
1. Код:ПП12. 

2. Назва:Ринкова інфраструктура. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти:І. 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:6. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Олійник Олена Олександрівна. 

к.е.н., старший викладач. 

9. Результати навчання: Формування у студентів системи теоретичних і практичних знань з 

основних понять та складових інфраструктури підприємств та організацій, що діють у різних видах 

економічної діяльності, функцій основних інститутів ринкової інфраструктури. 

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

заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:«Ринок працi», «Менеджмент», 

«Економіка підприємства», «Підприємництво» 

12. Зміст курсу: Сутнісні характеристики ринковоїінфраструктури. Біржі в ринковій інфраструктурі. 

Біржові товари та контракти. Організація біржової торгівлі. Біржовий кліринг. Прогнозування та 

регулювання цінових ризиків на біржі.Особливості функціонування банківської системи України. 

Банківські операції. Кредитні операції банків. Небанківські фінансово-кредитні установи. 

Маркетингові посередники в ринковій інфраструктурі. Інфраструктура ринку праці. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Міщук Г.Ю., Шишкіна О.О. Ринкова інфраструктура: Навч. посібник. – Рівне.: НУВГП, 2011 р. – 

163 с. 

2. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006.- 320 с. 

3. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. Інфраструктура товарного ринку. 

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с. 

4. Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади: підручник / За ред. О.О. Шубіна. — К.: 

Знання, 2009. — 379 с. 

5. Белявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку [Текст] / М.I. Белявцев, Л.В. Шестопалова. — К. : 

Центр навч. літ., 2005. —416 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: лекції з використанням мультимедійної презентації та роздаткового матеріалу, проблемні 

лекції, лекції у формі діалогу, кейсовий метод, моделювання ситуацій, дискусія тощо. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування у вигляді контрольних завдань, усне опитування, 

вирішення практичних вправ та завдань. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедритрудових ресурсів 

і підприємництва, д.е.н., професор                                                        Л.І. Безтелесна 

 

Розробник опису дисципліни 

к.е.н., старший викладач       О.О. Олійник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Переклад англійською мовою 
 

 

1. Code: PP12. 

2. Title: Market Infrastructure. 

3. Type: Compulsory, 

4. Higher education level: the first.  

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

6. Semester when the discipline is studied: VI. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

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

Candidate of Economics, senior lecturer.                                                                                                               

9. Results of studies: Forming the theoretical and practical knowledge system of the student on the basic 

concepts and components of the enterprises and organizations infrastructure operating in different types of 

economic activities, as well as the functions of the main institutions of the market infrastructure. 

10. Forms of organizing classes: lectures, independent work, practical classes, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Labour market", "Management", 

"Economics of enterprise", "Entrepreneurship". 

12. Course contents: Essential characteristics of the market infrastructure. Stock exchanges in the market 

infrastructure. Stock commodities and contracts. Organization of the exchange trade. Exchange clearing. 

Forecasting and regulation of price risks in the stock exchange. Features of the banking system functioning 

of Ukraine. Banking operations. Credit operations of banks. Non-bank financial and credit institutions. 

Marketing intermediaries in the market infrastructure. Labour market infrastructure. 

13. Recommended educational editions:  
1. Mishchuk H.Yu., Shyshkina O.O. Market infrastructure: teaching. manual. –  Rivne: NUWEE, 2011. – 

p.163. 

2. Shkanova O.M. Infrastructure of the commodity market: teach. manual. – K .: Center for educational 

literature, 2006. –  p.320. 

3. Prokopenko O.V., Shkola V.Yu., Degtiarenko O.O., Makhnusha S.M. Infrastructure of the commodity 

market: teaching manual. – K .: Center for educational literature, 2007. – p.296. 

4. Infrastructure of the commodity market: theoretical foundations: textbook / Ed. by O.O. Shubin. – K .: 

Knowledge, 2009. – p.379. 

5. Beliavtsev M.I. Infrastructure of the commodity market [Text] / M.I. Beliavtsev, L.V. Shestopalova. – K.: 

Centre for educational literature, 2005. – p.416. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: lectures using multimedia presentations and reference additional material, problem 

lectures, lectures in the form of a dialogue, case studies, situations modelling, discussion, etc. 

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 in the form of control tasks, oral questioning, practical problems solving 

and completion of tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the human resources  and entrepreneurship department,                                                                  

Doctor of Economics, professor                                                                                L.I. Beztelesna    

 

Implementator of the discipline description, 

Candidate of Economics, senior lecturer                                                                  O.O. Oliinyk 

 

 

Переклад виконав П.І.Мігірін 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


