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7. залучення студентів до науково-дослідної роботи та форму-
вання у них навичок до моделювання ситуації в економіці та мо-
жливості вирішення проблеми, яка склалась.

На практиці вищезазначена методика буде мати такий вигляд.
Спочатку студенти отримують теоретичну підготовку відповідно
до інноваційної програми дисципліни, а паралельно під час за-
няття набувають практичних навичок.

Автором пропонуються такі методи оцінювання аудиторної
роботи:

1. груповий — оцінюється вміння працювати в мікрогрупі з
розподілом ролей між усіма членами;

2. індивідуальний — оцінюється рівень теоретичної підготов-
ки студента в аудиторії;

3. компетентнісний — оцінюється рівень набутих студентом
знань, вмінь і навичок у процесі роботи в аудиторії.

Хмурковський Г. В., канд. екон. наук,
доц. кафедри маркетингу

ВВІДНО-МОТИВАЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ В КУРСІ
«ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ»

Суттєвим чинником ефективного навчання є розуміння сту-
дентом позитивного ефекту від засвоєння конкретної дисцип-
ліни. Такий позитивний ефект, зокрема, може проявлятися і в
формуванні знань, необхідних для практичної діяльності еко-
номіста (підприємця), і в поглибленому розумінні системи
економічних наук. Відповідно, зміст ввідно-мотиваційного за-
няття з дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» має бу-
ти зосереджений на даному аспекті.

Варто почати з того, що механічне запам’ятовування та від-
творення матеріалу курсу не приносить користі студенту.
Тільки осмислене, сфокусоване на очікуваному позитивному
ефекті вивчення дозволить розкрити потенціал даної дис-
ципліни.

Зосереджуючись на переважному дослідженні ринкових
процесів і їх суб’єктів у каналах розподілення, «Інфраструкту-
ра товарного ринку», очевидно, дозволяє майбутньому марке-
тологу детальніше вивчити навколишнє бізнес-середовище
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підприємств, а, відтак, ефективніше проводити маркетингові
дослідження. Але найголовніше, що може дати дана дисциплі-
на — розуміння впливу маркетингових посередників на діяль-
ність конкретного підприємства-виробника.

Досліджуючи або плануючи маркетингову діяльність підпри-
ємств студенти часто розглядають маркетинг-мікс як комплекс,
що забезпечує компромісне задоволення потреб споживача та
виробника. Проте, фокусування уваги на посередницькій сфері
дає змогу чітко зрозуміти, що формування маркетинг-міксу ви-
робника знаходиться під суттєвим впливом посередників.

Протягом ввідно-мотиваційного заняття, розглядаючи конкре-
тні ділові ситуації, слід зорієнтувати студентів на пошук відпові-
дей, зокрема, на наступні питання:

— якщо споживач зацікавлений, наприклад, у натуральних
молочних продуктах, тобто продуктах із коротким строком збері-
гання, то чому виробники майже не пропонують подібну продук-
цію, хоча й мають таку виробничу можливість;

— коли виробник, проводячи дослідження споживачів, ви-
значає оптимальну ціну за одиницю товару й позначає її на
упаковці як «рекомендовану», чому реальні ціни реалізації то-
вару кінцевим споживачам у торговельних точках, як правило,
є вищими.

Наведені питання в форматі міні-кейсів допомагають розкрити
вплив суб’єктів інфраструктури товарного ринку на елементи
«Товар» і «Ціна» комплексу засобів маркетингу підприємств-
виробників. Подальший огляд діяльності підприємств оптової та
роздрібної торгівлі, логістичних посередників, рекламних і до-
слідницьких агенцій, виставкових центрів тощо дозволяє зробити
наступний висновок: реалістичний маркетинг-мікс має врахову-
вати потреби та запити виробника, споживачів, а також відповід-
них суб’єктів інфраструктури товарного ринку.

Таким чином, студенти можуть оцінити важливість вивчення
інфраструктури товарного ринку для управління маркетинговою
діяльністю будь-якого підприємства.

Додатковим стимулом до сумлінного засвоєння курсу «Інфра-
структура товарного ринку» є наголошення в рамках ввідно-
мотиваційного заняття на впливі її суб’єктів на ресурсне забезпе-
чення підприємств-виробників, а також на тому, що дана дисци-
пліна зосереджена на видах підприємницької діяльності, які по-
требують порівняно невеликого стартового капіталу для початку
власної справи.


