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Вступ 
 

Розвиток економічної ситуації в країні, взаємовідносини 

між партнерами по ринку істотно впливають на рівень 

забезпечення населення товарами та послугами. При цьому слід 

враховувати, що така діяльність відбувається в суспільстві, що 

має певну структуру, елементами якої є торговельні 

представники, посередники, банки, біржі, рекламні агентства 

тощо. Від ступеня їх розвитку великою мірою залежить успіх 

зусиль підприємців, що працюють у сфері виробництва, 

торгівлі, фінансів. 

Своєчасно виявлені та враховані зміни в стані ринкової 

інфраструктури надають підприємцям можливостей уникати 

ризиків та перемагати в конкурентній боротьбі на певних 

ринках. 

Анотація 
Інфраструктура ринку є складовим елементом ринкової 

економіки та  вивчає широке коло теоретичних і практичних 

питань, завдяки яким майбутній фахівець зможе сформувати 

відчуття ринкового середовища, в якому діє підприємство, 

адекватно реагуватиме на зміни цього середовища і своєчасно 

коригуватиме діяльність підприємства з метою забезпечення 

досягнення його місії на ринку.  

Ключові слова: Ринок, інфраструктура ринку, 

товарний ринок, фінансовий ринок, ринок праці, 

посередництво, брокерська діяльність, підприємства 

оптової та роздрібної торгівлі, біржі, аукціони. 
Abstract 

Market infrastructure is an integral part of a market 

economy and uses a wide range of theoretical and practical issues, 

and perhaps a possible specialist will be able to shape the 

preservation of market people in a particular production, as well as 

respond to change realistically, and it may be quite useful to use 

questions from taking into account the market economy. 

Key words: Market, Market Infrastructure, Commodity 

Market, Financial Market, Labor Market, Mediation, Brokerage, 

Wholesale and Retail, Stock Exchanges, Auctions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
„ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ” 

 

1.Опис предмета навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів – 4,0 

Галузь знань: 

07 "Управління і 

адміністрування" 

Спеціальність 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Дисципліна вільного 

вибору 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

1 
2-й 

- Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 
4-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Лекції 

22 год. 2 год. 

Практичні 

20 год. 8 год. 

Лабораторні 

– - 

Самостійна робота 

78 год. 110 

- 

Вид контролю: 

залік 
 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних 

занять та самостійної роботи становить для денної форми 

навчання відповідно 35% до 65%, для заочної форми навчання 

відповідно 8% до 92%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета викладання дисципліни 
 

Мета викладання дисципліни “Інфраструктура ринку” — 

формування у студентів системи знань з організації і 

функціонування інфраструктури  ринку як складового елемента 

ринкової економіки, ознайомлення з основними чинниками 

впливу зовнішнього середовища на ефективність діяльності 

підприємства, набуття практичних навичок із управління 

діяльністю підприємства у просуванні, розподілі, зберіганні та 

продажу товарів з метою найбільш повного забезпечення 

потреб споживачів. 

Завдання курсу: розгляд теоретичних і практичних питань, 

завдяки яким майбутній фахівець стане кваліфікованим 

працівником зі сформованим відчуттям ринкового середовища, 

в якому діє підприємство, адекватно реагуватиме на зміни 

цього середовища і своєчасно коригуватиме діяльність 

підприємства з метою забезпечення досягнення місії 

підприємства на ринку. 

Об’єкт вивчення: ринок та елементи інфраструктури. 

Предмет вивчення: ринкова інфраструктура в її 

еволюційному розвитку. 

Основні завдання курсу: 

• ознайомлення із історією та особливостями розвитку 

інфраструктури ринку; 

• формування знань з організації основних елементів та 

складових інфраструктури ринку; 

• набуття практичних навичок з організації збуту та  торгівлі 

товарами, цінними паперами, валютою; 

• використання  інформації про стан розвитку інфраструктури 

ринку для організації високоефективного виробництва та збуту 

товарів на ринку. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

• основні категорії, поняття та принципи функціонування 

інфраструктури ринку; 

• основні елементи інфраструктури  ринку, закономірності їх 

функціонування; 

• методи регулювання та взаємодію основних складових 

інфраструктури ринку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• основні напрями раціоналізації побудови та функціонування 

інфраструктури ринку; 

уміти: 
• обґрунтовувати параметри основних елементів інфраструктури 

ринку; 

• застосовувати досвід країн з розвинутою ринковою економікою 

для створення елементів інфраструктури ринку в Україні; 

• знаходити зв’язок та визначати вплив ефективного 

функціонування інфраструктури ринку на ефективність 

функціонування ринкового механізму в цілому; 

мати компетентності: 
професійні та світоглядні : 

- здатність використовувати знання, вміння та навички 

для теоретичного і практичного освоєння проблем, 

організовувати, реалізовувати, презентувати відповідні наукові 

дослідження; 

- ґрунтовні знання з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності та уміння критичного мислення, аналізу і синтезу в 

професійних цілях; 

- здатність демонструвати вміння оцінювання 

кон’юнктури ринків та результатів діяльності різних структур на 

ринку з урахуванням ризиків; 

- здатність організовувати та проводити дослідження, 

використовуючи сучасну методологію; 

- здатність застосовувати одержані знання з різних 

предметних сфер спеціальності для формування нових 

теоретичних положень та практичних пропозицій; 

- здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові 

зв’язки між економічними явищами та процесами, виявляти 

фактори впливу; 

морально-етичні: 

- сформувати уявлення про моральні цінності людини; 

- здатність висловлювати своє судження про роль і 

значущість моральних цінностей у житті людини; 

- формувати вміння аналізувати мотиви та вчинки людей, 

моделювати та розв’язувати ситуації, пов’язані з виконанням 

обов’язків у колективі; 

- розвивати почуття відповідальності за свій вибір та 

наслідки вчинків; 

- виховувати самостійність, волю, моральність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 
«Теоретичні та методологічні засади функціонування 

ринкової інфраструктури» 
 

Тема 1. Інфраструктура ринку: поняття та основні складові 

 

Поняття про ринок. Основні передумови формування 

ринкової економіки. Інфраструктура ринку як економічна 

категорія. Складові інфраструктури ринку. Функції елементів 

ринкової інфраструктури. 

 

Тема 2. Система посередництва в ринковій інфраструктурі 

 

Поняття про посередництво в ринковій інфраструктурі. 

Посередництво від імені клієнтів. Посередництво від власного 

імені. 

 

Тема 3. Біржова інфраструктура ринку 

 

Сутність біржового ринку. Організаційні відносини 

підприємств з біржами. Економічні взаємовідносини між 

біржами і клієнтами. 

 

Тема 4. Брокерська інфраструктура ринку 

 

Форми організації брокерської діяльності. Функції 

брокерської фірми. Види брокерського обслуговування. 

Організація торговельно-брокерської діяльності. Брокерські 

місця Української фондової біржі (Української біржі). 

 

Тема 5. Організація оптової торгівлі 

 

Сутність та функції оптової торгівлі. Форми та рівні 

організації оптової торгівлі. Особливості організації оптового 

ринку. Основні напрямки, функції та принципи діяльності 

підприємств оптової торгівлі. Показники діяльності 

підприємств оптової торгівлі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тема 6. Інфраструктура фінансового ринку 

 

Поняття фінансового ринку. Сутність та основні елементи 

інфраструктури фінансового ринку. Учасники інфраструктури 

фінансового ринку та регулювання їх діяльності. Сутність 

біржового ринку та фондової біржі. 

 

Тема 7. Аналіз фондового ринку 

 

Акції, їх види та механізм функціонування. Поняття про 

фундаментальний аналіз цінних паперів. Особливості 

фундаментального аналізу на фондовому ринку. Поняття про 

технічний аналіз цінних паперів. 

 

Тема 8. Інфраструктура ринку праці 

 

Сутність та функції інфраструктури ринку праці. Основні 

елементи інфраструктури ринку праці. Особливості розвитку 

інфраструктури вітчизняного ринку праці. Поняття та функції 

біржі праці. Функції державної служби зайнятості. 

 

Тема 9. Позабіржова інфраструктура ринку 

 

Особливості позабіржового посередництва. Позабіржові 

торговельні системи. Суть та основні центри аукціонної 

торгівлі. Техніка проведення аукціонів. Торгові доми та торгові 

палати. Персональний продаж: форми та особливості. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем  

змістових модулів 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади 
функціонування ринкової інфраструктури 

Тема 1. 

Інфраструктура 

ринку: поняття та 

основні складові 

4 2 8 14 2 1 12 15 

Тема 2. Система 

посередництва в 

ринковій 

інфраструктурі 

2 2 9 13 - 1 12 13 

Тема 3. Біржова 

інфраструктура 

ринку 

2 2 8 12 - 1 12 13 

Тема 4. Брокерська 

інфраструктура 

ринку 

2 2 9 13 - 1 12 13 

Тема 5. Організація 

оптової торгівлі 
2 2 8 12 - 1 12 13 

Тема 6. 

Інфраструктура 

фінансового ринку 

2 2 9 13 - 1 12 13 

Тема 7. Аналіз 

фондового ринку 
4 4 10 18 - - 12 12 

Тема 8. 

Інфраструктура 

ринку праці 

2 2 8 12 - 1 12 13 

Тема 9. Позабіржова 

інфраструктура 

ринку 

2 2 9 13 - 1 14 15 

Разом за змістовим 

модулем 1 
22 20 78 120 2 8 110 120 

Разом годин: 22 20 78 120 2 8 110 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять 

Кількість годин 
денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1. 
Основні складові інфраструктури 

ринку, їх характеристика 
2 1 

2. 

Види посередництва в ринковій 

інфраструктурі: відмінності та 

особливості 

2 - 

3. Організація діяльності товарної біржі 2 1 

4. 

Види брокерського обслуговування. 

Участь брокерів у функціонуванні 

бірж 

2 1 

5. 
Оптова торгівля як ланка збутової 

мережі на товарному ринку 
2 1 

6. 
Функції інфраструктури фінансового 

ринку 
2 1 

7. 

Складові фундаментального аналізу  

ринку цінних паперів. Основні методи 

технічного аналізу цінних паперів 

4 1 

8. 
Характеристика основних елементів 

інфраструктури ринку праці  
2 1 

9. 
Функції позабіржового посередництва. 

Види та правила проведення аукціонів 
2 1 

 Всього 20 8 

 

 

6. Самостійна робота 
 

Самостійна робота студента є основним способом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов’язкових аудиторних занять. Мета виконання самостійної 

роботи – поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних 

знань і практичних умінь студентів з дисципліни 

«Інфраструктура ринку» шляхом вироблення вміння 

самостійної роботи з навчальною та фаховою науково-

технічною літературою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання:  

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 годину занять 

=42*0,5=21 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит 

ЄКТС = 4*6=24 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях – 33 год. 

Тематика та обсяги самостійної роботи представлені в 

таблиці. 

 
Теми для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Тема самостійної 

роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

1. 

Класифікація ринків. 

Взаємозв’язок між 

елементами інфраструктури 

ринку 

8 10 

2. 

Основні представники 

посередництва від імені 

клієнтів, їх характеристика. 

Основні представники 

посередництва від власного 

імені, їх характеристика, 

особливості діяльності 

7 10 

3. 

Види бірж та їх роль у 

ринковій економіці. Порядок 

створення та організація 

діяльності товарної біржі.  

7 10 

4. 

Законодавче регулювання 

товарної біржової торгівлі. 

Закон України «Про товарну 

біржу», його особливості 

7 10 

5. 
Особливості брокерської 

діяльності як форми 
7 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



посередництва. Брокерські 

фірми та брокерські контори. 

Брокерська винагорода 

6. 

Підприємства оптової 

торгівлі. Основні напрямки 

діяльності підприємств 

оптової торгівлі. Економічні 

показники оптової торгівлі.  

7 10 

7. 

Основні учасники 

фінансового ринку, їх 

взаємодія та взаємозв’язок 

7 10 

8. 

Фундаментальний аналіз 

ринку цінних паперів, 

особливості його проведення 

7 10 

9. 

Побудова графічних моделей 

при здійсненні технічного 

аналізу. Визначення 

статистичних показників 

ринку цінних паперів 

7 10 

10. 

Розвиток позабіржових 

торговельних систем.  

Електронні торги.  

7 10 

11. 

Міжнародна аукціонна 

торгівля. Види та 

характеристика аукціонних 

товарів 

7 10 

 Усього годин 78 110 
 

Підсумком самостійної роботи при вивченні дисципліни є 

складання звіту. 

Звіт про самостійну роботу для денної форми навчання 

складається у вигляді рефератів, есе, тез доповідей у 

роздрукованому вигляді на папері формату А-4. 

 
7. Методи навчання 

 
Вивчення дисципліни досягається інформаційним, 

ілюстративним та проблемним методами навчання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з 

мультимедійним супроводом. На практичних заняттях 

розглядаються та розв’язуються задачі, наближені до реальних 

ситуацій:  

− використовується роздатковий матеріал (наочність) для 

формування у студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 

− проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

− вирішення ситуаційних завдань; 

− робота у малих групах. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, 

навчальної літератури, а також періодичних видань.  

При викладанні навчальної дисципліни для активізації 

навчального процесу передбачено застосування сучасних 

навчальних технологій, таких, як: проблемні лекції, робота в 

малих групах, семінари-дискусії, метод мозкового штурму, 

метод вільних асоціацій, метод обговорення, метод "переваги та 

недоліки", метод "Робота в мережі", ділові ігри. Забезпечується 

практична спрямованість навиків майбутньої професійної 

діяльності. 

 

8. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

• поточний контроль знань студентів після вивчення 

змістового модуля; 

• контроль самостійної роботи. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання 

включають у себе тестові питання та задачі. 

Для поточного контролю можуть бути використані такі 

види: 

- фронтальне опитування з ключових теоретичних питань; 

- оцінювання індивідуальних завдань, підготовлених 

самостійно у письмовій формі; 

- тестування. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінювання ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 

Модуль 1: поточна і самостійна робота Сума  

Змістовий модуль 1  

100 Т1  Т2 Т3  Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  Т9 МК1 МК2 

6 7 7 7 7 6 6 7 7 20 20 

 

При оцінці знань студентів можуть враховуватися додаткові 

бали, які отримав студент за участь у поза навчальній науковій 

роботі: 

1. Участь (виступ) в наукових конференціях - 3 бали. 

2. Підготовка публікації - 5 балів. 

3. Участь в студентських олімпіадах (переможці олімпіад) 

– 5 балів. 

4. Активність на заняттях (за одне заняття) - 1 бал. 

Якщо студент не набрав мінімальної кількості балів, то 

змістовий модуль не зараховується і його необхідно складати 

повторно. Загальна підсумкова оцінка знань студента 

визначається за відповідною шкалою. 

 
9. Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

Для заліку 

90-100 

Зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 

Незараховано  

З можливістю повторного 

складання 

1-34 

Незараховано  

З обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

„Інфраструктура ринку” включає: 

• конспект лекцій; 

• опорний конспект лекцій на електронному носії; 

• комплект прозірок (фолій); 

• друкований роздатковий матеріал; 

• освітньо-кваліфікаційна характеристика за спеціальністю 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

 
11. Рекомендована література 

 

Базова 
 

1. Белявцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура 

товарного ринку: навч. посібн. – К: 2005. – 365 с. 

2. Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари : 

підручник / за ред. О.О. Шубіна. - К. : Знання, 2009. - 702 с. 

3. Інфраструктура товарного ринку / під ред. І. В. Сороки. – 

К.: НМУВО МОіН України, НВФ «Студцентр», 2012. – 316 с. 

4. Обритько Б.А. Менеджмент посередницької та біржової 

діяльності. – К.: МАУП, 2003. – 269 с. 

5. Прокопенко О.В. Інфраструктура товарного ринку: навч. 

посібн. / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, 

С.М.Махнуша. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 296 с. 

6. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: навч. 

посібн. / А.С. Савощенко. – К.: КНЕУ, 2005. – 336 с. 

7. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: навч.-

метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / А.С. Савощенко, В.М. 

Полонець. – К.: КНЕУ, 2008. – 376 с. 

8. Сохацька О. М. Біржова справа: Підручник – 2-ге вид. 

зм. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 632 с. 

9. Ткач А. А. Інституціональні основи ринкової 

інфраструктури: монографія / А. А. Ткач. – К.: НАН України, 

Об’єднаний ін-т економіки, 2015. – 295 с. 

10. Товарні біржі України: аналіз діяльності, законодавче 

поле, перспективи розвитку / За ред. П.Т. Саблука, О.М 

Шпичака. – К.: Віпол, 2012. – 424 с. 

11. Шкапова О.М. Інфраструктура товарного ринку: навч. 

посібн. / О.М. Шкапова. – К.: МАУП, 2014. – 180 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Допоміжна 
1. Ибрагимов Л.А. Инфраструктура товарного рынка / 

Л.Ибрагимов. – М.:ПРИОР, 2011. – 256 с. 

2. Инфраструктура рынка: курс экономики: учебник /  под 

ред. И. Разберга. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 358 с. 

3. Инфраструктура товарного рынка / В.П. Федько. – М.: 

«Феникс», 2010. – 512 с. 

 
12. Інформаційні ресурси 

 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/  

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики України  / [Електронний 

ресурс]. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nssmc.gov.ua/ 

5. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/  

6. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 

6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.libr.rv.ua/  

7. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 

вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/ 

8. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 

Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні ресурси у 

цифровому репозиторії). 
9. Електронний ресурс розміщення в цифровому 

репозиторії / [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


