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ВСТУП 

 

Одним з найважливіших механізмів створення 

конкурентного середовища в країні і забезпечення ефективного 

функціонування національної економіки є інфраструктура 

ринку. Досвід функціонування розвинутих економічних систем 

свідчить про те, що відставання розвитку інфраструктури від 

темпів розвитку промисловості призводить до гальмування 

всього процесу виробництва та розвитку інших сфер економіки, 

та тягне за собою погіршення якості життя населення, зростання 

суспільної напруги та інших негативних наслідків. У країнах із 

розвинутою економікою держава приділяє особливу увагу 

розвитку інфраструктури ринків. 

Важлива роль в оволодінні студентами знаннями з 

навчальної дисципліни «Інфраструктура ринку» належить 

самостійній роботі, яка поступово стає однією з провідних форм 

навчання. 

В методичних вказівках викладено тематичний зміст 

навчальної дисципліни, питання для самостійного опрацювання 

матеріалу, тестові завдання, перелік тем для написання звіту про 

самостійну роботу.  

Методичні вказівки містять перелік рекомендованої 

літератури та інформаційних ресурсів для опрацювання та 

закріплення матеріалу під час самостійної роботи. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни є 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 задоволення потреб споживачів. 

Завдання дисципліни: 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. 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

– ознайомлення з 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: 
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– обґрунтувати параметри основних елементів 

інфраструктури ринку; 

– застосувати досвід країн з розвинутою ринковою 

економікою для створення елементів інфраструктури ринку в 

Україні; 

– знаходити зв'язок та визначити вплив ефективного 

функціонування інфраструктури ринку на ефективність 

функціонування  ринкового механізму в цілому; 

  

 

2. Тематичний зміст навчальної дисципліни та 

завдання для самоперевірки знань 

Тема 1. Інфраструктура ринку: поняття та основні 

склад 

Поняття про ринок. Основні передумови формування 

ринкової економіки. Інфраструктура ринку як економічна 

категорія. Складові інфраструктури ринку. Функції елементів 

ринкової інфраструктури. 

Запитання для самоперевірки знань 

1. Розкрити зміст поняття ринок. 

2. Назвати основні характерні ознаки ринку. 

3. Охарактеризувати функції, які виконує сучасний 

ринок. 

4. Проаналізувати умови функціонуванні ринку. 

5. Назвати основні показники, якими характеризується 

функціонування будь-якого ринку. 

6. Класифікуйте ринки за різними ознаками. 

7. Які ринки можна виокремити залежно від 

спеціалізації?  

8. Розкрити сутність понять «інфраструктура» та 

«ринкова інфраструктура». 

9. Передумови, необхідні для розвитку ринкової 

інфраструктури. 

10. Проаналізувати основні функції ринкової 
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інфраструктури; 

11. Які елементи включає ринкова інфраструктура? 

Розкрити їх зміст. 

12. Назвати і охарактеризувати ознаки ринкової 

інфраструктури. 

Тести для самоконтролю 

1. Сукупність економічних відносин між продавцями та 

покупцями з приводу купівлі або продажу товарів (послуг) – це: 

а) ринковий попит; 

б) ринкова пропозиція; 

в) ринок; 

г) споживання. 

2. Функція ринку, суть якої полягає у досягненні 

відповідності між попитом і пропозицією відповідно до цінових 

факторів – це: 

а) інформаційна; 

б) регулююча; 

в) соціальна; 

г) маркетингова. 

3. Що не входить до інфраструктури ринку? 

а) аукціони, ярмарки, торговельні доми; 

б) торгово-промислові палати, комерційно-інформаційні 

центри.  

в) профспілки, прокуратура. 

г) біржі, банки, служби маркетингу. 

4. Сукупність елементів, які забезпечують безперебійне 

багаторівневе функціонування економічних взаємозв’язків, 

взаємодію суб’єктів ринкової економіки і регулюють рух 

товарно-грошових потоків – це: 

а) ринковий попит; 

б) ринкова пропозиція; 

в) інфраструктура ринку; 

г) ринок. 
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5. Елемент ринкової інфраструктури у вигляді сукупності 

установ, організацій та інших суб’єктів, що забезпечують 

необхідні умови функціонування ринкової економіки – це:  

а) інформаційний елемент; 

б) інституційний елемент; 

в) законодавчий елемент; 

г) регулюючий елемент. 

6. Основними функціями ринкової інфраструктури є: 

а) сприяння суб’єктам ринку в реалізації їх 

економічних інтересів; 

б) забезпечення юридичного, фінансового, страхового 

обслуговування; 

в) посередництво в реалізації товарів; 

г) усі відповіді правильні.  

 

Тема 2. Система посередництва в ринковій 

 інфраструктурі 

Поняття про посередництво в ринковій інфраструктурі. 

Посередництво від імені клієнтів. Посередництво від власного 

імені. 

Запитання для самоперевірки знань 

1. Охарактеризуйте порядок вибору посередників, 

джерела інформації про них. 

2. В чому полягають переваги залучення посередницької 

мережі. 

3. Дайте характеристику видів посередників за обсягом 

посередницьких збутових прав, функціональних 

повноважень та функціональним призначенням. 

4. Назвіть і поясніть функції посередників. 

5. Розкрийте сутність, основні ознаки та принципи 

торгово-посередницької діяльності.  

6. У чому полягає зміст фінансового посередництва? 

7. Дайте характеристику формам взаємодії між 

посередниками та учасниками ринку. 
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Тести для самоконтролю 

1. Посередник при укладанні угоди, що діє за дорученням 

клієнта та одержує дохід від клієнта у вигляді комісійних – це: 

а) маклер; 

б) брокер; 

в) клерк; 

г) дилер. 

2. Посередник, у широкому розумінні цього слова, який 

приймає участь у процесі укладання угод безпосередньо, 

вкладаючи власний капітал, приймаючи на себе всі ризики – це: 

а) дилер; 

б) хедер; 

в) брокер; 

г) маклер. 

3. Посередник у вузькому розумінні цього слова, який 

лише зводить продавців та покупців, отримуючи за це 

винагороду у вигляді комісійних – це: 

а) дилер; 

б) брокер;  

в) арбітражер;  

г) спекулянт. 

4. Посередник між продавцями і покупцями при укладанні 

угод  з  цінними паперами, який діє від імені і за рахунок 

клієнта, – це: 

а) дилер; 

б) андерайтер; 

в) брокер; 

г) усі відповіді правильні. 

5. Посередницькі підприємства (юридичні або фізичні 

особи) що здійснюють за свій рахунок і від свого імені операції 

з перепродажу товарів – це: 

а) дилерські контори; 

б) оптові магазини;  

в) ярмарки-виставки;  

г) аукціони. 
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6. Посередницькі торговельні підприємства що діють на 

користь своїх клієнтів за їх рахунок – це: 

а) брокерські контори; 

б) оптові магазини;  

в) товарні біржі;  

г) аукціони.  

 

  

Тема 3. Біржова інфраструктура ринку 

Сутність біржового ринку. Організаційні відносини 

підприємств з біржами. Економічні взаємовідносини між 

біржами і клієнтами. 

Запитання для самоперевірки знань 

1. Розкрити сутність понять «біржа» та «біржовий 

ринок». 

2. Дати визначення цілі функціонування біржі. 

3. Перерахувати основні функції біржі. 

4. Переваги, що виникають у здійсненні торговельних 

операцій на біржових ринках для суб’єктів 

господарювання. 

5. Назвіть основні ознаки класифікації бірж. 

6. Класифікувати біржі за різними ознаками. 

7. Органи управління і організаційна структура товарної 

біржі. 

8. Охарактеризувати сутність основних біржових угод. 

9. Розкрийте сутність і функції біржової торгівлі. 

10.  В чому особливості здійснення біржових операцій. 

Тести для самоконтролю 

1. Організація біржової торгівлі, яка регламентована 

правилами та положеннями біржі – це: 

а) біржовий ринок; 

б) біржовий реєстр; 

в) біржовий комітет; 
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г) біржова пропозиція. 

2. Біржа – це: 

а) постійно діючий ринок масових змінних цінностей, 

який функціонує за визначеними правилами, у 

конкретному місці та в призначений час; 

б) ринок сировинних товарів; 

в) ринок фінансових інструментів; 

г) ринок цінних паперів. 

3. За видами біржових товарів біржі класифікуються на: 

а) фондові, товарні, валютна; 

б) відкриті, закриті; 

в) універсальні, спеціалізовані; 

г) державні, приватні, змішаного типу. 

4. На яких біржах у торгах беруть участь лише члени 

біржі? 

а) відкриті; 

б) закриті; 

в) державні; 

г) змішані. 

5.  Організаційна функція бірж полягає у: 

а) забезпеченні широкої гласності діяльності; 

б) організації біржових торгів; 

в) зборі та розповсюдженні інформації; 

г) хеджуванні. 

6. Послуга, яку надає клієнтам біржа або члени біржі з 

метою задоволення їх потреб, пов'язаних з біржовою торгівлею 

(інформування, консультування, арбітражне та технічне 

обслуговування тощо) – це: 

а) біржова послуга; 

б) біржова операція; 

в) біржове замовлення; 

г) пропозиція. 

7. Організоване укладання цивільно-правових угод з 

обов'язковою наявністю у організатора торгівлі єдиного 

торговельного залу і правил торгівлі – це: 
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а) біржові торги; 

б) біржова послуга; 

в) біржова операція; 

г) реєстр. 

8. Стандартизація якісних параметрів, визначення 

розмірів партій, процедур розрахунків та забезпечення 

ліквідності – ця функція біржі називається: 

а) розробка біржових контрактів; 

б) гарантування виконання біржових угод; 

в) інформаційна; 

г) організаційна. 

9. Процедура розрахунків за біржовими угодами, що 

забезпечує фінансові гарантії їх здійснення через систему 

депозитних та моржевих учасників біржової торгівлі – це: 

а) кліринг; 

б) кліринг біржовий; 

в) кліринг брокерський; 

г) система безготівкових розрахунків. 

 

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) 

Запитання для самоперевірки знань 

1. Дати характеристику суб’єктів біржового 

посередництва. 

2. В чому полягають роль, функції та завдання 

брокерської служби на біржі? 

3. Розкрити функції і завдання брокерської фірми. 

4. Брокерська контора, її роль і місце в біржовій торгівлі. 

5. В чому полягає брокерське обслуговування за 

договором? 

6. В чому полягає брокерське обслуговування за 
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дорученням? 

7. Назвіть види обмежуючих умов доручень клієнта 

брокеру. 

8. Охарактеризуйте економічна стратегія брокера на біржі 

та принципи її розробки. 

9. Система показників ефективності брокерської 

діяльності. 

Тести для самоконтролю 

1. Брокери, які виконують замовлення клієнтів щодо 

купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів – це: 

а) спекулянти; 

б) арбітражери; 

в) хедери; 

г) маркетологи. 

2. Договір-доручення – це угода, в якій брокер виступає:  

а) від власного імені;  

б) від власного імені й за власні кошти;  

в) від імені й за кошти клієнта;  

г) від власного імені й за кошти клієнтів. 

3. Договір комісії – це угода, в якій  брокер виступає:  

а) від власного імені й за власні кошти;  

б) від власного імені й за власні кошти;  

в) від імені й за кошти клієнта;  

г) від власного імені й за кошти клієнта. 

4. Фізичні особи – уповноважені особи членів біржі, що 

діють на підставі довіреностей брокерських контор, обов'язки 

яких полягають у виконанні доручень членів біржі та/або їх 

клієнтів щодо здійснення біржових операцій – це: 

а) брокери; 

б) дилери; 

в) арбітражери; 

г) спекулянти. 

5. Договір на брокерське обслуговування укладається 

між: 

а) брокером і біржею;  
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б) брокерською контрою та клієнтом; 

в) біржею та представником клієнта;  

г) немає правильної відповіді. 

6. Угода, що укладається між клієнтом і брокерською 

фірмою (конторою) на здійснення конкретної угоди купівлі-

продажу товару на біржі – це:  

а) угода на брокерське обслуговування;  

б) угода-доручення клієнта брокерської фірми;  

в) звіт брокера; 

г) біржове замовлення. 

7. Підприємство з правами юридичної особи, яке 

створене підприємством-власником – членом біржі – це: 

а) брокерська фірма; 

б) брокерська контора; 

в) брокерське бюро; 

г) брокерський комітет. 

8. Основними законами, що регулюють брокерську 

діяльність є: 

а) ЗУ „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про 

товарну біржу”; 

б) ЗУ „Про власність”, „Про підприємництво”; 

в) Господарський кодекс, Цивільний кодекс; 

г) усі перераховані вище закони. 

 

 

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. 

Запитання для самоперевірки знань 

1. В чому полягають роль і функції сфери оптової 

торгівлі? 
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2. Розкрити основні види й організаційні форми оптової 

торгівлі. 

3. Охарактеризуйте значення оптової торгівлі в ринковій 

економіці. 

4. Вкажіть об’єктивну необхідність оптової торгівлі й 

обґрунтуйте причини її розвитку. 

5. Назвіть організаційні форми оптової торгівлі. 

6. Вкажіть переваги і недоліки прямої форми оптової 

реалізації товарів. 

7. У чому полягає специфіка функціонування агентів і 

брокерів? 

8. Які функції виконують підприємства оптової торгівлі? 

9. Охарактеризуйте торгові функції оптових підприємств. 

10. Які методи оптового продажу товарів зі складу 

використовують оптові торгові підприємства? 

Тести для самоконтролю 

1. Оптовий ринок – це 

а) сукупність попиту, пропозиції і цін на матеріальні 

блага, що обмінюються між суб'єктами різних сфер товарного 

виробництва з метою подальшої реалізації, продовження 

виробничого циклу або забезпечення суспільних потреб; 

б) ринок в результаті якого продаж товарів переходить 

в сферу особистого споживання;  

в) великі оптові формування дилерсько-

дистриб'юторського типу з розгалуженою складською мережею 

і відпрацьованою асортиментно-збутовою стратегією; 

г) торговельні підприємства, що спеціалізуються на 

здійсненні оптових закупівель великих партій товарів, 

проведенні складських торговельно-технологічних операцій і 

подальшій реалізації (збуті) цих товарів у кількостях, 

адаптованих відповідно до замовлень їх оптових покупців. 

2. Які форми має оптова торгівля: 

а) пряму і непряму; 

б) пряму і опосередковану; 

в) тактичну і стратегічну; 
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г) лінійну і нелінійну. 

3. Підприємства оптової торгівлі можна класифікувати за 

такими ознаками: 

а) функціональним рівнем; 

б) організаційно-правовою формою;  

в) місцем і роллю в товаропросуванні; 

г) всі відповіді правильні. 

4. За загальною функціональною спеціалізацією оптові 

торговельні підприємства поділяються на:  

а) змішані; 

б) дилерські; 

в) універсальні; 

г) спеціалізовані. 

 

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. 

Запитання для самоперевірки знань 

1. Розкрити сутність і роль фінансового ринку. 

2. Яка мета існування фінансового ринку? 

3. Які функції виконує фінансовий ринок у ринковій 

економічній системі? 

4. У чому полягає інвестиційна функція фінансового 

ринку? 

5. За якими ознаками класифікують фінансовий ринок та 

як представлена його структура відповідно до цих 

ознак? 

6. Хто виступає суб’єктами фінансового ринку і як 

здійснюється рух фінансових потоків між ними? 

7. Як можна охарактеризувати місце ринку цінних 

паперів у складі фінансового ринку? 
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8. У чому полягає об’єктивна необхідність регулювання 

фінансового ринку? 

9. Які основні моделі регулювання фінансового ринку 

існують у сучасних умовах? 

10.  Які види регулювання виділяються на фінансовому 

ринку? 

Тести для самоконтролю 

1. Сукупність учасників ринку та правовідносин між ними 

щодо формування, розподілу і перерозподілу тимчасово вільних 

фінансових ресурсів на основі взаємодії попиту та пропозиції 

фінансових інструментів – це: 

а) фінансовий сектор; 

б) фінансовий ринок; 

в) ринок цінних паперів; 

г) правильної відповіді немає. 

2. Фінансовий ринок включає: 

а) страховий ринок; 

б) ринок нерухомості; 

в) ринок позичкових ресурсів; 

г) правильної відповіді немає. 

3. Критерієм ефективності фінансового ринку є: 

а) ціни на фінансові інструменти на ньому повністю 

відбивають усю наявну інформацію; 

б) можливість отримувати підвищені доходи та 

забезпечувати досягнення інших інвестиційних 

цілей; 

в) ефективний перерозподіл власності та захист прав 

інвесторів; 

г) правильної відповіді немає. 

4. Метою державного регулювання фінансового ринку є: 

а) захист інтересів споживачів фінансових послуг; 

б) створення умов для мобілізації та розміщення 

фінансових ресурсів; 

в) запобігання монополізації ринку; 

г) контроль за прозорістю і відкритістю ринку. 
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5. Вплив на функціонування фінансового ринку через 

систему економічних відносин – це: 

а) пряме регулювання; 

б) непряме регулювання; 

в) нормативне забезпечення; 

г) інституційне забезпечення. 

6. В чому полягає відмінність інституційних учасників 

фінансового ринку від індивідуальних: 

а) у процедурі розподілу прибутку; 

б) у різних завданнях діяльності; 

в) лише у забезпеченні різних рівнів ліквідності; 

г) лише у організаційних формах функціонування. 

7. Інститутами інфраструктури фінансового ринку є: 

а) юридичні особи; 

б) державні установи; 

в) фінансові посередники; 

г) правильної відповіді немає. 

 

 

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. 

Запитання для самоперевірки знань 

1. Назвіть основні складові інфраструктури ринку цінних 

паперів. 

2. Функції та завдання ринку цінних паперів.  

3. Принципи функціонування ринку цінних паперів. 

4. Які цінні папери існують в Україні, які основні 

відмінності між ними? 

5. Що таке акції та які права отримує власник акції? 

Назвіть види акцій та їх класифікацію. 

6. Дати характеристику фондовій біржі. Які функції 

виконує фондова біржа? 
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7. Які є основні форми членства на фондовій біржі? 

8. Що розуміють під терміном «обіг цінних паперів на 

фондовій біржі»? 

9. У чому полягає суть фундаментального аналізу цінних 

паперів? 

10. Назвіть основні фактори, які аналізуються при 

проведенні фундаментального аналізу. 

11. Які основні макроекономічні показники розглядаються 

при фундаментальному аналізі? 

12. У чому полягає сутність технічного аналізу 

ф’ючерсних ринків? 

13. Яка біржова інформація потрібна технічному 

аналітику? 

14. Які засоби технічного аналізу Ви знаєте? 

Тести для самоконтролю 

1. Принципами розвитку фондового ринку є: 

а) отримання прибутку від операцій з цінними 

паперами; 

б) прозорість і збалансованість; 

в) цілісність і упорядкованість; 

г) страхування цінових ризиків. 

2. За способом розміщення цінних паперів фондовий 

ринок є: 

а) первинним і вторинним; 

б) місцевим, національним і міжнародним; 

в) горизонтальним і вертикальним; 

г) боргових, пайових і похідних цінних паперів. 

3. Організація випуску і розміщення цінних паперів – це 

функція: 

а) емісійна; 

б) представницька; 

в) консалтингова; 

г) депозитарна. 

4. Фундаментальний аналіз – це аналіз, який ґрунтується 

на уявленнях: 
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а) про взаємодію попиту та пропозиції; 

б) про внутрішню вартість активів; 

в) про ціни на ринку та сподівання трейдерів; 

г) про взаємодію попиту і пропозиції та внутрішню 

вартість. 

5. Фундаментальний аналіз на фондових ринках 

складається: 

а) з двох етапів; 

б) з шести етапів; 

в) з трьох етапів; 

г) з п’яти етапів. 

6. Технічний аналіз – це: 

а) дослідження основних показників біржового ринку; 

б) дослідження біржових цін;  

в) дослідження динаміки основних макроекономічних 

чинників; 

г) дослідження обсягів торгів. 

7. Технічний аналіз передбачає вивчення: 

а) зовнішньої інформації; 

б) внутрішньої інформації бірж; 

в) інформації про клієнтів бірж; 

г) інформації про позабіржовий ринок. 

 

 

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. 

Запитання для самоперевірки знань 

1. Розкрити зміст поняття «інфраструктура ринку праці». 

2. Які функції інфраструктури ринку праці? 

3. Вкажіть умови виникнення та формування ринку праці. 
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4. Описати послуги, які надають інфраструктурні 

посередники на ринку праці. 

5. Що являють собою біржі праці? Організація бірж праці 

у формі центрів зайнятості. 

6. Рівень зайнятості та безробіття. Види та причини 

безробіття. 

7. Охарактеризуйте принципи побудови державної 

служба зайнятості України. 

8. В чому полягають функції Державного центру 

зайнятості?  

9. В чому полягають основні завдання діяльності 

Державної служби зайнятості України? 

10. Розкрити значення кадрових та рекрутингових агентств 

в інфраструктурі ринку праці України. 

Тести для самоконтролю 

1. Яка функція інфраструктури ринку праці передбачає 

оптимізацію руху трудового потенціалу, його раціональне 

розміщення відповідно до попиту та пропозиції на робочу силу?  

а) інформаційна; 

б) розподільча; 

в) прогностична; 

г) регулююча; 

д) стимулююча. 

2. Яка вимога розвитку інфраструктури ринку  праці 

розглядає розвиток інфраструктури як системи, що нероздільно 

пов’язана із розвитком самого ринку праці?  

а) комплексність; 

б) системність розвитку; 

в) регіональна відповідальність; 

г) репрезентативність; 

д) демократичність. 

3. Інфраструктурні посередники, які представляють 

інтереси роботодавців, забезпечуючи підбір працівників 

необхідної кваліфікації за вимогами підприємства – це: 

а) рекрутингові агентства; 
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б) кадрові агентства; 

в) консалтингові агентства; 

г) PR-агентства. 

4. Установою, що здійснює посередництво між 

працівником і підприємцем при купівлі-продажу робочої сили, 

є:  

а) біржа праці;  

б) міністерство праці та соціальної політики;  

в) служба зайнятості;  

г) нічого із зазначеного. 

5. До недержавних організацій, що забезпечують 

формування  та розвиток ринку праці, відносяться: 

а) кадрові агентства; 

б) трудові колективи; 

в) профспілки підприємств;  

г) регіональні органи управління. 

 

 

Тема 9. Позабіржова інфраструктура ринку 

Особливості позабіржового посередництва. Позабіржові 

торгівельні системи. Сутність та основні центри аукціонної 

торгівлі. Техніка проведення аукціонів. Торгові доми та торгові 

палати. Персональний продаж: форми та особливості. 

Запитання для самоперевірки знань 

1. Які специфічні особливості позабіржового ринку?  

2. Що таке “позабіржова фондова система» і які функції 

вона виконує? 

3. Охарактеризуйте переваги та недоліки позабіржової 

торгівлі цінними паперами. 

4. Дайте характеристику аукціону. 

5. Охарактеризуйте основні етапи техніки проведення 

аукціону. 

6. Охарактеризуйте призначення та функції торгового 

дому. 
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7. В чому полягає сутність та основна функція 

персонального продажу? 

8. Назвіть основні види можливих комунікацій продавців 

та покупців при персональному продажу? 

9. Опишіть етапи процесу персонального продажу. 

 

Тести для самоконтролю 

1. Особливі ринки створені в певних місцях для продажу 

товарів що мають індивідуальні властивості шляхом публічних 

торгів – це: 

а) аукціони;  

б) оптові магазини;  

в) торгові доми; 

г) ярмарки-виставки. 

2. Періодично організовувані в установленому місці 

короткочасні оптові ринки на основі огляду зразків товарів – це: 

а) ярмарки-виставки;  

б) торгові доми; 

в) товарні біржі;  

г) аукціони. 

3. Вид ринкової торгівлі, за якого продавець для 

отримання максимального прибутку використовує пряму 

конкуренцію багатьох покупців під час публічного торгу в 

заздалегідь встановлений час і призначеному місці – це: 

а) аукціони; 

б) електронна торгівля; 

в) ярмарки-виставки;  

г) торгові доми. 

4. Багатопрофільна  організація  торгівлі,  інтегрована  в  

виробничу, фінансову і зовнішньоекономічну сфери: 

а) торговий дім; 

б) ярмарки-виставки; 

в) товарні біржі; 

г) аукціони. 
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5. Фізична або юридична особа, яка закуповує продукцію 

оптом і торгує нею вроздріб або малими партіями: 

а) дилер; 

б) комісіонер; 

в) агент; 

г) аукціоніст. 

6. Короткочасна і періодично повторювана реалізація 

товарів, яка виражається в укладенні договорів купівлі-продажу 

на основі огляду зразків товарів:  

а) виставкова торгівля 

б) електронна торгівля; 

в) торгові доми 

г) аукціони. 

 

3.Завдання для самостійної роботи 

 

Самостійна робота студента є основним способом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов’язкових аудиторних занять. Вона спрямована на 

закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час 

навчання, їхнього поглиблення, набуття й удосконалення 

практичних навичок та вмінь відповідно до обраного напряму 

підготовки. Підсумком самостійної роботи вивчення дисципліни 

є складання письмового звіту за нижче наведеними темами. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, 

спільно обумовлені студентом і викладачем. Підсумком 

самостійної роботи при вивченні дисципліни є складання звіту 

за темами наведеними нижче. 

Перелік тем для написання звіту про самостійну 

роботу 

1. Проблеми формування ринкової інфраструктури в 

Україні. 

2. Функції ринку та його інфраструктури. 

3. Сутність інфраструктури ринку. 

4. Передумови, необхідні для розвитку ринкової 

інфраструктури. 
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5. Інфраструктура ринку: поняття, сутність, основні 

елементи. 

6. Суть і місце оптової торгівлі в ринковому процесі. 

7. Основні тенденції та напрями розвитку світового 

біржового ринку в умовах глобалізації. 

8.  Сучасний стан та шляхи розвитку вітчизняного біржового 

ринку.  

9. Загальні тенденції регулювання біржового товарного 

ринку.  

10. Регулювання діяльності товарних бірж в Україні.  

11. Законодавче регулювання оподаткування біржової 

торгівлі. 

12. Державне регулювання біржової торгівлі в країнах із 

ринковою.  

13. Сутність біржі та її економічна природа.  

14. Види бірж, їх характеристика та основні функції. 

15. Принципи діяльності та організаційна структура біржі. 

16. Тенденції розвитку фондового ринку в Україні. 

17. Зарубіжний досвід функціонування фондового ринку. 

18. Вітчизняний досвід функціонування фондового ринку. 

19. Кредитні спілки в системі інституцій фінансового ринку.  

20. Пенсійні фонди. Перспективи розвитку пенсійного 

страхування.  

21. Страхові компанії та особливості їх функціонування. 

22. Економічні особливості ринку праці.  

23. Фактори, що впливають на сучасний стан ринку праці та 

функціонування його інфраструктури.  

24. Основні складові елементи інфраструктури ринку праці та 

особливості їх функціонування.  

25. Кадрові агенції: стан та перспективи розвитку в Україні. 

26. Особливості формування регіональних ринків праці. 

27. Перспективні методи регулювання ринку праці в Україні. 

28. Шляхи інтеграції України в міжнародний ринок праці. 

29. Аналіз стану ринку праці в Україні. 

30. Система показників стану ринку праці. 

31. Методи аналізу стану ринку праці. 
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32. Формування й розвиток інфраструктури ринку праці 

України. 

33. Практичне значення використання біржової торгівлі 

суб’єктами господарювання.  

34. Сучасний стан розвитку товарних бірж в Україні та 

фактори, що його зумовлюють. 

35. Сучасні системи електронної біржової торгівлі. 

36. Основні види учасників біржового ринку за обраною ними 

стратегією торгівлі. 

37. Сучасний стан розвитку фондових бірж в Україні та 

фактори, що його зумовлюють. 

38. Види та функцій біржових посередників. 

39. Правила біржової торгівлі. 

40. Класифікація підприємств оптової торгівлі. 

41. Товарні біржі, їх призначення, функції. 

42. Класифікація біржових угод. 

43. Брокерська та дилерська діяльність на біржі. 

44. Сутність діяльності ярмарків, їх призначення та функції на 

товарному ринку. 

45. Аукціони, їх роль на товарному ринку. 

46. Аукціонна діяльність, основні особливості її особливості. 

47. Міжнародний досвід аукціонної діяльності. 

48. Історія виникнення посередницьких послуг; 

49. Біржове посередництво на біржовому ринку. 

50. Сутність брокерської діяльності на товарній і фондовій 

біржі. 

51. Цілі та особливості здійснення біржових операцій на 

товарній біржі. 

52. Загальна характеристика тенденцій розвитку міжнародної 

біржової торгівлі. 

53. Економічна роль і функції брокерських фірм. 

54. Характер взаємини брокера та клієнтів. 

55. Сутність біржової діяльності. Функції та види бірж. 

56. Роль фондового ринку і завдання фондової біржі. 

57. Організація біржової інфраструктури. 

58. Учасники біржової торгівлі та їх роль у торговельно-

посередницькій діяльності. 
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59. Роль, значення та функції брокерської служби на біржі. 

60. Винагороди за брокерську діяльність та ефективність її 

здійснення. 

61. Фінансово-економічна оцінка діяльності ринку цінних 

паперів. 

62. Економічна сутність цінних паперів, їх функції та 

характеристика. 

63. Брокерська діяльність на ринку цінних паперів. 

64. Види фондових ринків. Особливості первинного ринку 

цінних паперів. 

65. Характеристика позабіржового ринку цінних паперів. 

66. Види брокерських угод. Брокерське обслуговування за 

договором. 

67. Брокерське обслуговування за договором-дорученням. 

Види винагород брокера. 

68. Взаємозв’язок фінансових посередників на фінансовому 

ринку. 

69. Особливості формування інфраструктури на фінансовому 

ринку в різних країнах світу. 

70. Ієрархічна структура фінансових посередників на 

фінансовому ринку. 

71. Роль фінансового посередника (кожного окремо) на 

фінансовому ринку. 

72. Інфраструктурні аспекти розвитку фінансового 

посередництва. 

73. Особливості становлення та розвитку фінансового ринку 

України. 
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5. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України. URL: 

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

2. Законодавство України URL: http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку URL: http://www.nssmc.gov.ua/ 

5. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського URL: 

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

6. Обласна наукова бібліотека URL: http://www.libr.rv.ua/  

7. Рівненська централізована бібліотечна система URL: 

http://cbs.rv.ua/ 

8. Наукова бібліотека НУВГП URL: 

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

цифровому репозиторії). 
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