
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 12. 

2. Назва: Ринкова інфраструктура. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Олійник Олена Олександрівна, к.е.н, 

доцент, доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- визначати вплив на інфраструктурних посередників на розвиток різних видів ринків та їх роль у 

формуванні ефективних комунікацій в бізнесі;  
- визначати основні інститути ринкової інфраструктури окремого суб’єкта господарювання;  

- обґрунтовувати доцільність співпраці суб’єкта господарювання з різноманітними інфраструктурними 

посередниками; 

- визначати оптимальні форми взаємодії з торговельними, транспортними та маркетинговими посередниками; 

- формувати відносини суб’єкта господарювання з інфраструктурними посередниками на ринку праці. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: основи економіки, основи бізнесу, 

соціально-економічна статистика та аналітика, аналітика ринків, менеджмент. 

12. Зміст курсу: Ринкова інфраструктура: сутність, ознаки та функції. Інститути інфраструктури окремих 

видів ринку. Інфраструктура ринку праці. Біржі в ринковій інфраструктурі. Фінансово-кредитні посередники. 

Торгово-посередницька діяльність в ринковій інфраструктурі. Транспортно-логістична інфраструктура. Роль 

маркетингових посередників в ринковій інфраструктурі. ІКТ як елемент ринкової інфраструктури. 

Консалтингове забезпечення розвитку бізнесу. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Белявцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку. Київ: центр навчальної літератури, 2015. 

416 с. 

2. Інфраструктура товарного ринку : навчальний посібник / В.М. Пилявець, В.В. Озима, В.П. Заруба. К. : 

Аграрна освіта, 2015. 255 с.  

3. Мацьків Т.Р. Інфраструктура ринків: підходи до класифікації. Ефективна економіка, 2018. № 3.  

4. Міщук Г.Ю., Шишкіна О.О. Ринкова інфраструктура: Навч. посіб.  Рівне.: НУВГП, 2011. 157 с. 

5. Олійник О.О. Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Ринкова 

інфраструктура» для студентів спеціальності 051 «Економіка». Рівне: НУВГП, 2017. 25 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
лекції – 22 год, практичні заняття – 20 год, самостійна робота – 78 год. Разом – 120 год. 

Методи: лекції з використанням мультимедійних презентацій; лекції у формі діалогу; проблемні 

лекції; демонстрація; навчальна дискусія; індивідуальні завдання для вирішення практичних вправ та 

задач; тестові завдання; дебати, аналіз конкретних ситуацій (case study); проектна технологія; робота 

в команді. 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру.  

Поточний контроль (100 балів): тестування; розв’язування задач; оцінювання активності під час 

обговорення проблемних ситуацій за темами практичних занять; письмові індивідуальні творчі 

завдання за темами окремих практичних занять; оцінювання активності в командній роботі; 

оцінювання обґрунтованості висновків при аналізі конкретних ситуацій. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри трудових ресурсів і 

підприємництва, д.е.н., професор Г.Ю. Міщук 

 

Розробник опису дисципліни: 

доцент кафедри трудових ресурсів і 

підприємництва, к.е.н., доцент О.О. Олійник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: FP12. 

2. Title: Market infrastructure. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 6. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olena Oliinyk, Cand. Sci. 

(Econ.), Assoc. Prof. 

9. Results of studies: After studying the discipline, the student should be able to: 

- to determine the impact on infrastructure intermediaries on the development of different types of markets 

and their role in the formation of effective communications in business; 

- identify the main institutions of market infrastructure of an individual entity; 

- substantiate the feasibility of cooperation of the business entity with various infrastructure intermediaries; 

- determine the optimal forms of interaction with trade, transport and marketing intermediaries; 

- to form the relations of the business entity with the infrastructure intermediaries on the labor market. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: basics of economics, basics of business, 

socio-economic statistics and analytics, market analytics, management. 

12. Course contents: Market infrastructure: essence, features and functions. Institutions of infrastructure of 

certain types of market. Labor market infrastructure. Exchanges in market infrastructure. Financial and 

credit intermediaries. Trade and intermediary activities in market infrastructure. Transport and logistics 

infrastructure. The role of marketing intermediaries in the market infrastructure. ICT as an element of market 

infrastructure. Business development consulting. 

13. Recommended educational editions:  
1. Belyavtsev M.I., Shestopalova L.V. Commodity market infrastructure. Kyiv: Center for Educational 

Literature, 2015. 416 p. 

2. Infrastructure of the commodity market: a textbook / V.M. Pylyavets, VV Ozima, VP Zaruba. К.: 

Аграрна освіта, 2015. 255 с. 

3. Matskiv T.R. Market infrastructure: approaches to classification. Effective Economy, 2018. № 3. 

4. Mishchuk G.Yu., Shishkina O.O. Market infrastructure: Textbook. way. Rivne .: NUVGP, 2011. 157 p. 

5. Oliynyk O.O. Methodical instructions for practical classes and independent study of the discipline 

"Market Infrastructure" for students majoring in 051 "Economics". Rivne: NUVGP, 2017. 25 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours.  

Methods of teaching:  lectures using multimedia presentations; lectures in the form of dialogue; problem 

lectures; demonstration; educational discussion; individual tasks for solving practical exercises and tasks; 

test tasks; debate, analysis of specific situations (case study); design technology; teamwork. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 6th semester.  

Current control (100 points): testing; problem solving; assessment of activity during the discussion of 

problem situations on the topics of practical classes; written individual creative tasks on the topics of 

individual practical classes; assessment of activity in teamwork; assessing the validity of conclusions in 

the analysis of specific situations. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the Department of 
Human Resources and Entrepreneurship, Prof. H. Mishchuk 

 

Prepared by 

Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof. О. Оliinyk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


