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ПЕРЕДМОВА 

 

Сучасна ринкова економіка є відкритою економічною системою, 

ефективний розвиток та функціонування якої забезпечується станом 

її інфраструктури. Інфраструктура – це невід'ємна частина ринку, 

саме тому її вивчення необхідним для становлення та підтримки 

стабільного рівня розвитку та функціонування ринкових механізмів, 

для удосконалення дії різних законів ринку, які допомагають 

забезпечити рух товарів та послуг, що, у свою чергу, задовольняє 

потреби населення. 

Навчальним планом підготовки студентів за спеціальністю 051 

«Економіка» освітньо-професійними програмами «Бізнес-

аналітика» та «Управління персоналом і економіка праці» 

передбачено вивчення дисципліни «Ринкова інфраструктура». 

Метою вивчення дисципліни «Ринкова інфраструктура» є 

формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики 

функціонування ринкової інфраструктури і відповідних 

професійних компетенцій. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є засвоєння 

студентами знань про теоретичні основи і принципи 

функціонування ринкової інфраструктури та формування навичок 

щодо визначення оптимальної поведінки суб’єкта господарювання 

при взаємодії з інститутами ринкової інфраструктури. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий модуль 1. «Сутнісні характеристики ринкової 

інфраструктури» 

 

Практичне заняття № 1. Ринкова інфраструктура: сутність, 

ознаки та функції. 

Питання для обговорення 

1. Сутність понять «інфраструктура» та «ринкова 

інфраструктура».  

2. Характеристика та ознаки ринкової інфраструктури.  

3. Функції ринкової інфраструктури.  

4. Взаємозв’язок елементів ринкової інфраструктури. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Елемент ринкової інфраструктури, який містить сукупність 

установ, організацій та інших суб’єктів, що забезпечують необхідні 

умови функціонування ринкової економіки: 

А) інформаційний; 

Б) інституційний; 

В) законодавчий; 

Г) номінальний; 

Д) формалізований. 

2. Елемент ринкової інфраструктури у вигляді відповідної 

частини господарського законодавства, що регламентує діяльність 

суб’єктів ринкових відносин, в тому числі інститутів ринкової 

інфраструктури: 

А) юридичний; 

Б) інформаційний; 

В) логістичний; 

Г) інституційний; 

Д) маркетинговий. 

3. Який характер щодо економіки країни чи окремого суб'єкта 

господарювання має ринкова інфраструктура? 

А) контролюючий; 

Б) забезпечуючий; 

В) регулюючий; 

Г) фінансовий; 

Д) резервний. 
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4. Системна властивість ринкової інфраструктури, яка 

передбачає, що комплекс інститутів інфраструктури представляє 

собою органічну єдність, а не довільний набір складових елементів: 

А) цілісність; 

Б) безперервність; 

В) ієрархічність; 

Г) комунікативність; 

Д) історичність. 

5. Системна властивість ринкової інфраструктури, яка 

передбачає, що зміна набору елементів інфраструктури, характеру 

взаємозв'язків у ній, відбувається поступово та безупинно: 

А) цілісність; 

Б) безперервність; 

В) ієрархічність; 

Г) комунікативність; 

Д) історичність. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Розкрийте сутність понять «інфраструктура» та «ринкова 

інфраструктура». 

2. Проаналізуйте основні функції ринкової інфраструктури.  

3. Які елементи включає ринкова інфраструктура? Розкрийте їх 

зміст. 

4. Назвіть та охарактеризуйте ознаки ринкової інфраструктури.  

5. Якими ознаками  характеризується ринкова інфраструктура як 

сукупність інституцій?  

Завдання для розв’язування 

1. Проаналізуйте визначення науковців терміну «ринкова 

інфраструктура». Назвіть їхні спільні та відмінні риси. Який 

науковий підхід, на Вашу думку, є найбільш доречним в сучасних 

умовах? 

Підходи науковців до трактування поняття «ринкова 

інфраструктура» 

Автор Визначення 

Сімків Л.Є. сукупність об’єктів та інституційних структур, 

що забезпечують формування матеріальних, 

фінансових і інформаційних зв’язків між 

суб’єктами ринку. 

Ясенецький В.С. сукупність інститутів, які забезпечують 

матеріально-технічні, фінансові і трудові умови 
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для відтворювального процесу, розміщення і 

функціонування суб’єктів господарювання 

Ткач А.А. сукупність особливих інституцій, що надають 

спеціалізовані послуги господарюючим 

суб’єктам із метою створення для них 

нормальних умов функціонування і підвищення 

ефективності ринкової економіки у цілому 

Юрченко С.О. сукупність взаємопов’язаних спеціалізованих 

організацій, які сприяють функціонуванню 

окремих ринків та обслуговують потік товарів, 

послуг, грошей, цінних паперів та робочої сили. 

2. Для суб’єкта господарювання (на вибір студента) назвіть та 

охарактеризуйте основні функції спеціалізованої ринкової 

інфраструктури: 

- виробнича; 

- фінансова; 

- інвестиційна; 

- технологічна; 

- соціальна; 

- правова; 

- організаційна; 

- наукова; 

- інформаційна; 

- екологічна. 

 

Практичне заняття № 2. Інститути інфраструктури окремих 

видів ринку. 

Питання для обговорення 

1. Інститути інфраструктури ринку товарів та послуг.   

2. Основні елементи інфраструктури фінансового ринку.  

3. Особливості інститутів інфраструктури ринку інновацій. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Випікання хлібобулочних виробів здійснюється на ринку: 

А) технологій; 

Б) засобів виробництва; 

В) споживчих товарів та послуг; 

Г) фінансовому; 

Д) валютному. 

2. Страховий ринок належить до: 
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А) фінансового ринку; 

Б) ринку технологій; 

В) ринку засобів виробництва; 

Г) ринку споживчих товарів; 

Д) ринок споживчих послуг. 

3. Бавовна реалізується на ринку: 

А) технологій; 

Б) засобів виробництва; 

В) фінансовому; 

Г) валютному; 

Д) сировини та матеріалів. 

4. Устаткування реалізується на ринку: 

А) робочої сили; 

Б) засобів виробництва; 

В) фінансовому; 

Г) валютному; 

Д) споживчих товарів та послуг. 

5. Здатність людини до праці реалізується на ринку: 

А) праці; 

Б) засобів виробництва; 

В) фінансовому; 

Г) валютному; 

Д) споживчих товарів та послуг. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Назвіть основні інститути інфраструктури ринку товарів та 

послуг. 

2. Які основні завдання покликана виконувати інфраструктура 

фінансового ринку? 

3. Охарактеризуйте професійну діяльність інфраструктурних 

фінансових посередників. 

4. Назвіть завдання, які повинна виконувати інноваційна 

інфраструктура. 

4. Які інституції відносяться до  основних елементів інноваційної 

інфраструктури? 

Завдання для розв’язування 

1. Оберіть основні інститути ринкової інфраструктури, які 

забезпечують функціонування відомого Вам суб’єкта 

господарювання.  В чому полягає необхідність та доцільність 

включення до її складу кожного суб’єкта? 



 

 8 

2. Проаналізуйте діяльність інфраструктурних посередників на 

фінансовому ринку України. 

Основні показники діяльності фінансових компаній та юридичних 

осіб-лізингодавців 

Показник 
І квартал 

2021 

ІІ квартал 

2021 

ІІІ 

квартал 

2021 

Кількість зареєстрованих фінансових 

компаній,  на кінець звітного періоду, 

одиниць, із них: 977 971 984 

Активи фінансових компаній,  на 

кінець звітного періоду 166 102,0 179 863,8 190 703,7 

Власний капітал,  на кінець звітного 

періоду 25 859,5 27 432,3 29 695,4 

Обсяг наданих фінансових послуг 

фінансовими компаніями, за звітний 

період, із них: 187 761,2 232 068,6 281 077,3 

залучення фінансових активів із 

зобов'язанням щодо наступного їх 

повернення  5,0 605,9 1 718,9 

надання гарантій 898,1 4 600,3 11 748,3 

надання коштів у позику, у тому 

числі й на умовах фінансового 

кредиту 27 153,6 29 093,1 33 910,0 

надання послуг із факторингу 14 260,8 17 985,8 30 469,9 

надання послуг із фінансового 

лізингу (вартість укладених 

договорів) 84,4 204,6 198,7 

торгівля валютними цінностями 45 667,6 64 012,5 75 695,0 

переказ коштів 99 691,5 115 566,4 127 336,4 

Суми укладених договорів із надання 

коштів у позику, у т.ч. і на умовах 

фінансового кредиту, у тому числі: 27 153,6 29 093,1 33 910,0 

за видами клієнтів:       

юридичні особи 11 968,7 12 686,7 16 527,7 

фізичні особи-підприємці 162,0 171,3 205,3 

фізичні особи 15 022,9 16 235,1 17 177,0 
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Практичне заняття № 3. Інфраструктура ринку праці  

Питання для обговорення 

1. Інфраструктурні посередники на ринку праці України. 

2. Значення та основні завдання Державної служби зайнятості 

України в регулюванні ринку праці. 

3. Умови співпраці з недержаними посередниками. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Адаптована до умов зовнішнього і внутрішнього середовища 

система установ, організацій і інститутів у сукупності із правовими, 

організаційно-економічними й інформаційними умовами, що 

забезпечує ефективну взаємодію між суб’єктами ринку праці й 

сприяє реалізації головних функцій ринку праці – це: 

А) кон’юнктура ринку праці; 

Б) інфраструктура ринку праці; 

В) механізм ринку праці; 

Г) попит на ринку праці; 

Д) пропозиція праці. 

2. Функція інфраструктури ринку праці, яка полягає у 

забезпеченні його суб’єктів інформацією про кон’юнктуру ринку 

праці, а також про норми і правила, які регулюють соціально-

трудові відносини: 

А) інформаційна; 

Б) розподільча; 

В) прогностична; 

Г) регулююча; 

Д) стимулююча. 

3. Вимога щодо розвитку інфраструктури ринку праці, яка 

полягає в узгодженості та відповідності між собою 

інфраструктурних ланок різного рівня й різного функціонального 

спрямування: 

А) комплексність; 

Б) системність розвитку; 

В) регіональна відповідність; 

Г) репрезентативність; 

Д) демократичність. 

4. Вимога щодо розвитку інфраструктури ринку праці, яка 

полягає у врахуванні регіональної специфіки у розвитку 

інфраструктури окремих регіональних ринків: 

А) комплексність; 
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Б) системність розвитку; 

В) регіональна відповідність; 

Г) репрезентативність; 

Д) демократичність. 

5. Серед пасивних способів регулювання ринку праці основним 

є: 

А) надання допомоги з безробіття; 

Б) професійна орієнтація; 

В) громадські роботи; 

Г) підбір підходящої роботи; 

Д) добір працівників. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Розкрийте зміст поняття «інфраструктура ринку праці». 

2. Які функції покликана виконувати інфраструктура ринку 

праці? 

3. Опишіть послуги, які надають інфраструктурні посередники 

на ринку праці. 

4. В чому полягають основні завдання діяльності Державної 

служби зайнятості України? 

5. Розкрийте значення кадрових та рекрутингових агентств в 

інфраструктурі ринку праці України. 

Завдання для розв’язування 

1. Використовуючи інформацію, розміщену на офіційному сайті 

Державної служби зайнятості України 

https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 визначте: 

- перелік послуг, які надаються роботодавцям; 

- перелік послуг, які надаються населенню; 

- перелік електронних послуг. 

Використовуючи дані статистичні дані щодо діяльності 

Державної служби зайнятості, охарактеризуйте її місце та роль в 

інфраструктурі ринку праці України. 

Показники діяльності Державної служби зайнятості 

 2020 р. 2021 р. 

Всього отримували послуги, тис. осіб 2 192,0 2 064,5 

 з них, мали статус безробітного, тис. осіб 1 247,2 1 191,0 

Всього отримали роботу, тис. осіб 606,4 503,8 

Працевлаштовано безробітних, тис. осіб 384,5 404,8 

 Працевлаштовано шляхом одноразової 

виплати допомоги по безробіттю, особи 

678 293 

https://www.dcz.gov.ua/analitics/68
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Працевлаштовано компенсацією витрат 

роботодавцю єдиного внеску, особи 

7 842 5 760 

Проходили професійне навчання безробітні, 

тис. осіб 

93,4 88,3 

  з них, в ЦПТО,  тис. осіб 48,4 50,6 

Всього отримали ваучер на навчання, осіб 742 396 

Всього брали участь у громадських та інших 

роботах тимчасового характеру, тис. осіб 

99,7 66,6 

Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними 

послугами, тис. осіб 

1 624,6 1 747,6 

   з них, безробітних, тис. осіб 1 083,4 1 045,5 

Отримували допомогу по безробіттю, тис. осіб 1 118,6 1 079,8 

Кількість роботодавців, які надали інформацію 

про вакансії,  тис. одиниць 

169,2 158,2 

Кількість вакансій, тис. одиниць 829,7 705,8 

2. Використовуючи методи структурно-динамічного аналізу, 

проаналізуйте діяльність приватних агентств зайнятості. 

Працевлаштування громадян приватними агентствами зайнятості 

Показник 2020 р. 2021 р. 

Кількість працевлаштованих громадян, 

(особи)  

143 185 168 637 

Працевлаштовані в Україні (на вакансії)  14 081 15 364 

Направлені на роботу в Україні до іншого 

роботодавця  

42 777 40 557 

Працевлаштовані за кордоном  86 327 112 716 

Ознайомтесь з сайтом рекрутингового агентства м. Рівне Імперія 

HR https://www.ihr.com.ua/pidbir-personalu. Проаналізуйте послуги, 

які надає даний інфраструктурний посередник для роботодавців та 

пошукувачів роботи. Охарактеризуйте принципи, яких 

дотримується в своїй роботі дане агентство. На основі проведеного 

аналізу визначте місце Імперії HR в інфраструктурі регіонального 

ринку праці.  

 

Практичне заняття № 4. Біржі в ринковій інфраструктурі  

Питання для обговорення 

1. Сутність, функції та класифікація бірж.  

2. Групи біржових товарів, основні вимоги до них. 

3. Види біржових контрактів. 

https://www.ihr.com.ua/pidbir-personalu


 

 12 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Біржову торгівлю можна характеризувати як: 

А) нерегламентовану; 

Б) жорстко регламентовану; 

В) вільну; 

Г) довільно організовану; 

Д) регламентовану лише щодо ціноутворення. 

2. Виконання укладених біржових угод: 

А) не є гарантованим; 

Б) гарантується через можливість розгляду суперечок у 

претензійно-позовному порядку; 

В) гарантується Кліринговою палатою; 

Г) гарантується словесно; 

Д) гарантується Біржовою радою. 

3. Сутність спекулятивної стратегії у ставленні до ризику 

полягає в: 

А) прагненні правильно прогнозувати динаміку цін для 

здійснення у подальшому зворотної операції в цілях отримання 

фінансового зиску; 

Б) прагненні передати власний ціновий ризик іншій стороні, 

фіксуючи при цьому прийнятну на момент здійснення біржової 

операції ціну; 

В) прагненні мінімізувати фінансовий зиск при гарантуванні 

реальної поставки товару; 

Г) прагненні забезпечити впевненість у майбутній ціні товару 

(навіть за умови отримання фінансово збитку); 

Д) правильна відповідь відсутня. 

4. Біржові товари за їх призначенням можна класифікувати на: 

А) сільськогосподарська сировина, лісові товари та продукти їх 

переробки; промислова продукція; фінансові інструменти; 

Б) сільськогосподарська сировина, лісові товари та продукти їх 

переробки; промислова продукція; 

В) промислова продукція; фінансові інструменти; 

Г) лише фінансові інструменти (цінні папери, валюта, процентні 

ставки тощо); 

Д) лише промислова продукція. 

5. За формою участі торговців у торгах біржі прийнято 

класифікувати на: 

А) фондові, товарні, валютні; 



 

 13 

Б) універсальні, спеціалізовані; 

В) відкриті, закриті; 

Г) біржі реальних товарів, ф’ючерсні, опціонні, змішані; 

Д) державні, приватні, змішаного типу. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Поясність походження назви «біржа». В чому полягає сутність 

поняття «біржа»? 

2. Обґрунтуйте основні переваги біржової торгівлі порівняно з 

іншими видами торгівлі для суб'єктів господарювання.  

3. Класифікуйте біржі за різними ознаками. 

4. Назвіть вимоги до біржових товарів. 

5. Охарактеризуйте сутність основних біржових угод. 

Завдання для розв’язування 

1. Клієнт біржі має 5 ф’ючерсних контрактів на пшеницю за 

ціною виконання 5200 грн./т. Одиниця контракту – 200 тонн. При 

зростанні цін до 3260 грн./т він дає команду брокеру ліквідувати 

позицію шляхом укладання оберненої угоди. Визначте фінансовий 

результат операції, враховуючи, що за угодою з брокером його 

комісійні становлять 25% прибутку від угоди. 

2. Клієнт біржі має 5 ф’ючерсних контрактів на ячмінь за ціною 

виконання 3400 грн./т. Одиниця контракту – 150 тонн. При падінні 

цін до 3350 грн./т він дає команду брокеру ліквідувати позицію 

шляхом укладання оберненої угоди. Визначте фінансовий результат 

операції, враховуючи, що за угодою з брокером його комісійні 

становлять 500 грн. за кожен укладений контракт. 

 

Практичне заняття № 5. Фінансово-кредитні посередники.  

Питання для обговорення 

1. Банківські установи та їхні основні операції.  

2. Загальна характеристика небанківських фінансово-кредитних 

установ. 

3. Принципи функціонування та послуги договірних фінансових 

посередників. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. За призначенням банківські кредити поділяються на: 

А) суб’єктного призначення; 

Б) об’єктного призначення; 

В) забезпечені; 

Г) незабезпечені; 
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Д) стандартні кредити. 

2. За організаційно-правовою формою розрізняють банки: 

А) публічні акціонерні товариства; 

Б) державні банки; 

В) приватні акціонерні товариства; 

Г) кооперативні банки; 

Д) товариства з обмеженою відповідальністю. 

3. До інвестиційних фінансових посередників не належать: 

А) фінансові компанії; 

Б) кредитні спілки; 

В) лізингові компанії; 

Г) інвестиційні фонди; 

Д) страхові компанії. 

4. Пенсійні фонди, лізингові компанії є: 

А) ощадними фінансовими посередниками; 

Б) договірними фінансовими посередниками; 

В) інвестиційними фінансовими посередниками; 

Г) депозитними фінансовими посередниками; 

Д) операційними фінансовими посередниками. 

5. За формою власності пенсійні фонди є: 

А) державними, колективними, казначейськими; 

Б) державними, приватними, колективними; 

В) лише державними; 

Г) лише приватними; 

Д) державними та приватними. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Охарактеризуйте нормативно-правове забезпечення 

банківської діяльності в Україні? 

2. Які послуги належать до банківських? 

3. На які групи поділяються небанківські фінансово-кредитні 

установи? 

4. Яким чином організовують свою діяльність лізингові 

компанії? 

5. Обґрунтуйте, коли підприємству доцільно користуватись 

послугами факторингових компаній? 

6. Назвіть інвестиційних фінансових посередників. Яким чином 

вони акумулюють кошти? 

Завдання для розв’язування 

1. Ознайомтесь з діяльністю банківських установ м. Рівне. 



 

 15 

Оберіть банк з найвигіднішими умовами розміщення депозиту, 

якщо сума вкладу становить 15000 грн., термін розміщення – 6 міс. 

Користуючись умовами кредитування обраного банківської 

установи, розрахуйте витрати за кредитною угодою, якщо: 

- термін кредитування 5 років; 

- сума кредиту 400000 грн.; 

- початковий внесок 25%; 

- відсоткова ставка за кредитом 22,9% річних;  

- страховий платіж 0,5% від обсягу позики (разова); 

- 0,99% від суми кредиту (разова). 

2. Визначте вартість послуг факторингової компанії, що були 

надані ПП «Світанок», якщо сума дебіторської заборгованості за 

відвантажену продукцію становить 200 тис. грн. Обсяг факторингу 

– 80%. Термін нормального документообігу складає 10 днів. 

Процентна ставка за кредит підвищена на 3% при середній 

банківській кредитній ставці 22% річних. Комісійні факторингової 

компанії за обслуговування дебіторської заборгованості складають 

0,2%. 

 

Змістовий модуль 2. «Посередники в ринковій інфраструктурі» 

 

Практичне заняття № 6. Торгово-посередницька діяльність в 

ринковій інфраструктурі.  

Питання для обговорення 

1. Види посередників та особливості їх роботи на ринку. 

2. Посередники в сфері оптової та роздрібної торгівлі. 

3. Особливості діяльності організаторів торгівлі. 

4. Обґрунтування рішення щодо вибору торгового 

посередництва. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. До оптових посередників, що не мають права власності на 

товари, належать 

А) оптовик-консигнатор; 

Б) оптовик-консигнант; 

В) брокер; 

Г) оптовик-організатор; 

Д) оптовик-комівояжер. 

2. До підприємств оптової торгівлі з обмеженим циклом 

обслуговування, що мають право власності на товар, належать: 
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А) дистриб’ютор; 

Б) оптовик-посилторговець; 

В) брокер; 

Г) заклади громадського харчування; 

Д) дрібнооптовий магазин „cash & carry”. 

3. Торговельний посередник, який діє від імені та в інтересах 

продавця чи покупця, не приймаючи права власності на товар – це: 

А) комісіонер; 

Б) оптовик-консигнатор; 

В) брокер; 

Г) агент; 

Д0 торговий дім. 

4. Торговельні посередники, які торгують від свого імені і за 

власні кошти як виробничими, так і споживчими товарами 

змішаним, спеціалізованим та вузькоспеціалізованим асортиментом 

товарів – це: 

А) торгові дома; 

Б) комісіонери; 

В) агенти; 

Г) незалежні оптовики; 

Д) оптовики-консигнанти. 

5. Форма продажу майна чи товарів, при якій власником об’єкта 

продажу стає покупець, який запропонував у ході торгів 

максимальну ціну – це: 

А) ярмарок; 

Б) аукціон; 

В) виставка; 

Г) виставка-продаж; 

Д) дрібний гурт. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Які види торговельних посередників Ви знаєте? 

2. Обґрунтуйте доцільність співпраці суб’єктів господарювання з 

оптовими посередниками, які не мають права власності на товар. 

3. Опишіть особливості діяльності посередників, що здійснюють 

оптову торгівлю з повним циклом обслуговування, приймаючи 

право власності на товар. 

4. Які суб’єкти відносяться до організаторів торгівлі. За якими 

ознаками їх можна групувати? 

5. Які критерії слід враховувати при обґрунтуванні рішення 
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щодо вибору торгового посередника. 

Завдання для розв’язування 

1. Обґрунтуйте доцільність співпраці ПП «Світанок» 

(виробництво металопластикових виробів) з торговими 

посередниками, якщо відомо, що: 

- один працівник відділу маркетингу підприємства може 

здійснити 800 зустрічей в рік; 

- середня річна кількість клієнтів – 2000; 

- середня кількість переговорів з клієнтом до укладання договору 

постачання – 4; 

- заробітна плата одного маркетолога – 15000 грн./місяць; 

- торговельна націнка посередника – 12,0%; 

- плановий річний обсяг реалізації продукції за відпускними 

цінами підприємства – 13 млн.грн. 

2. Розрахувавши загальний рейтинг, оцініть постачальників 

сировини для ПП «Світанок» та обґрунтуйте пропозиції стосовно 

доцільності подальших відносин з ними. 

Критерій вибору 

постачальника 

Значимість 

критерію 

Оцінка 

Компанія 

КС"Мега 

Трейд" 

Оцінка 

Компанія 

Dibal 

Оцінка 

Компанія 

Вітамінтойс 

Україна 

Ціна 0,25 8 7 5 

Якість товару 0,2 7 9 8 

Надійність 

постачання 

0,15 9 8 9 

Умови платежу 0,15 6 5 7 

Повнота 

асортименту 

0,1 4 8 8 

Віддаленість 

постачальника 

0,1 4 8 9 

Сервісне 

обслуговування 

0,05 10 9 10 

 

Практичне заняття № 7. Транспортно-логістична 

інфраструктура. 

Питання для обговорення 

1. Сутність та складові транспортної інфраструктури.  

2. Організація переміщення товарів. 

3. Сутність, види та складові логістичної інфраструктури. 
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Тестові завдання для самоконтролю 

1. До організаторів переміщення товарів належать: 

А) PR агентства; 

Б) виставки-продажі; 

В) експедитори; 

Г) власники складів, що надають послуги зі зберігання товарів; 

Д) роздрібний ринок. 

2. Відповідним чином облаштовані приміщення та/або криті чи 

відкриті майданчики, резервуари, холодильні чи морозильні камери, 

призначені для тимчасового зберігання товарів під митним 

контролем до поміщення їх у митний режим – це: 

А) митний ліцензійний склад; 

Б) транспортна організація; 

В) склад тимчасового зберігання; 

Г) експедитор; 

Д) склад вільного зберігання. 

3. Митний брокер діє на підставі: 

А) договору комісії; 

Б) договору доручення вантажовласника; 

В) біржового контракту; 

Г) статуту; 

Д) установчого договору. 

4. Спеціально призначене й обладнане приміщення, яке 

використовується для збереження товарів у режимі митного складу 

– це: 

А) митний ліцензійний склад; 

Б) митний брокер; 

В) склад тимчасового зберігання; 

Г) митниця; 

Д) експедиція. 

5. Суб’єкт господарювання, який спеціалізуються на перевезенні, 

вантаженні та розвантаженні вантажів – це: 

А) митний брокер; 

Б) склад тимчасового зберігання; 

В) транспортна організація; 

Г) експедитор; 

Д) митний ліцензійний склад. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Які види робіт належать до комплексу транспортно-
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експедиційних операцій?  

2. Які елементи належать до транспортної інфраструктури? 

3. Назвіть суб’єкти господарювання, які належать до 

організаторів переміщення товарів. 

4. Поясніть сутність поняття «логістика». Які її види Ви знаєте? 

5. Назвіть найважливіші чинники ефективності логістичної 

інфраструктури. 

Завдання для розв’язування 

1. Скориставшись даними Державної служби статистики України 

http://www.ukrstat.gov.ua/ здійсніть структурно-динамічний аналіз 

окремих елементів транспортної інфраструктури. 

Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту, млн.т. 

Транспорт 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

залізничний 312,9 305,5 314,3 

автомобільний 244,2 191,4 222,6 

водний 6,1 5,6 5,3 

трубопровідний 112,7 97,5 77,6 

авіційний 0,1 0,1 0,1 

2. Ознайомтесь з діяльністю транспортної компанії «Aurora 

Trans» https://avrora-trans.com/ua/about, яка здійснює міжнародні 

вантажні перевезення, вантажоперевезення по Україні, доставку 

негабаритних вантажів і збірних вантажів. Обґрунтуйте доцільність 

співпраці з даною компаніє за такими критеріями: 

- терміни виконання замовлень; 

- кваліфікація працівників; 

- досвід роботи; 

- цінова політика; 

- взаємодія з клієнтами. 

 

Практичне заняття № 8. Роль маркетингових посередників в 

ринковій інфраструктурі. 

Питання для обговорення 

1. Місце та роль агентств з надання маркетингових послуг на 

ринку. 

2. Зміст діяльності рекламних агентств. 

3. Агентства з директ-маркетингу, BTL – агентства та PR – 

агентства. 

4. Засоби масової інформації. 

Тестові завдання для самоконтролю 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://avrora-trans.com/ua/about
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1. Спеціалізовані ланки організаційної складової ринкової 

інфраструктури, які сприяють просуванню, продажу й розподілу 

товару серед кінцевих споживачів – це: 

А) митні посередники; 

Б) маркетингові посередники; 

В) лізингові компанії; 

Г) факторингові компанії; 

Д) інвестиційні посередники. 

2. Суб’єкт господарювання, який використовує медіа для 

доставки рекламного повідомлення безпосередньо потенційному 

споживачу – це: 

А) рекламне агентство; 

Б) BTL-агентство; 

В) агентство з директ-маркетингу; 

Г) PR-агентство; 

Д) маркетинговий центр. 

3. До форм директ-маркетингу належать: 

А) прямий маркетинг поштою; 

Б) маркетинг за каталогами; 

В) мерчандайзинг; 

Г) спонсорство; 

Д) розробка і виготовлення сувенірної продукції. 

4. BTL-агентства спеціалізуються на наданні таких послуг: 

А) демонстрація і дегустація продуктів; 

Б) масові заходи; 

В) прямий маркетинг поштою; 

Г) маркетинг за каталогами; 

Д) телевізійний маркетинг. 

5. До інструментів, які використовують PR-агентства, належать: 

А) конкурси та розіграші призів; 

Б) «сарафанне» радіо; 

В) персональні (особисті) продажі; 

Г) телевізійний маркетинг; 

Д) маркетинг за каталогами. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Назвіть основні функції маркетингових центрів. 

2. Які послуги надають рекламні агентства? На які групи вони 

поділяються? 

3. На наданні яких послуг спеціалізуються BTL-агентства?  
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4. Що таке директ-маркетинг? Які існують форми його 

реалізації?  

5.  Назвіть інструменти, які використовують PR-агентства? 

Завдання для розв’язування 

1. Обґрунтуйте доцільність та види співпраці з агентствами із 

надання маркетингових послуг виробниками таких видів 

продукції (наданих послуг): 

- кондитерські вироби; 

- побутова техніка; 

- фармацевтичні препарати; 

- освітні послуги. 

2. Розрахуйте економічну ефективність рекламних заходів на 

основі порівняння даних про товарообіг магазину «Дарина», де 

проводилися заходи зі стимулювання збуту та даних про товарообіг 

магазину «Кошик», де такі заходи не відбувалися. Вихідні дані: 

- витрати на проведення рекламних заходів 15 000 грн.; 

- торгова націнка 25%; 

- товарообіг до проведення акції: в магазині «Дарина» – 2 

153 600 грн., в магазині «Кошик» – 2 086 080 грн.; 

- товарообіг в рекламний період: в магазині «Дарина» – 2 604 256 

грн., в магазині – «Кошик» 2 151 892 грн. 

 

Практичне заняття № 9. ІКТ як елемент ринкової 

інфраструктури. 

Питання для обговорення 

1. Вплив ІКТ на розвиток ринкової інфраструктури.  

2. Складові інформаційно-комунікаційної інфраструктури. 

3. Напрями та технології е-бізнесу. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. До функцій інформаційно-комерційних центрів належать:  

А) збирання, зберігання та аналіз інформації про кон’юнктуру 

ринку; 

Б) пошук оптових і роздрібних торговельних партнерів; 

В) моніторинг конкурентної ситуації;  

Г) розробка бізнес-планів; 

Д) всі відповіді правильні. 

2. Особливість ІКТ, яка полягає в неймовірній здатності 

інтернету розвиватися, змінюватись і нести різноманітний зміст 

(особливо мультимедійний (голос, відео і музика)) – це: 
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А) порівняння; 

Б) персоналізація; 

В) медіагнучкість; 

Г) зручність; 

Д) швидкість. 

3. Особливість ІКТ, яка полягає передбачає процес збирання, 

аналізу, зберігання інформації і надання кожному відвідувачеві 

необхідної інформації у відповідний час– це: 

А) порівняння; 

Б) персоналізація; 

В) медіагнучкість; 

Г) зручність; 

Д) швидкість. 

4. Бізнес-модель електронного бізнесу, яка передбачає надання 

комерційними компаніями товарів та послуг державним установам 

– це: 

А) В2G; 

Б) В2С; 

В) С2С; 

Г) С2В; 

Д) G2В. 

5. Бізнес-модель електронного бізнесу, яка передбачає надання 

урядовими установами послуг кінцевим споживачам через 

інтернет– це: 

А) В2G; 

Б) В2С; 

В) G2С; 

Г) С2В; 

Д) G2В. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Поясніть сутність інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури. 

2. В чому полягає мета інформаційно-комунікаційного 

забезпечення діяльності суб’єкта господарювання? 

3. Назвіть основних постачальників інформаційних послуг. 

4. Чому в сучасних умовах е-бізнес набирає все більшої 

популярності? Назвіть його основні цілі. 

5. Охарактеризуйте переваги та недоліки е-бізнесу для 

виробників товарів та споживачів. 
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Завдання для розв’язування 

1. Ознайомтесь з даними Індексу мережевої готовності 2021 

https://networkreadinessindex.org/. Визначте лідерів та аутсайдерів у 

сформованому рейтингу. Проаналізуйте місце України в даному 

індексі. 

Індекс мережевої готовності 2021 Україна 

Показник Оцінка Ранг 

Загальний індекс 55,7 53 

Суб-індекс «Технології» 49,2 50 

- доступ 67,15 60 

- контент 45,53 42 

- майбутні технології 34,92 57 

Суб-індекс «Люди» 54,29 48 

- індивіди 74,62 17 

- бізнес 46,44 50 

- державне управління 41,80 71 

Суб-індекс «Керівництво» 58,93 57 

- довіра 49,57 55 

- регулювання 65,02 61 

- інклюзія 62,19 65 

Суб-індекс «Вплив» 60,40 47 

- економіка 46,73 42 

- якість життя 69,01 57 

- сприяння Цілям сталого розвитку 65,45 63 

Обґрунтуйте необхідні зміни в розвитку ІКТ інфраструктури 

задля покращення позицій України в Індексі мережевої готовності. 

2. Ознайомтесь з послугами, які надають для бізнес-суб’єктів 

компанії Київстар  https://kyivstar.ua/business та Водафон 

https://business.vodafone.ua/. Обґрунтуйте доцільність співпраці з 

даними інфраструктурними посередниками в розрізі: 

- мобільні тарифи; 

- тарифи; 

- Big Data; 

- ІоТ тарифи; 

- хмарні рішення та безпека; 

- взаємодія з командою; 

- збільшення продажів; 

- аналітика. 

https://networkreadinessindex.org/
https://kyivstar.ua/business
https://business.vodafone.ua/
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Практичне заняття № 10. Консалтингове забезпечення 

розвитку бізнесу. 

Питання для обговорення 

1. Консалтингові послуги: сутність, види, специфіка надання.  

2. Основні постачальники консалтингового продукту. 

3. Інфраструктурні елементи консалтингу. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Залежно від специфіки діяльності суб’єкта господарювання 

консалтингова інфраструктура поділяється на: 

А) загальну, спеціальну; 

Б) аутсорсингову, представницьку; 

В) експертну, проектну, процесну; 

Г) національну, регіональну, місцеву; 

Д) регульовану, нерегульовану. 

2. Залежно від характеру участі в процесі консультування 

інфраструктура поділяється на: 

А) загальну, спеціальну; 

Б) аутсорсингову, представницьку; 

В) експертну, проектну, процесну; 

Г) національну, регіональну, місцеву; 

Д) регульовану, нерегульовану. 

3. До основних постачальників консалтингового продукту в 

Україні належать: 

А) філіали великих іноземних багатофункціональних компаній; 

Б) представництва іноземних консалтингових компаній; 

В) іноземні консалтингові компанії; 

Г) вітчизняні консалтингові компанії; 

Д) всі відповіді правильні. 

4. Який вид консалтингової інфраструктури забезпечує надання 

консалтингових послуг інженерного та технічного характеру? 

А) інжинірингова інфраструктура; 

Б) економічна інфраструктура; 

В) юридична інфраструктура; 

Г) управлінська інфраструктура; 

Д) соціальна інфраструктура. 

5. Який вид консалтингової інфраструктури забезпечує 

консалтинг щодо економічних і фінансових питань? 

А) інжинірингова інфраструктура; 
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Б) економічна інфраструктура; 

В) юридична інфраструктура; 

Г) управлінська інфраструктура; 

Д) соціальна інфраструктура. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Охарактеризуйте особливості надання консалтингових послуг. 

Яким чином вони відображаються в консалтинговій 

інфраструктурі? 

2. Назвіть основні фактори стрімкого розвитку консалтингової 

інфраструктури. 

3. Які суб’єкти є сьогодні основними постачальниками 

консалтингових послуг в Україні?  

4. Класифікуйте консалтингову інфраструктуру за різними 

ознаками. 

5. Охарактеризуйте інфраструктуру консалтингу залежно від 

характеру надаваних послуг. 

Завдання для розв’язування 

1. Проаналізуйте діяльність основних постачальників 

консалтингового продукту в Україні. 

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери консалтингових 

послуг, тис. грн. 

Вид діяльності І квартал 

2021 р. 

ІІ квартал 

2021 р. 

ІІІ квартал 

2021 р. 

Діяльність у сфері 

бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань 

оподаткування 

2140604,4 2929474,3 2391108,0 

Діяльність головних управлінь 

(хед-офісів); консультування з 

питань керування 

1924407,8 2281788,2 2615337,0 

Консультування з питань 

керування 

1467454,8 1669994,1 1787858,1 

Діяльність у сферах архітектури 

та інжинірингу, надання послуг 

технічного консультування 

4005435,5 6246158,6 6816793,0 

Сформуйте перелік основних інфраструктурних посередників 

для кожного виду консалтингових послуг. 

2. Ознайомтесь з діяльністю консалтингової компанії KPMG в 

Україні https://home.kpmg/ua/uk/home/services/consulting.html. 

https://home.kpmg/ua/uk/home/services/consulting.html
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Опишіть, які види консультацій них послуг надає дана компанія. 

Назвіть основних посередників консалтингової інфраструктури, я 

якими співпрацює компанія KPMG в Україні в розрізі: 

- податкове та юридичне консультування; 

- консультування в сфері ІТ; 

- боргове консультування; 

- стратегічне консультування. 
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