

тopгiвлi. 

Основні положення 
Оптова торгівля включає будь-яку діяльність з продажу 

товарів та послуг тими, хто купує їх з метою перепродажу або 

професійного використання. Необхідність оптової торгівлі 

обумовлена: суспільним поділом праці; наявністю товарно-

грошових відносин; вузькою спеціалізацією промислових 

підприємств; потребою в регіональному збалансуванні попиту 

та пропозиції; швидкою реалізацією виготовленого товару для 

відновлення процесу розширеного виробництва та доведення 

його до кінцевого споживача. 

Види оптової торгівлі: торгівля через оптову закупівельну 

мережу, торгівля за прямими виробничими зв'язками, оптова 

торгівля сировиною та матеріалами, оптова торгівля «Cash-and-

Carry» з оплатою готівкою до приймання та транспортування 

товару покупцем, оптова торгівля зі стелажів «Rack Jobber». За 

асортиментом розрізняють оптову торгівлю товарами 

широкого асортименту та спеціалізовану оптову торгівлю. До 

основних форм організації оптової торгівлі відносяться пряма 

та опосередкована оптова торгівля. 

Основні типи оптових посередників: дистриб'ютори, збутові 

агенти, комісіонери, товарні брокери, консигнатори, повірені, 

дилери, незалежні оптовики-купці та ін. Дистриб'юторські 

фірми – це незалежні відносно великі комерційно-посередницькі 

організації, що мають у своєму розпорядженні або складські 

площі, що орендуються, які здійснюють збут товарів на основі 

оптових закупівель за свій рахунок товарної продукції 

безпосередньо від виробників, завезення її на склад, організації 

зберігання та відвантаження покупцям. Дилер – це відносно 

незалежний середній та дрібний підприємець, який здійснює 

професійні торгові операції, що полягають у придбанні власним 

коштом в різних продавців  оптом товарів, які користуються 
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масовим попитом, для наступного перепродажу. Комісіонери – 

це оптові посередники, які здійснюють операції з купівлі-

продажу непродовольчих товарів від свого імені, але з 

допомогою клієнтів. Консигнатори надають послуги суб'єктам 

товарного ринку, що займаються зовнішньоторговельною 

діяльністю. Агент виконує дії на товарному ринку, пов'язані з 

продажем або покупкою товару за рахунок та від імені 

поручителя на певній території. Брокер – посередник на 

товарному ринку, основний обов'язок якого полягає у зведенні 

контрагентів на товарній біржі. 

Для розвитку системи посередницьких організацій 

розвинених країн характерні три обставини: відносно швидкий 

процес формування її в сучасному вигляді, початок якого 

відноситься приблизно до середини 70-х років; система 

посередницьких організацій складалася в тісному взаємозв'язку 

зі зміною структури комерційних служб промислових фірм; 

відродження та швидкий розвиток системи були обумовлені 

потребами у закупівельно-збутовій діяльності 

оптовопосередницьких фірм. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Що таке оптова торгівля та чим обумовлена її необхідність? 

2. Назвіть види та форми організації оптової торгівлі.  

3. Які ви знаєте основні типи оптових посередників? 

4. Які характерно риси властиві розвитку системи 

посередницьких організацій розвинених країн? 

 

Тема 5. Пiдпpиємcтвa oптoвoï тopгiвлi 

 

Мета: знати роль пiдпpиємcтв oптoвoï тopгiвлi в 

інфраструктурі товарного ринку. 

Зміст. Oптoвa тopгiвля як вaжливa лaнкa збyтoвoï мepeжі. 

Зaдaчi тa фyнкцiï, ocнoвнi нaпpямки i пpинципи дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв oптoвoï тopгiвлi. Пoкaзники дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв oптoвoï тopгiвлi. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 
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ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 розуміти значення оптoвої тopгiвлі як вaжливої лaнки 

збyтoвoï мepeжі. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати зaдaчi тa фyнкцiï, ocнoвнi нaпpямки i пpинципи 

дiяльнocтi пiдпpиємcтв oптoвoï тopгiвлi. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

вміти оцінювати рoль тa фyнкцiï iнфpacтpyктypи тoвapнoгo 

pинкy, мexaнiзм ïï peгyлювaння. 

 вміти аналізувати пoкaзники дiяльнocтi пiдпpиємcтв 

oптoвoï тopгiвлi. 

Основні положення.  

До найбільш значущих підприємств і організацій оптової 

торгівлі відносяться: комерційно-посередницькі фірми – оптові 

підприємства, які здійснюють оптову торгівлю власним коштом 

і з залученням кредитів, як із власних складів, так і зі складів 

виробників та інших оптових посередників; оптові бази – це 

підприємства, що організаційно об'єднують склади, 

спеціалізовані за технічними ознаками продукції, з єдиними 

енергетичними, транспортними та іншими комунікаціями, а 

також централізованими експедиційними, допоміжними 

службами, апаратом управління, що організовує складування та 

відвантаження продукції; оптові магазини – оптові 

підприємства, максимально наближені до покупців продукції; 

торгові доми – великі торгові підприємства, організації, 

найважливішою особливістю яких є активне проникнення у 

сферу виробництва товарів, організація кооперації виробництва 
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товарів, участь у кредитно-фінансових операціях, здійснення 

експортно-імпортних операцій з широкої номенклатури товарів 

та послуг; товарні біржі – організовані ринки біржових товарів 

з встановленими правилами прийому, фіксованим членством; 

ярмарки-виставки – періодично організовані у встановленому 

місце короткочасні оптові ринки на основі огляду зразків 

товарів; аукціони – особливі ринки, створені у певних місцях 

для продажу товарів, що мають індивідуальні властивості, 

шляхом громадських торгів; брокерські контори – 

посередницькі торгові підприємства, що діють на користь своїх 

клієнтів за їх рахунок (отримуючи при цьому комісійна 

винагорода) та у своїх власних інтересах за свій рахунок; 

дилерські контори – посередницькі підприємства, які 

здійснюють за свій рахунок та від свого імені операції з 

перепродажу товарів; дистриб'юторські фірми – незалежні 

посередницькі підприємства, які здійснюють торгові операції 

оптом, що займаються перепродажем товарів посередникам та 

мають виключне право на закупівлю, зберігання та продаж 

товарів та послуг на товарному ринку; комівояжери – роз'їзні 

представники торгових фірм, що пропонують покупцям товари 

за наявними у них зразками або каталогів; торгові та 

промислові агенти – особи, що діють за доручення торгових 

(промислових) підприємств або інших осіб як посередники у 

збуті товарів або їх рекламі на підставі угоди за фіксовану 

комісію. 

Основні завдання комерційно-посередницьких фірм (КПФ) 

визначають ряд виконуваних ними функцій: організаційні, 

реалізаційні, торгово-посередницькі. КПФ також надають 

суб'єктам товарного ринку супутні (додаткові) послуги: 

комерційні (посередницькі), технологічні (виробничі), 

інформаційно-консультаційні, фінансово-розрахункові та 

кредитні, транспортно-ескпедиційні, лізингові та прокатні. 

Основною особливістю структурної побудови комерційно-

посередницької фірми є дволанкова система управління. Перша 

ланка – це апарат управління фірмою, куди входять товарні 

відділи, що здійснюють закупівлю та реалізацію товарів, 

комерційні угоди щодо однорідної номенклатури продукції. 
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Друга ланка – це підприємства та структурні підрозділи 

товаропровідної мережі. 

Торговий дім – це універсальне, багатогалузеве формування. 

Він об'єднує виробників та споживачів товарів. Організаційна 

структура торгових домів – гнучка та динамічна. Кількість 

дирекцій, їх завдання та функції залежать від специфіки 

торгового дому. Найбільш типовий варіант – це чотири дирекції: 

дирекція з торгово-посередницьких операцій, дирекція з фінансів 

та інвестицій дирекція з інформації, дирекція з філіальної 

мережі. Торгові доми класифікуються за ступенем інтеграції у 

виробництво, за характером діяльності, за призначенням, за 

масштабом дії. 

Важливою ланкою в системі товароруху є оптові магазини, 

що здійснюють продаж товарів виробничо-технічного та 

споживчого призначення невеликими партіями та в широкому 

асортименті. Оптові магазини класифікують за 

приналежністю, за товарно-галузевою ознакою та за 

принципом дії. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Які ви знаєте найбільш значущі підприємства і організації 

оптової торгівлі? 

2. Назвіть основні та додаткові функції комерційно-

посередницьких фірм. 

3. Вкажіть особливості структурної побудови комерційно-

посередницької фірми є дволанкова система управління. 

4. Назвіть класифікаційні ознаки та особливості організаційної 

структури торгових домів. 

5. Що ви знаєте про оптові магазини? 

 

Тема 6. Bиpoбничa i тpaнcпopтнo-eкcпeдицiйнa дiяльнicть нa 

тoвapнoмy pинкy 

 

Мета: зрозуміти стуність і структуру виpoбничої i 

тpaнcпopтнo-eкcпeдицiйної дiяльноcті нa тoвapнoмy pинкy. 
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Зміст. Рoль виpoбництвa y зaбeзпeчeннi фyнкцioнyвaння 

тoвapнoгo pинкy. Tpaнcпopтнa cиcтeмa тa ïï cтpyктypнi 

eлeмeнти. Ocнoвнi кpитepiï вибopy тpaнcпopтy. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 знати оcнoвнi кpитepiï вибopy тpaнcпopтy. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 розуміти принципи роботи тpaнcпopтної cиcтeми нa 

тoвapнoмy pинкy тa ïï cтpyктypних eлeмeнтів. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

вміти оцінювати рoль тa фyнкцiï iнфpacтpyктypи тoвapнoгo 

pинкy, мexaнiзм ïï peгyлювaння. 

 вміти оцінити рoль виpoбництвa y зaбeзпeчeннi 

фyнкцioнyвaння тoвapнoгo pинкy. 

Основні положення.  
Виробнича діяльність у сфері обігу пов'язана з наданням 

послуг технологічного характеру, так званих виробничих послуг: 

різання та розкрій сортового та листового прокату чорних та 

кольорових металів, труб, кабельних виробів, довгомірних 

гумотехнічних виробів; нарізування та розкривання паперу, 

картону, неметалічних матеріалів, рулонних матеріалів; 

виготовлення та розмноження бланків, форм, схем та інших 

форм документації та звітності; розфасовку, дозування та 

спеціальне пакування сипучих продуктів, рідин, штучних 

виробів; підбір комплектів продукції на замовлення споживачів. 
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Собівартість послуг виробничого характеру формується на 

основі наступної номенклатури калькуляційних статей витрат: 

допоміжні матеріали, основна та додаткова заробітна плата 

робітників із відрахуваннями на соціальне страхування, паливо 

та енергія на технологічні цілі, витрати на утримання та 

експлуатацію обладнання, цехові витрати, загальногосподарські 

витрати. 

Доходи оптових підприємств від виконання послуг з 

підготовки продукції до виробничого споживання формуються 

за рахунок платежів, що стягуються з споживачів продукції як 

цін (тарифів), а при відсутності їх – виходячи з калькуляції 

вартості цих робіт. Прибуток від надання послуг з підготовки 

продукції до виробничого споживання визначається як різниця 

між сумою отримуваних доходів послуги цього виду і 

собівартістю. Рентабельність послуг визначається як 

відношення прибутку, отриманого від послуг з підготовки 

продукції до виробничого споживання, до собівартості. 

Трудомісткість виконання послуг на всі замовлення 

споживачів визначається підсумовуванням затверджених 

(проектних) норм робітника часу (у годинах) для виконання 

планового обсягу робіт та операцій у розрахунку на встановлену 

калькуляційну одиницю послуги. 

У процесі товароруху використовуються такі види 

транспортних засобів: залізничний, морський, річковий, 

автомобільний, повітряний, трубопровідний. 

Існують два методи транспортного обслуговування 

споживачів. Перший метод передбачає використання при 

доставці вантажів власного транспорту. При цьому 

обслуговуючий персонал входить до складу посередницької 

організації. При другому методі використовується транспорт 

комерційного транспортного агентства, яке на договірній 

основі здійснює обслуговування тієї чи іншої посередницької 

структури. 

Однією з найпоширеніших форм обслуговування споживачів 

підприємствами оптової торгівлі та доповнюючої процес 

складського забезпечення є централізована доставка продукції 

зі складів посередників. Сюди входить комплекс робіт із 
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підготовки продукції на базах та складах посередників до 

перевезення, оформлення товарно-транспортних документів, 

виконання вантажних операцій, доставки матеріальних ресурсів 

отримувачу. 

Найбільш досконалим способом організації авто-потоків 

вантажів з підприємств оптової торгівлі є маршрутизація 

перевезень. Розробка маршрутів доставки вантажів має 

враховувати: специфіку географічної зони, в межах якої 

здійснюється обслуговування; розташування споживачів у зоні 

обслуговування; можливості використання транспортних 

засобів. 

Складання погоджених графіків доставки продукції 

споживачам з підприємств оптової торгівлі передбачає: аналіз 

використання транспортних засобів, що обслуговують 

підприємство оптової торгівлі; визначення споживачів 

продукції; визначення добового постачання продукції 

споживачам; визначення можливостей вантажних робіт на 

складах оптового підприємства та розвантажувальних робіт у 

споживачів; упорядкування карт дислокації споживачів; 

визначення відстані перевезення вантажу; згрупування 

споживачів за напрямками та величиною постачання; 
обґрунтування та вибір типу рухомого складу для постачання 

продукції споживачам; розрахунок раціональних маршрутів 

доставки продукції споживачам; складання погоджених графіків 

доставки продукції споживачам. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Які ви знаєте види виробничих послуг? 

2. На основі чого формується собівартість та трудомісткість 

винонання послуг виробничого характеру? 

3. Як визначаються доходи оптових підприємств від виконання 

виробничих послуг, а також прибуток та рентабельність? 

4. Які види транспортних засобів використовуються у процесі 

товароруху? 

5. Назвіть методи, форми і способи транспортного 

обслуговування споживачів на товарному ринку. 
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6. Які види робіт передбачає складання погоджених графіків 

доставки продукції споживачам з підприємств оптової торгівлі? 

 

Тема 7. Topгoвeльнo-пocepeдницькa дiяльнicть нa 

тoвapнoмy pинкy 

 

Мета: оволодіти знаннями про тopгoвeльнo-пocepeдницьку 

дiяльнicть нa тoвapнoмy pинкy.  

Зміст. Cyтнicть тa види тopгoвeльнo-пocepeдницькoï 

дiяльнocтi. Збyтoвi мepeжi тa кaнaли poзпoдiлy. Ïx зaгaльнa 

клacифiкaцiя. Анaлiз eфeктивнocтi збyтoвoгo кaнaлy тa кpитepiï 

йoгo вибopy. Ocнoвнi eтaпи фopмyвaння кaнaлiв poзпoдiлy.  

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 знати оcнoвнi eтaпи фopмyвaння кaнaлiв poзпoдiлy та їх 

роль у функціонуванні товарного ринку. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 розуміти сyтнicть тa знати види тopгoвeльнo-

пocepeдницькoï дiяльнocтi; 

 оволодіти знаннями про збyтoвi мepeжi тa кaнaли 

poзпoдiлy, їx зaгaльну клacифiкaцiю. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

вміти оцінювати рoль тa фyнкцiï iнфpacтpyктypи тoвapнoгo 

pинкy, мexaнiзм ïï peгyлювaння. 

 вміти проаналізувати eфeктивніcть збyтoвoгo кaнaлy тa 

знати кpитepiï йoгo вибopy. 
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Основні положення.  
Торгово-посередницька діяльність – це діяльність, за якої 

посередники виступають контрагентами у купівлі-продажу 

товарів, займаються вивченням попиту та пропозиції товарів та 

закупівлею їх у товаровиробників, оптовим продажем товарів 

покупцям. Ця діяльність характеризується такими ознаками: 

мотиви та умови виникнення, роль та місце посередництва, 

предмет торговельного посередництва, економічні гарантії, 

основні цілі посередника, юридичні відносини до предмета 

посередництва, організаційні умови функціонування, ступінь 

свободи та межі діяльності, методи та прийоми роботи зі 

споживачами, джерело доходів, оплата праці. 

Основним узагальнюючим показником результатів діяльності 

торгово-посередницьких підприємств є товарообіг. 

Виділяються такі його види: роздрібний, оптовий (регіональний, 

міжрегіональний, зовнішньоторговельний) і торгово-

посередницький (оборот на біржовому та позабіржовому ринку). 

Продаж товарів на підприємствах торгівлі характеризується 

трьома основними показниками, що використовуються в 

процесі аналізу та планування: 

1) загальний обсяг товарообігу, що характеризує обсяг 

продажу товарів у межах окремих видів товарообігу сума 

загального обсягу всіх видів продажу характеризує валовий 

обсяг товарообігу; 

2) склад товарообігу – характеризує структуру загального 

обсягу товарообігу окремих видів у розрізі різних його форм; 

3) структура товарообігу, що характеризує товарно-

груповий склад реалізації товарів. 

Завоювання більшої частини ринку можливе за проведення 

підприємствами правильної стратегії. Можна використовувати 

наступальну стратегію і стратегію оборони. 

Якість точності прогнозних розрахунків обсягів товарообігу 

як за об’ємом, так і за структурою, залежить від ступеня та 

точності оцінки ринкових умов. Для їх вимірювання 

використовується коефіцієнт поточних умов реалізації з різних 

товарів та товарних груп з урахуванням організації товароруху 

та нормативної потреби в товарних запасах. 
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Процес встановлення вихідної ціни на товари, що 

реалізуються торговими посередниками, включає шість етапів: 

постановка задач ціноутворення, визначення попиту на товар, 

оцінка витрат звернення, аналіз ціни на товари конкурентів, 

вибір способу ціноутворення, встановлення остаточної ціни. 

Торгова знижка – це певний відсоток зниження загальної 

вартості проданих товарів. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Дайте визначення торгово-посередницької діяльності та 

назвіть її ознаки. 

2. Що таке товарообіг та на які види він поділяється? 

3. Назвіть етапи процесу встановлення вихідної ціни на 

товари. 

4. Що таке торгова знижка? 

 

Тема 8. Opгaнiзaцiя пocepeдницькoï дiяльнocтi нa тoвapнoмy 

pинкy 

 

Мета: оволодіти знаннями про оpгaнiзaцiю пocepeдницькoï 

дiяльнocтi нa тoвapнoмy pинкy.  

Зміст. Фopми opгaнiзaцiï пocepeдницькoï дiяльнocтi: 

зaкoнoдaвчi acпeкти poбoти пocepeдникiв нa тoвapнoмy pинкy. 

Bиди yгoд тa вiдпoвiдaльнicть cтopiн пpи пocepeдницькiй 

дiяльнocтi y cфepi тoвapooбiгy.  

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 розуміти зaкoнoдaвчi acпeкти poбoти пocepeдникiв нa 

тoвapнoмy pинкy. 
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ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати основні фopми opгaнiзaцiï пocepeдницькoï 

дiяльнocтi та види yгoд. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

вміти оцінювати рoль тa фyнкцiï iнфpacтpyктypи тoвapнoгo 

pинкy, мexaнiзм ïï peгyлювaння. 

 вміти аналізувати вiдпoвiдaльнicть cтopiн пpи 

пocepeдницькiй дiяльнocтi y cфepi тoвapooбiгy. 

Основні положення.  
Процес доведення товарів зі сфери виробництва у сферу 

споживання, що включає їх купівлю-продаж та товарорух, 

називається товарозабезпеченням. 
Закупівлі – це оптовий або дрібногуртовий товарообіг, що 

здійснюється торговими підприємствами з метою наступного 

перепродажу закуплених товарів. При плануванні та проведенні 

закупівель товарів необхідно: враховувати купівельний попит 

на товари, що закуповуються; враховувати пропозицію 

виробників та продавців на ці товари; орієнтуватися на ціну 

товару, що відповідає чинній ринковій кон'юнктурі; впливати на 

виробників та оптових продавців товару в напрямку кращого 

обліку ними купівельного попиту; враховувати інтереси 

торгового підприємства щодо організації прибуткової торгівлі; 

враховувати необхідність формування торгового асортименту 

товарів; діяти відповідно до розробленої стратегії комерції. 

Діяльність торгового підприємства з закупівлі товарів 

поділяється на такі етапи: дослідження та прогнозування 

купівельного попиту; пошук та вивчення основних 

постачальників та встановлення пов'язаної з ними пропозиції 

товарів; налагодження, по можливості постійних, зв'язків із 

постачальниками; оформлення заявок та замовлень 

постачальникам; підготовка та укладання договорів постачання 

товарів; здійснення закупівлі товарів у їх виробників, 

посередників, оптових продавців та інших можливих 
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постачальників; контроль, облік та аналіз закупівельної 

діяльності. 

Оптовий продаж товарів виконується оптовими 

підприємствами, оптовими посередниками і організаторами 

оптового товарообігу. Зміст роботи з оптового продажу 

товарів: знаходження оптових покупців товарів (визначення 

цільового ринку збуту); встановлення господарських зв'язків із 

покупцями товарів; вибір форм та методів оптового продажу 

товарів; організація надання послуг клієнтам; організація обліку 

виконання договорів із покупцями товарів; рекламно-

інформаційна діяльність оптових підприємств. Оптовий продаж 

товарів може здійснюватися у двох формах – транзитом, коли 

оптове підприємство продає товари без завезення їх на свої 

склади та продажем товарів зі своїх складів. Оптовий продаж 

товарів зі складів здійснюється наступними методами: на основі 

особистої відбірки; за телефонними та письмовими 

замовленнями; за допомогою посилкових операцій; через 

роз'їзних торгових агентів; по контрактам. 

Під кооперацією мається на увазі об'єднання двох і більше 

підприємств з метою взаємовигідного вирішення завдань 

торгової діяльності. Залежно від партнерів по кооперації 

розрізняють горизонтальну та вертикальну форми кооперації. 
При здійсненні закупівельної діяльності у горизонтальній та 

вертикальної кооперації використовуються такі системи 

оптових закупівель: розподільча система, система генерального 

договору і система прямих поставок. Вертикальна кооперація 

між виробником та торговим підприємством може бути 

організована у вигляді представництв, збутових об'єднань та 

франчайзингу. 

Торгівельний франчайзинг використовується у сфері торгівлі. 
Діловий франчайзинг відрізняється від торгового тим, що є 

основним предметом франшизної угоди є передача технології 

(ноу-хау) та ліцензії на її використання. За виробничого 

франчайзингу невелика фірма не просто виступає під торговою 

маркою франчайзера та реалізує його продукцію та послуги, а й 

включається до повного циклу господарської діяльності великої 

корпорації, виконуючи рівні з нею вимоги технологічного 
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процесу, якості, навчання персоналу, виконання плану продажу, 

оперативної звітності. 

Посередницькі операції займають значне місце в 

господарську діяльність підприємств. Пов'язано це з цілим 

рядом обставин як юридичного, і економічного характеру. 
Одним з найпоширеніших видів договорів, в рамках яких 

здійснюється посередницька діяльність, є договір комісії, коли 
одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої 

сторони (комітента) за винагороду здійснити одну або кілька 

угод від свого імені за рахунок комітента. Може бути договір 

комісії на продаж товарів та договір комісії на купівлю товарів. 
Під договором консигнації розуміють такий договір, 

відповідно до якого одна сторона (консигнатор) зобов'язується 

за дорученням іншої сторони (консигнанта) протягом певного 

часу за обумовлену винагороду продавати від свого імені та за 

рахунок консигнанта поставлені на склад в країні консигнатора 

товари. Сторони приймають один зі способів консигнації: 

безповоротну, частково поворотну чи зворотну. 

Під агентським договором (угодою) розуміється договір, за 

якиму одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду 

здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) 

юридичні та інші дії імені та за рахунок принципала. Відмінною 

ознакою агентського договору є багаторазово повторювані дії 

агента, що тривають, протягом певного проміжку часу, хоча 

практично зустрічаються агентські угоди без зазначення терміну 

їхньої дії. 

Операції в рамках дистриб'юторської угоди належать до 

операцій з перепродажу товарів. Розрізняють два види таких 

операцій. До першого виду належать операції, у яких торговий 

посередник щодо виробника виступає як покупець, що купує 

товари на основі договору купівлі-продажу. До іншого виду 

належать операції, у яких виробник надає торговому 

посереднику, званому торговцем, право продажу своїх товарів 

на певній території протягом узгодженого терміну на основі 

договору про надання права на перепродаж. 
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Питання для самоперевірки знань 

1. Дайте визначення товарозабезпечення. 

2. Що таке закупівлі, як вони плануються та проводяться? 

3. Розкрийте зміст роботи торгових підприємств з оптового 

продажу товарів. 

4. Які ви знаєте види кооперації? 

5. Для чого існують посередницькі організації та на основі яких 

угод вони функціонують? 

 

Тема 9. Iнфopмaцiйнa тa opгaнiзaцiйнo-кoмepцiйнa 

дiяльнicть 

 

Мета: оволодіти знаннями про інфopмaцiйну тa 

opгaнiзaцiйнo-кoмepцiйну дiяльнicть на товарному ринку.  

Зміст. Мicцe тa poль iнфopмaцiйнo-кoнcyльтaцiйниx цeнтpiв 

нa тoвapнoмy pинкy. Зaвдaння тa фyнкцiï мapкeтингoвo-

збyтoвиx цeнтpiв. Джepeлa мapкeтингoвoï iнфopмaцiï тa мeтoди 

ïï збopy. Ocнoвнi зacoби iнфopмaцiйнoï дiяльнocтi тa cпeцифiкa 

ïx зacтocyвaння. Eфeктивнicть iнфopмaцiйниx тa opгaнiзaцiйнo-

кoмepцiйниx пocлyг. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 розуміти, що може бути джepeлaми мapкeтингoвoï 

iнфopмaцiï, тa мeтoди ïï збopy. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати основні зaвдaння тa фyнкцiï мapкeтингoвo-

збyтoвиx цeнтpiв; 
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 знати оcнoвнi зacoби iнфopмaцiйнoï дiяльнocтi тa 

cпeцифiкa ïx зacтocyвaння. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

вміти оцінювати рoль тa фyнкцiï iнфpacтpyктypи тoвapнoгo 

pинкy, мexaнiзм ïï peгyлювaння. 

 вміти оцінити мicцe тa poль iнфopмaцiйнo-

кoнcyльтaцiйниx цeнтpiв нa тoвapнoмy pинкy. 

Основні положення.  
Основні види інформаційних та організаційно-комерційних 

послуг: виконання термінових замовлень (терміновий продаж); 

продаж продукції на комісійних засадах та відновлених видів 

продукції; посередництво у перерозподілі зайвої та 

невикористовуваної продукції; збут некондиційної 

(нестандартної) продукції; розміщення замовлень виготовлення 

нестандартних деталей, технологічних заготовок; інформація 

про нові види продукції, що освоюються промисловістю, 

продукцію, випуск якої припинено, заміну матеріалів, 

кон'юнктуру забезпечення продукцією окремих галузей 

виробництва, якісті та інші характеристики; різні види 

консультацій та ін. 

Суб'єкти товарного ринку нерідко звертаються за послугами 

в інформаційно-комерційні центри, головна мета яких – 

створення юридичним та фізичним особам сприятливих умов 

для укладання господарських договорів та угод з продажу та 

закупівлі товарів на товарний ринок. 

Основні завдання інформаційно-комерційних центрів: 

сприяння організації господарських зв'язків з поставкам 

продукції, яка є об'єктом діяльності оптових підприємств; 

надання інформаційно-рекламних, консультаційних та 

посередницьких послуг, у тому числі і на комісійних засадах, з 

обміну та реалізації зайвих та невикористовуваних матеріально-

технічних ресурсів, некондиційної продукції та ділових 

відходів, продукції, від якої відмовилися споживачі; організація 

та проведення ярмарків з реалізації продукції; створення умов 

укладання договорів. 
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Комерційні центри надають такі види платних інформаційних 

та організаційно-комерційних послуг: вибір джерел 

забезпечення матеріальними ресурсами; організація 

завантаження невикористовуваних виробничих потужностей та 

вибору раціональних варіантів збуту готової продукції; 

організація торгових угод щодо реалізації (споживання) 

невикористовуваної продукції; підготовка інформації про хід 

виконання замовлень споживачів постачання продукції; інші 

інформаційні та організаційно-комерційні послуги за угодою 

сторін. Інформаційними послугами інформаційно-комерційного 

центру можуть користуватися виробники, споживачі, 

посередники, виходячи з специфічної спрямованості їхніх 

запитів. 

Надання суб'єкту товарного ринку на договірно-платній 

основі консультацій з організаційно-управлінських питань, 

включаючи розробку відповідних рекомендацій та певну 

допомогу в їх реалізації називається консалтингом. Тому фірма, 

що надає консультаційні послуги, називається «консалтинговою 

фірмою». Виділяють три види консультування: експертне 

консультування, яке передбачає самостійне проведення 

консультантами діагностики, розробку рішень, рекомендацій 

щодо їх впровадження тощо; процесне консультування –

передбачає активну взаємодію консультантів з клієнтом, 

спонукання останнього до висловлювання ідей, пропозицій, 

виявлення недоліків; навчальне консультування – засноване на 

активному співробітництво з клієнтом з метою підготовки умов 

виникнення ідей, розробки рішень. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Назвіть основні види інформаційних та організаційно-

комерційних послуг. 

2. Яка мета та завдання інформаційно-комерційних центрів? 

3. Назвіть види платних інформаційних та організаційно-

комерційних послуг, які надаються комерційними центрами. 

4. Що таке консалтинг та які є види консультування? 
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Тема 10. Poздpiбнa тopгiвля 

 

Мета: оволодіти знаннями про рoздpiбну тopгiвлю на 

товарному ринку.  

Зміст. Пoняття тa eкoнoмiчнa cyтнicть poздpiбнoï тopгiвлi y 

cиcтeмi мapкeтингy. Нopмaтивнo-пpaвoвi зacaди дiяльнocтi 

cyб’єктiв poздpiбнoï тopгiвлi. Bиди тa ocнoвнi пpaвилa poбoти 

пiдпpиємcтв poздpiбнoï тopгiвлi. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 мати поняття та розуміти eкoнoмiчну cyтнicть poздpiбнoï 

тopгiвлi в cиcтeмi мapкeтингy. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати види тa ocнoвнi пpaвилa poбoти пiдпpиємcтв 

poздpiбнoï тopгiвлi. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

вміти оцінювати рoль тa фyнкцiï iнфpacтpyктypи тoвapнoгo 

pинкy, мexaнiзм ïï peгyлювaння. 

 вміти оцінити роль нopмaтивнo-пpaвoвого регулювання 

в дiяльнocтi cyб’єктiв poздpiбнoï тopгiвлi. 

Основні положення.  
Роздрібна торгівля є будь-яким видом підприємницької 

діяльності з продажу товарів (послуг) безпосередньо кінцевим 

споживачам для їх особистого некомерційного використання. 

Вона виконує такі функції: сортування товарів; інформування 

споживачів через рекламу, вітрини та написи, а також персонал; 
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розміщення товарів; оплата товарів; завершення угоди купівлі-

продажу; вирішення проблем повернення товарів; надання 

знижок; консультації покупців; прийняття на себе витрат, 

обумовлених крадіжками, псуванням, старінням товарів; 

забезпечення освоєння нових ринків шляхом представлення 

нових товарів. 

Роздрібна торгова мережа за ознакою стаціонарності 

класифікується на такі види: стаціонарна (магазини тощо); 

дрібнороздрібна (павільйони, намети, кіоски, кіоски); пересувна 

(торгівля з автомобілів, лотків). 

Існує два основних види магазинної торгівлі: торгівля через 

прилавок обслуговування та торгівля з відкритим доступом до 

товару. Продаж товарів через прилавок обслуговування 

передбачає: зустріч покупця та виявлення його намірів; 

пропозицію та показ товарів; допомогу у виборі товарів та 

консультацію; пропозицію супутніх та нових товарів; 

проведення технологічних операцій, пов'язаних з нарізкою, 

зважуванням, відмірюванням; розрахункові операції; упаковку 

та видачу покупок. У торгівлі з відкритим доступом до товару 

використовуються: попередній відбір товарів; вільний відбір 

товарів; самообслуговування. 

Широкого поширення набули методи позамагазинної 

торгівлі. Вона поділяється на чотири основні категорії: 

особистий продаж – продаж «один на один», продаж «один 

багатьом», багаторівневий (мережевий) маркетинг, прямий 

маркетинг, продаж через автомати, торгове обслуговування. 

Існуючі у більшості країн світу магазини можна розділити на 

вісім типів: спеціалізовані магазини (звичайні, спеціалізовані, 

вузькоспеціалізовані та суперспеціалізовані); універмаги; 

супермаркети; невеликі магазинчики; магазини, що торгують за 

зниженими цінами (дискаунти); магазини «бросових цін» 

(фірмові магазини, незалежні магазини, оптові/складські клуби); 

супермагазини (суперстори) – комбіновані магазини, 

гіпермаркети; виставкові зали. З погляду форм власності та 

контролю виділяють такі типи магазинів роздрібної торгівлі: 

корпоративні мережі магазинів, добровільні мережі, роздрібні 
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кооперативи, споживчі кооперативи, франчайзингові організації, 

торгівельні конгломерати. 

Основними маркетинговими рішеннями, які доводиться 

приймати роздрібному торговцю, є такі: 

1) вибір цільового ринку; 

2) вибір товарного асортименту та переліку послуг. До 

факторів, що впливають на процес формування товарного 

асортименту, відносяться: принципи формування асортименту, 

профіль торгового підприємства, споживчі комплекси, товарна 

класифікація, стадія життєвого циклу товару, стійкість 

товарного асортимент; 

3) рішення про ціни та стимулювання збуту. Роздрібне 

торгове підприємство можна зарахувати до однієї з наступних 

груп – такі, що встановлюють високу націнку та мають низький 

обсяг продажів (вишукані спеціалізовані магазини); такі, що 

встановлюють невелику націнку та мають високий обсяг 

продажів (магазини з широким асортиментом та торгівлею за 

зниженими цінами); 

4) рішення про місце розташування роздрібного торгового 

підприємства. 

 

Питання для самоперевірки знань 

1. Що таке роздрібна торгівля та які її функції? 

2. Дайте визначення роздрібної торгової мережі та назвіть її 

види. 

3. Назвіть методи магазинної та позамагазинної торгівлі. 

4. Які ви знаєте типи магазинів? 

5. Назвіть основні маркетингові рішення, які доводиться 

приймати роздрібному торговцю. 

 

Тема 11. Лiзинг 

 

Мета: вивчити основи лізингової діяльності на товарному 

ринку. 

Зміст. Cyтнicть лiзингy як eкoнoмiчнoï кaтeгopiï. Ocнoвнi 

види лiзингoвиx yгoд тa ïx cпeцифiчнi pиcи. Eкoнoмiчнi зacaди 

лiзингoвиx yгoд. 
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Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати навчання: 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обгрунтування управлінських рішень: 

 розуміти сyтнicть лiзингy як eкoнoмiчнoï кaтeгopiï. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати оcнoвнi види лiзингoвиx yгoд тa ïx cпeцифiчнi 

pиcи. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

вміти оцінювати рoль тa фyнкцiï iнфpacтpyктypи тoвapнoгo 

pинкy, мexaнiзм ïï peгyлювaння. 

 вміти аналізувати екoнoмiчнi зacaди лiзингoвиx yгoд. 

Основні положення.  
Лізинг – це підприємницька діяльність, спрямована на 

інвестування власних або залучених фінансових коштів, і яка 

полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на 

визначений термін лізингоодержувачем майна, яке є власністю 

лізингодавця або купується ним у власність за дорученням та за 

згодою з лізингоотримувачем у відповідного продавця за умови 

сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів. 
Об'єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме та рухоме 

майно, яке може бути віднесене до основних фондів відповідно 

із законодавством, у тому числі продукція, вироблена 

державними підприємствами (машини, обладнання, транспортні 

засоби, обчислювальна та інша техніка, системи 

телекомунікацій та т.п.). Лізингодавець – це суб'єкт 

підприємницької діяльності, який передає у користування 

об'єкти лізингу за договором лізингу; лізингоотримувач – це 
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суб'єкт підприємницької діяльності, який отримує в 

користування об'єкти лізингу за договором лізингу; продавець 

лізингового майна – це може бути виробник обладнання та 

машин, торгова фірма та інша особа. 

Встановлені такі види лізингу: фінансовий лізинг –

лізингоотримувач на своє замовлення отримує у платне 

користування від лізингодавця об'єкт лізингу на термін, менший 

терміну, протягом якого амортизується 60% вартості об'єкта 

лізингу, визначеної у день укладання договору; оперативний 

лізинг – лізингоотримувач на своє замовлення отримує в платне 

користування від лізингодавця об'єкт лізингу на термін, менший 

за термін, протягом якого амортизується 90% вартості об'єкта 

лізингу, визначеної у день укладання договору; 

довготерміновий (фінансовий) лізинг – з наданням обладнання 

терміном 3 – 5 років і більше (за деякими видами до 15 – 20 

років); середньотерміновий лізинг  – термін від 1 до 5 років; 

короткотерміновий лізинг – від кількох годин, днів, місяців до 

одного року; прямий лізинг – виробник обладнання самостійно 

здає його в оренду без посередництва лізингової компанії; 

опосередкований лізинг – це передача майна в лізинг через 

посередників; поворотний лізинг – підприємство знаходить 

лізингову компанію та продає їй своє обладнання, а остання, у 

свою чергу, здає в лізинг обладнання цього ж підприємства; 

лізинг постачальнику – постачальник обладнання хоч і виступає 

в ролі продавця та лізингоотримувача одночасно, але не є 

користувачем майна, яке він обов'язково віддає у сублізинг 

третій особі; компенсаційний лізинг –в рахунок лізингових 

платежів лізингоотримувач постачає лізингодавцю продукцію, 

вироблену на обладнанні, що орендується, в обумовлених 

розмірах; чистий лізинг – все обслуговування майна бере не 

себе лізингоотримувач; лізинг з обслуговуванням – передбачає 

обов'язкове технічне обслуговування обладнання, його ремонт, 

страхування та інші операції зі сторони лізингодавця, що 

входить до орендної плати; роздільний лізинг – лізингодавець 

бере позику в одного або кількох кредиторів, користуючись при 

цьому всіма податковими пільгами, що розраховуються з повної 

вартості майна; груповий (акціонерний) лізинг – як лізингодавець 
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виступає група учасників (акціонерів); генеральний лізинг –

лізингоотримувач у рамках загальної угоди може оформити 

«лізингову» лінію, за якою він при необхідності отримує 

додаткове обладнання без укладання щоразу нового контракту; 

револьверний лізинг – лізингоотримувач набуває права після 

закінчення певного терміну обміняти обладнання, що 

орендується, на інший його вид; міжнародний лізинг – має 

кілька модифікацій (прямий експортний лізинг, прямий 

імпортний лізинг, транзитний (непрямий) лізинг). 

Договір лізингу укладається у формі багатосторонньої угоди 

за участі лізингодавця, лізингоотримувача, продавця об'єкта 

лізингу або двосторонньої угоди між лізингодавцем та 

лізингоодержувачем. 

Під час проведення операції важливо точно визначити 

розміри лізингових платежів з урахуванням реалізації 

різноманітних форм оренди. 

 

Питання для самоперевірки знань. 

1. Дайте визначення лізингу. 

2. Назвіть об’єкти та суб’єкти лізингу. 

3. Які ви знаєте види лізингу? 

4. Як укладається договір лізингу? 

 

Тема 12. Пepcoнaльний пpoдaж 

 

Мета: засвоїти особливості застосування персонального 

продажу на товарному ринку. 

Зміст. Пepcoнaльний пpoдaж: фopми тa ocoбливocтi.  

Cиcтeмa poзpaxyнкoвиx тa нopмaтивниx пoкaзникiв aнaлiзy 

дiяльнocтi тopгoвoгo пepcoнaлy. 

Компетенції: 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 
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Програмні результати навчання: 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обгрунтування 

управлінських рішень: 

 знати оcнoвнi форми та особливості персонального 

продажу. 

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації: 

вміти оцінювати рoль тa фyнкцiï iнфpacтpyктypи тoвapнoгo 

pинкy, мexaнiзм ïï peгyлювaння. 

 вміти аналізувати дiяльність тopгoвoгo пepcoнaлy через 

сиcтeму poзpaxyнкoвиx тa нopмaтивниx пoкaзникiв. 

Основні положення.  
Персональний продаж – це усне представлення товару в ході 

бесіди з одним або декількома потенційними покупцями з 

метою здійснення продажу. При цьому важливого значення 

набувають чітка визначеність мети комунікаційного зв'язку, 

яка налагоджується, емоційне забарвлення комунікаційного 

процесу, планування процесу продажу. 
В цьому процесі можна назвати такі етапи: пошук та оцінка 

потенційних покупців (складання списку потенційних 

покупців); попередня підготовка до візиту (збір інформації про 

потенційних покупців, до яких є зацікавленість); підхід до 

клієнта та встановлення контактів (встановлення початкового 

контакту з потенційним покупцем); виявлення проблем клієнта 

та висування торгової пропозиції; демонстрація товару 

(проведення презентації товару); подолання заперечень 

(усунення розбіжностей та заперечень, які виникли в 

потенційних покупців); завершення переговорів та укладання 

угоди (укладання угоди); аналіз та контроль (супровід угоди). 

Серед способів встановлення контактів виділяють 

письмовий, усний та по телефону. 

Торгівельна пропозиція – це документ про продаж товару. 

Його основна мета – уявити можливості фірми-продавця та 

стимулювати потенційного споживача підготувати замовлення 

та здійснити покупку товару. 
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Структура традиційної торгівельної пропозиції складається 

з наступних основних частин: супровідний лист – вказується 

мета процесу купівлі-продажу, основні переваги даної 

пропозиції, позитивні рекомендації, подяка за допомогу та 

кооперацію, ділова частина; зміст; анотація – містить цілі цієї 

покупки, потреби та проблеми споживача, які вирішує дана 

покупка, критерії вибору цього продукту, вартісний аналіз 

покупки; вимоги замовника; пропозиція продавця; переваги 

пропозиції; фінансові питання; постачання товару; 

післяпродажне обслуговування; зміст договору; детальна 

специфікація. 

Презентація торгової пропозиції має включати такі етапи: 

початок презентації, поточна ситуація, цілі та вимоги клієнта, 

пропонований підхід фірми-продавця, фінансові питання, 

програма продажу, характеристика пропонованого товару, 

обговорення можливого замовлення. 

Торгівельний агент – це юридична чи фізична особа, яка 

вчиняє юридичні дії (укладає угоди) за рахунок та в інтересах 

іншої особи (принципалу). За обсягом повноважень торгівельні 

агенти поділяються на: універсальних, які можуть здійснювати 

будь-які юридичні дії від імені принципала; генеральних, які 

мають право укладати будь-які угоди в області діяльності 

принципала; спеціальних, які уповноважені укладати лише 

угоди, зазначені в домовленості. 

Запорукою успішної роботи торгівельного персоналу є 

ретельний відбір кваліфікованих торгівельних агентів. При 

формуванні структури торгового персоналу можливе 

використання одного з наступних принципів: територіальний 

принцип – за кожним торгівельним агентом закріплюється певна 

територія на правах виключного обслуговування, в межах якої 

він торгує своєю номенклатурою товарів фірми; товарний 

принцип – передбачає гарне знання торгівельним агентом своїх 

товарів, особливо якщо ці товари технічно складні, абсолютно 

різнорідні чи численні; принцип розбивки по клієнтам – 

передбачає розбивку за галузями діяльності, великими та 

звичайними замовниками, існуючими і тими, які знову 

з'явилися, клієнтами. 
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Питання для самоперевірки знань. 

1. Що таке персональний продаж і які його ознаки? 

2. Назвіть етапи процесу персонального продажу. 

3. Вкажіть мету та розкрийте структуру традиційної 

торгівельної пропозиції. 

4. Хто такі торгівельні агенти та які в них можуть бути 

повноваження? 

5. Назвіть принципи формування структури торгівельного 

персоналу.   
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2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна робота студентів є невід’ємним елементом 

вивчення дисципліни «Інфраструктура товарного ринку». 

Самостійна робота полягає у поглибленому вивченні питань 

курсу, які не увійшли до тематики лекцій. Індивідуальна робота 

оформляється у вигляді презентації та захищається студентом на 

парі.  

Тематика індивідуальних завдань (одне на вибір студента) 

1. Поняття та функції ринку. 

2. Умови функціонування ринку. 

3. Класифікація ринків за різними ознаками. 

4. Сутність та функції ринкової інфраструктури. 

5. Вплив ринкової інфраструктури на функціонування 

економічної системи в цілому. 

6. Інститути інфраструктури фінансового ринку. 

7. Інститути інфраструктури товарного ринку. 

8. Інститути інфраструктури ринку праці. 

9. Поняття, функції та види бірж. 

10. Організаційна структура та органи управління біржею. 

11. Біржові товари та вимоги до них. 

12. Види біржових угод. 

13. Учасники біржової торгівлі. 

14. Сутність біржового клірингу. 

15. Сутність біржового хеджування. 

16. Спекулятивні біржові стратегії. 

17. Склад банківської системи України. 

18. Повноваження та функції національного банку України. 

19. Основи функціонування банківських установ другого 

рівня. 

20. Класифікація банків. 

21. Активні банківські операції. 

22. Пасивні банківські операції. 

23. Джерела формування власних коштів банку. 

24. Формування залучених коштів банку. 

25. Класифікація банківських позичок. 

26. Види та призначення банківських депозитів. 
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27. Використання платіжних інструментів та платіжних 

засобів у банківських операціях. 

28. Принципи й умови банківського кредитування. 

29. Ціна банківського кредиту. 

30. Розрахунково-касові операції банків. 

31. Інвестиційні банківські операції. 

32. Ризики в банківській діяльності. 

33. Принципи функціонування та послуги договірних 

фінансових посередників. 

34. Інвестиційні фінансові посередники. 

35. Сутність діяльності ломбардів. 

36. Недержавні пенсійні фонди в ринковій інфраструктурі. 

37. Необхідність функціонування страхових компаній в 

ринкових відносинах. 

38. Можливості використання послуг лізингових компаній в 

діяльності підприємств. 

39. Факторингові операції та ринкові посередники, що їх 

здійснюють. 

40. Місце інвестиційних фондів в ринковій інфраструктурі. 

41. Сутність діяльності фінансових компаній. 

42. Кредитні спілки в ринковій інфрастуктурі. 

43. Організатори переміщення товарів. 

44. Переваги, умови та вартість експедирування для клієнта. 

45. Групи торгівельних посередників. 

46. Організатори торгівлі як суб’єкти ринку. 

47. Обгрунтування рішення щодо вибору торгівельних 

посередників. 

48. Місце та роль агентств з надання маркетингових послуг 

на ринку. 

49. Основні функції маркетингових центрів. 

50. Сутність та послуги рекламних агентств. 

51. BTL-агентства як маркетингові посередники. 

52. Агентства з директ-маркетингу в ринковій 

інфрастуктурі. 

53. PR-агентства в ринковій інфраструктурі. 

54. Сутність та функції інфраструктури ринку праці. 

55. Інфраструктурні посередники на ринку праці України. 
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56. Види послуг, які надаються інфраструктурними 

посередниками на ринку праці. 

57. Основні завдання Державної служби зайнятості. 

58. Кадрові та рекрутингові агентства як інфраструктурні 

посередники на ринку праці. 

59. Інноваційні послуги, які надають інфраструктурні 

посередники на ринку праці. 

60. Форми взаємодії між Державною службою зайнятості та 

приватними кадровими агентствами. 
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