
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ» 

1. Код: ПП 4 

2. Назва: Інфраструктура товарного ринку 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Коваль Світлана Іванівна,  

ст. викладач.   

9. Результати навчання:  

• вмінь самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з аналізом та обґрунтуванням 

ефективного функціонування і розвитку інфраструктури товарного ринку; 

• аналізувати  та  прогнозувати  ринкову  інфраструктуру,  споживачів  і конкурентів;   

• розробляти власні стратегії фірми;  

• планувати  матеріально-технічне  забезпечення  та  управління  збутовою діяльністю і розподілом готової 

продукції підприємства;  

• проводити дослідження на різних видах ринків.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, поточний 

модульний контроль. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: - 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Вступ до 

спеціальності» 

12. Зміст курсу: Суть і характеристика товарного ринку. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад і 

проблеми розвитку. Принципи й особливості діяльності маркетингових посередників на товарному ринку. 

Організація і функціонування оптової торгівлі. Підприємства оптової торгівлі. Організація посередницької 

діяльності на товарному ринку. Виробнича і транспортно-експедиційна діяльність. Торгово-посередницька 

діяльність на товарному ринку. Інформаційна й організаційно-комерційна діяльність. Біржова торгівля. 

Лізинг. Персональний продаж. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бєлявцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку : навч.  посіб. / М.І. Бєлявцев, 

Л.В. Шестопалова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с. 

2. Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник / О.В. Прокопенко., В.Ю. Школа., О.О. Дегтяренко., 

С.М. Махнуша– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с. 

3. Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари: підручник / За ред. О.О. Шубіна. — К.: Знання, 

2009. — 702 с.  

4. Інфраструктура товарного ринку: продовольчі товари: підручник / За ред. О.О. Шубіна. — К.: Знання, 2009. 

— 564 с.  

6. Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, Б.О.Король, О.В. 

Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий  тестовий в кінці 1 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, поточний модульний контроль. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    Мальчик М..В., док. екон. наук, проф.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF ACADEMIC SUBJECT AREA 
 «THE INFRASTRUCTURE OF THE COMMODITY MARKET» 

1. Code: PР 4 

2. Name: The infrastructure of the commodity market 

3. Type: obligatory. 

4. Level of higher education: І (bachelor). 
5. Year of study when the discipline is offered: 1. 

6. Semester, when the discipline is studied: 1. 

7. The amount of defined ECTS credits:  4 

8. Surname, initials of lecturer/lecturers, academic degree, position:  Koval’ Svitlana Ivanivna, senior lecturer. 

9. . Learning outcomes: 

• skills to perform individually technical and economic calculations related to analysis and substantiation of 

effective functioning and the development of the infrastructure of the commodity market;•  

• to analyze and predict the market infrastructure, consumers and competitors;•  

• to develop own strategy of the firm;• plan logistics and management of marketing activities and distribution of 

finished products of the enterprise;•  

• to carry out research in various types of markets. 

10. Forms of class organization: class, individual work, practical preparation, current modular control. 

11. • Disciplines that precede the studying of mentioned discipline: - 

      •Disciplines which are studied simultaneously with the specified discipline (if it is required): “Introduction to 

the profession”. 
12. Course content: The essence and characteristics of the commodity market. The infrastructure of the commodity 

market: the nature, structure and problems of development. The principles and characteristics of marketing 

intermediaries in the commodity market. The organization and functioning of wholesale trade. Enterprises of 

wholesale trade. The organization of brokering in the commodity market. The productive and transport-expeditionary 

activity. Intermediary trade activity in the commodity market. Informational, organizational and commercial activities. 

Exchange trade. Leasing. Personal sale. 

13. Recommended textbooks:  
1. Belevcev M. I., Shestopalova L. V. The Infrastructure of the commodity market: educ. textbook. / M. I. Belevtsev, 

L. V. Shestopalova. – K.: Center educational literature, 2005. – 416 p. 

2. The infrastructure of the commodity market. Educational textbook / O. V. Prokopenko., V. Y. Schkola., O. O. 

Degtyarenko., S. M. Makhnusha– K.: Center educational literature, 2007. – 296 p. 

3. The infrastructure of the commodity market: non-food products: textbook / under the editorship of A. A. Shubin. — 

K.: Knowledge, 2009. — 702 p. 

4. The infrastructure of the commodity market: food products: textbook / under the editorship of A. A. Shubin. — K.: 

Knowledge, 2009. — 564 p. 

5. Marketing: textbook / V. M. Mal’chyk, N.A. Gontarenko, O.V. Popko, Z.O. Tolchanova., B.O.Korol’, O. V. 

Martynyuk,. edited by doctor of economics, professor M. V. Mal’chyk – Rivne: NUWMEE, 2014. – 444 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
22 hours. of lectures,  20 hours. of laboratory work , 78 hours of independent work. Together – 120 hours.  

Teaching methods: interactive lectures, elements of problematic lectures, individual assignments, implementation of 

business and role games, case methods, individual and group research tasks, the usage of multimedia means. 

15. Forms and evaluation criteria: 
Evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): written test at the end of the 1st semester.  

Current control (60 points): testing, survey, current modular control 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of department                                                                      M.V. Mal’chyk, d.е.s., prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


