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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Дисципліна спрямована на формування системних знань про теоретичні та прикладні аспекти 
визначення, дослідження ринків товарів та послуг на основі застосування сучасних 
дослідницьких інструментів, зокрема: моделюванню на основі поділу ринків на секторні, а в 
подальшому – ланкові структурні елементи, а також моделюванню відтворювальних циклів, що 
відбуваються на ринках, з визначенням результативних показників розвитку ринків, в основі яких 
лежить додана вартість.    

Мета і цілі 

Мета - формування цілісного уявлення про стан, виклики,  суперечності, перспективи та 
напрями економічного розвитку товарних ринків як базового структурного утворення в 
економіці ринкового типу. 
Цілі: 

- вивчення сутності і структури різних типів товарних ринків, їх ролі, завдань і функції у 
складі національної економіки; 

- освоєння методики визначення і розрахунків граничних параметрів товарних ринків; 
- вивчення інституціональних основ організації взаємодії господарюючих суб’єктів у межах 

товарного ринку; 
- освоєння існуючих підходів до дослідження і економічного аналізу товарних ринків; 
- дослідження методології визначення і побудови різних логістичних схем з метою 

оптимізації товароруху на товарному ринку; 
- освоєння теорії і практики регулювання економічних процесів, що відбуваються в межах 

товарних ринків тощо. 

Формат 
Очні та дистанційні (з використанням програмних засобів Zoom, Google Meet та інших) лекції, 
мультимедійні лекції, консультації, практичні заняття, самостійна робота,  складання 
графічних схем і таблиць. Підсумковий контроль – залік. 

Результати  
навчання 

Проводити власні наукові дослідження і застосовувати в них здобуті знання і навички щодо 
проведення аналізу теоретичних підходів, принципів, методів і заходів забезпечення 
економічного розвитку товарних ринків як основних структуроутворюючих складових елементів 
національної й регіональної економіки України та  країн світу. 
Володіти навичками застосування інструментарію дослідження процесів та закономірностей 
економічного розвитку ринків, механізми їх регулювання та функції регулюючих суб’єктів, уміти 
будувати логістичні схеми товароруху по ринках. Розуміти сутність і тенденції розвитку 



різних видів ринків та  їх складових секторів.   

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 90 год.: 32 годин – аудиторних (лекції – 16 год., семінари і практичні 
заняття – 16 год.); самостійна робота – 58 год. 

Вимоги  
викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися 
етики поведінки. Для проходження дисципліни необхідно працювати з навчальною та 
додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску 
лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною 
якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без 
особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 

Лекційний матеріал 
Лекція 1 Регулювання ринкової економіки та її структурних елементів – ринків реального сектору: теорія та 

практика. 
Лекція 2 Товарні ринки в структурі національної економіки та їх визначення. 
Лекція 3 Відтворювальна функція та структура товарного ринку та його роль у економічному розвитку. 
Лекція 4 Теоретичні підходи до дослідження товарних ринків та їх методичне застосування. 

Лекція 5 Конкурентна політика на товарних ринках, методи дослідження конкуренції на товарних ринках та 
визначення рівня цінової конкуренції. 

Лекція 6 Конкурентоспроможність стратегічних ринків в національній  економіці. 
Лекція 7 Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків. 
Лекція 8 Ринкова логістика як сучасний механізм організації ефективних товарних ринків. 

 

 Практичні заняття 
П. зан. 1 Визначення передумов, цілей та механізмів регулювання ринкової економіки в сучасних умовах. 

П. зан.  2 Визначення ринкової структури національної економіки, побудова структурної схеми та зв’язків 
між ринковими суб’єктами у структурі національної економіки. 

П. зан.  3 Визначення секторної структури товарних ринків. Побудова моделей відтворювальних циклів у 
структурі ринків. 

П. зан.  4 Аналіз існуючих концепцій і підходів до дослідження товарних ринків, кон’юнктурні та 
маркетингові концепції. Аналіз відтворювальних циклів – секторний підхід. 

П. зан.  5 Аналіз конкуренції на товарних ринках – традиційний підхід. Нові підходи з розрахунками рівня 
цінової конкуренції та врахування ланкової специфіки організації ринку. 



П. зан.  6 Визначення стратегічних ринків у структурі національної економіки та їх вплив на загальний 
економічний стан і способи розрахунку їх конкурентоспроможності. 

П. зан.  7 Дослідження теоретичних засад і економічних механізмів інтеграційних процесів на товарних 
ринках як напрям їх розвитку. 

П. зан.  8 Аналіз логістики ринку як напряму ефективної організації товарного руху на ринку і ринкових 
відтворювальних процесів взагалі. 

Самостійна робота 
Основні питання Додаткові питання 

1. Сутність та режими функціонування ринкової 
економіки, теорія і практика. 

2. Теоретичні передумови та практичні механізми 
регулювання економіки в умовах ринку. 

3. Методи та трансформації теорії економічного 
регулювання. 

4. Сутність і поняття товарного ринку. 
5. Відмінності у прийнятті терміну «ринок» у 

застосуванні до означення системи чи означення 
товарного руху. 

6. Ринкова структура національної економіки та її 
визначення. 

7. Товарний ринок – базове структурне утворення 
реального сектору економіки. 

8. Визначення релевантного ринку. 
9. Функції товарних ринків у структурі національної 

економіки. 
10. відтворювальна функція товарного ринку та його 

роль в економічному розвитку всієї економічної 
системи. 

11.  Теорія відтворювального циклу у класичному її 
сприйнятті (К. Маркс). 

12. Теорія відтворювальних циклів у пристосування до 

1. Сучасні теорії економічного розвитку територіально-
господарських систем в Україні та у країнах світу. 

2.  Механізми і передумови регуляторних впливів на 
розвиток ринкових структур в національній економіці. 

3. Нормативно-правове забезпечення розвитку ринків в 
системі національної економіки. 

4. Інституціональна база функціонування товарних ринків. 
5. Методичне забезпечення функціонування ринків на 

засадах конкурентного законодавства України (конкуренція, 
концентрація), їх вимірювання та застосування у практиці. 

6. Товарно-грошовий обмін як основний механізм 
функціонування ринків та товарного руху на них. 

7. Додана вартість як основний економічний показник 
ефективності функціонування товарного ринку. 

8. Інфраструктура товарного ринка та співвідношення їх з 
організацією логістики на ринку. 

9. Аналіз методів дослідження ринків та вибір доцільного 
згідно поставленої мети варіанта. 

10. Моделювання відтворювального циклу на товарному 
ринку. 

11. Ринкова логістика як ефективний організаційний механізм 
ефективного функціонування ринку. 

12. Вибір ефективних інтеграційних механізмів для даного 



ринкової економіки. 
13. Моделювання відтворювального циклу на 

товарному ринку. 
14. Моделювання відтворювальної структури 

товарного ринку . 
15. Секторна структура товарних ринків. 
16. Аналіз існуючих концепцій і підходів до 

дослідження товарних ринків. 
17. Конюнктура товарних ринків та її аналіз. 
18. Аналіз відтворювальних циклів з урахуванням 

структури товарного ринку (секторний аналіз). 
19. Сучасний стан конкурентної політики в Україні і її 

роль у розвитку ринків. 
20. Методи і підходи до аналізу конкуренції на 

товарних ринках. Недоліки теорії і можливості 
застосування на практиці. 

21. Конкурентні відносини на товарних ринках, їх 
аналіз та вплив на загальний розвиток. 

22. Цінова конкуренція на ринках і методи її 
вимірювання. 

23. Конкурентоспроможність стратегічних ринків, її 
вимірювання та вплив на загальний розвиток. 

24. Логістика товарного ринку в контексті ефективної 
його організації. 

типу ф виду товарного ринку. 
13.  Побудова ефективних логістичних ланцюгів товарного 

руху у структурі товарних ринків. 
14. Цільова функція при побудові логістичних моделей та її 

вибір. 

Література та навчальні матеріали 
Основна 

1. Конституція України [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67740 
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3. Бюджетний Кодекс України [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

4. Амоша А.І. Інноваційний шлях розвитку України / А.І.Амоша //Економіст. – 2005. - №6. – с.28-32. 
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5. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф.− М.: Экономика, 1989. − 520 с. 
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247 с. 
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С.71-79. 
8. Базілінська О.Я. Мікроекономіка. / О.Я.Базілінська, О.В. Мініна. За ред. О.Я. Базілінської. − Київ: Центр навчальної 
літератури, 2005. – 352 с. 
9. Бальцерович Л. Социализм, капитализм – трансформация. Очерки на рубеже эпох / Л. Бальцерович. − М.: Наука, 1999. 
− 352 с. 
10. Белявцев М.И. Инфраструктура товарного рынка / М.И.Белявцев, Л.В.Шестопалова. − Київ: Центр навч. літ-ри, 2005. − 
416с. 
11. Белопольський Н. Миф о «невидимой руке» (производство, обмен, распределение и потребление в современных 
условиях кризиса) / Н. Белопольський, В. Волошин // «2000» от 06.03.2009. 
12. Белоусов А.Р. Эффективный экономический рост в 2001-2010 г.г.: условия и ограничения / А.Р. Белоусов // Проблемы 
прогнозирования. − 2001. − №1. − С.27- 45. 
13. Беляев О.О. Государство и переходная экономика: механизм взаимодействия: Монография / О.О. Беляев, А.С. Бебело., 
О.М. Комяков. − К.: КНЕУ, 2003. − 190 с. 
14. Бернацкий В.О. Интересы и их роль в обществе / В.О. Бернацкий. − Омск.: Изд-во Омск. ун-та, 1990. − 268 с. 
15. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму / О.Г.Білорус − К.: КНЕУ, 2003. − 360с. 
16. Бирам Оруа. Конкурентоспособность украинской металлопродукции на арабском рынке: анализ, методы оценки и пути 
повышения: монография / Оруа Бирам. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2011. – 126 с. 
17. Богиня Д. Структурная перестройка экономики и проблема инвестиций / Д. Богиня, Г. Вольшский // Экономика 
Украины.− 1997.− № 12. − С. 48-53. 
18. Богомолов О.Т. Анатомия глобальной экономики /О.Т.Богомолов. –М.: ИНФРА. – М. – 2033. – с.43. 
19. Болотин Б.М. Эффективность капиталистической экономики: некоторые проблемы: динамика и измерения / Б.М. 
Болотин, Л.М. Громов, Е.М. Четыркин. − М.: Наука, 1990. − 314 с. 
20. Бондаренко Л. Интерес как категория политической экономии / Л.Бондаренко // Экономические науки. − 1970. − № 8. − 
С. 15-21. 
21. Борисенко  З.М. Конкурентна політика держави як фактор розвитку Економіки України: Моногр. / З.М.Борисенко. – К.: 
Таксон, 2004. − 346 с. 
22. Борисенко З.М Конкурентная политика государства как фактор развития экономики Украины / З.М.Борисенко. 



Автореф. дисс. на соискание ученой степени д.э.н. − Киев, 2004. – 34 с. 
23. Буркинський Б.В. Конкурентоспроможність як економічна категорія / Б.В. Буркинський Б.В., В.М. Лисюк // 
Экономические инновации.– Одесса. − 2003. − Вып.16. – С. 3-16. 
24. Бутенко А.И. Кон’юнктура рынку /А.И. Бутенко, В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов. − Одесса: ОГЭУ ЛОУ, 1998. − 190 с. 
25. Бутенко А.И. Государственное регулирование экономики в переходный период / А.И. Бутенко, В.Р. Кучеренко. – 
Одесса: Градостроитель, 1999. – 116 с. 
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Перелік запитань для підготовки до заліку 
1. Поняття та визначення товарних ринків як 

системоутворюючого елемента в структурі 
18. Формування доданої вартості та її складові елементи. 
19. Економічна інтеграція господарюючих суб’єктів 



національної економіки. 
2.  Сучасні теорії економічного розвитку та їх 

модифікації у застосуванні до умов України. 
3. Функції товарних ринків у формуванні національної 

економічної системи. 
4. Кращі практики економічного розвитку та їх 

співвідношення з існуючими теоріями. 
5. Поняття і економічна сутність структурних елементів 

товарних ринків. 
6. Роль і функції інституціонального забезпечення 

економічного розвитку ринків реального сектору 
економіки в системі національного господарства. 

7. Структурна інституціональна політика (розвиток 
інститутів і інституцій) у відповідності з вільними 
(ринковими) економічними відносинами. 

8.  Визначення релевантного ринка: критерії та поняття. 
9. відтворювальна функція товарного ринку, механізми 

відтворення  споживчої вартості товарів. 
10. Підходи до моделювання відтворювальних циклів на 

товарних ринках. 
11. Побудова відтворювальної моделі ринку з визначення 

його структурних елементів та їх перетворення у 
процесі товарообмінних операцій. 

12. Існуючі теорії дослідження товарних ринків, їх аналіз 
та недоліки. 

13. Кон’юнктурні дослідження товарних ринків як 
загальноекономічний підхід до вирішення проблем їх 
регулювання та прогнозування. 

14. Маркетинг як концепція аналізу та інформаційного 
забезпечення процесів регулювання ринків. 

15. Секторний аналіз відтворювального циклу на 

товарного ринку як шлях до їх розвитку. 
20. Природа інтеграційних механізмів і їх види у ринковому 

вимірі. 
21. Державне приватне партнерство як ефективний 

механізм розвитку ринків у інфраструктурному секторі 
економіки.  

22. Сучасні підходи до вимірювання і аналізу цінової 
конкуренції на товарних ринках. 

23. Лізинг та франчайзинг як ефективні інтеграційні 
механізми, що можуть сприяти розвитку ринків. 

24. Аналіз підходів до дослідження конкуренції 
(концентрації) на товарних ринках. 

25. Трансформацій конкурентних відносин на товарних 
ринках та їх відображення у державній політиці (НКРЄ 
КП). 

26. Сучасна конкурентна політика в Україні і її роль в 
регулювання та розвитку товарних ринків. 

27. підходи до визначення та вибору інтеграційних 
механізмів щодо їх застосування до того чи іншого 
ринку. 

28. Інституційні проблеми зовнішньоекономічної інтеграції 
стратегічних ринків в національній економіці. 

29. Логістика ринку як наука ефективної організації 
ринкових процесів. 

30. Товар як основа формування ринку та логістики 
товарних потоків на ринку. 

31. Подвійна відтворювальна функція логістики товарного 
ринку. 

32. Логістичні принципи формування ланцюгів вартості. 
33. Структурний логістичний аналіз ринків у галузевому 

розрізі. 



товарному ринку. 
16. Секторна структура товарного ринку як база для його 

аналізу та визначення диспропорцій. 
17. Додана вартість як результуючий показник 

ефективності діяльності товарного ринку. 

34. Векторна спрямованість товарного руху по логістичним 
ланцюгам ринку (імпорт, експорт, внутрішнє 
споживання). 

35. Векторний аналіз логістичних ланцюгів ринку.   
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 
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Бали нараховуються за наступним 
співвідношенням: 

• Відвідування лекцій - 40% 
семестрової оцінки; 

• Самостійна робота - 20% 
семестрової оцінки; 

• Залік -  40% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В добре 74-81 С 
64-73 D задовільно 60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з 
обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з 
викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
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