
1. Назва модуля: Інфраструктура ринку 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ПП.13_5 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 5 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 60 (лекцій – 30 год., практичних занять – 30 год.). 
6. Лектор: Гарник Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: теорію ринкової інфраструктури, споживачів і конкурентів; функції, 

принципи функціонування суб’єктів ринку (за видами діяльності); основні методи 
вивчення ринку та його кон’юнктури; методологію оцінювання ефективної роботи 
підрозділів підприємства; 

уміти: аналізувати та прогнозувати ринкову інфраструктуру, споживачів і 
конкурентів; розробляти власні стратегії фірми; планувати матеріально-технічне 
забезпечення та управління збутовою діяльністю і розподілом готової продукції 
підприємства; проводити дослідження на різних видах ринків. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Інфраструктура ринку: поняття та основні елементи. Поняття та особливості 

інфраструктури товарного ринку. Маркетингові посередники в інфраструктурі 
товарного ринку. Товарні біржі. Інфраструктура інноваційно-інвестиційного ринку. 
Організаційні структури підтримання інноваційно-інвестиційної діяльності. 
Інфраструктура фінансового ринку. Фондова біржа та біржові операції. 
Інфраструктура ринку праці. Біржі праці. 

11. Рекомендована література: 
1. Белявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку [Текст] / М.Л. Белявцев, 

Л.В. Шестопалова. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 416 с. 
2. Кальченко АТ. Логістика [Текст]: підручник / А.Г. Кальченко. – К.: КНЕУ, 

2004. – 284 с. 
3. Кальченко АТ. Логістика [Текст]: підручник / А.Г. Кальченко. – К.: КНЕУ, 

2004. – 284 с. 
4. Румянцев А.Д. Світовий ринок послуг [Текст] : навч. посіб. / А.П. 

Румянцев, Ю.О. Коваленко. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 456 с. 
5. Савощенко АС. Інфраструктура товарного ринку [Текст]: навч. посіб. / А.С. 

Савощенко. – К.: КНЕУ, 2005. – 336 с. 
6. Шубін О.О. Інфраструктура товарного ринку [Текст] / О.О. Шубін, О.М. 

Азарян. – 2-ге вид. – К. : НМЦВО МОИ України : Студцентр, 2004. – 816 с. 
7. Ястремская Е.Н. Инфраструктура товарного рынка [Текст] : учеб. пособие 

/ Е.Н. Ястремская, Д.В. Райко. – X. : ИНЖЕК, 2006. – 216 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


