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1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин та 

європейської інтеграції 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини” 

Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини” 

Освітньо-професійна програма: 292 “Міжнародні 

економічні відносини” 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки – 3, семестр – 6-й 

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Цикл підготовки: професійна підготовка 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач Куцмус Наталія Миколаївна 

Профайл викладача 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-

menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-kutsmus-nataliya-

mikolajivna 

Контактна інформація +38 063 1175995, kutsmusn@ukr.net 

Консультації 
Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 15.00 до 

18.00 
 

 

 

3. Анотація до дисципліни 
 

Дисципліна “Міжнародна біржова діяльність” є компонентою освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні 

відносини”. Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна біржова 

діяльність» є: вивчення економічної сутності міжнародної біржової діяльності; виявлення 

особливостей процесу створення бірж та їх структури в Україні та ознайомлення зі 

світовим досвідом роботи бірж; узагальнення практичних аспектів технології ведення 

ділових операцій у біржовому кільці; опанування методів біржового посередництва; 

оцінка стану і тенденції розвитку міжнародної біржової кон’юнктури; дослідження 

кон’юнктури біржового ринку та механізму котирування цін; узагальнення методичних 



підходів до розрахунку та інтерпретації біржових індексів; аналіз тенденцій розвитку 

міжнародної електронної біржової торгівлі. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
 

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні системи знань щодо організації 

і функціонування міжнародного біржового ринку як складового елемента інфраструктури 

глобальної економіки; поведінки економічних суб’єктів в умовах технології біржового 

кільця; надання універсального інструментарію для обґрунтування економічних процесів 

та відносин, які відбуваються під час біржових торгів. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: - зміст основних нормативних і законодавчих документів, що регулюють 

здійснення міжнародної біржової діяльності; - основні принципи організації та проведення 

торгів на міжнародних товарних, валютних та фондових біржах; - функції та завдання 

посередників на біржі; - технологію формування ланцюга руху замовлення від покупця до 

продавця на біржі; - основи ф’ючерсної торгівлі; - основні види цінних паперів, що 

обертаються на міжнародному фондовому ринку та методи оцінки їх вартості.  

уміти: - розробляти стратегію поведінки на фондовій і товарній біржах; -

 розраховувати результат від здійснення окремих видів біржової діяльності; -

 використовувати механізм хеджування; - оцінювати ринкову вартість цінних паперів. 

 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

ЗК 1. Здатність до навчання та розуміння професії.  

ЗК 2. Здатність до аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 11. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

СК 6. Здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії та механізми 

реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 

СК 9. Здатність виступати учасником ділових міжнародних організаційно-правових 

відносин, обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 

міжнародного бізнесу на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно 

підвищувати рівень своєї професійної підготовки. 

 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 6 

Практичні / лабораторні 26 4 

Самостійна робота 70 110 

 

5.2. Формат дисципліни 
 очний; 

 змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle); 

 дистанційний.  

 



5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

лекцій 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  
Т 1 

Міжнародна біржова діяльність: сутність та глобальний 

профіль 
14 14 

2.  Т 2 Технологія біржової торгівлі 14 14 

3.  Т 3 Біржовий товар 13 13 

4.  Т 4 Базисні міжнародні ринки 17 17 

5.  Т 5 Біржове посередництво 14 14 

6.  Т 6 Біржові індекси та їх аналіз. 16 16 

7.  Т 7 Кліринг та біржове котирування 14 14 

8.  Т 8 Міжнародний електронний трейдинг 18 18 

Разом: 120 120 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
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Лекції 0,25 24  6 

Практичні заняття 1,0 26 26 

Самостійна робота 0,15 70 11 

Модульна контрольна робота* 12 1 12 

Індивідуальні завдання 0,5 10 5 

Разом: - 60 

 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою: 

 поточний контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, 

презентації) – максимум 60 балів,   

 підсумковий контроль – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 
Шифр Результат навчання 

РН3 Базові знання в галузі сучасних інформаційних технологій; базові знання з 

економіки підприємства, міжнародного економічного права, міжнародного 

маркетингу, бухгалтерського обліку, фінансів, міжнародних фінансів.  

РН5 Знання та розуміння особливостей розвитку світового ринку товарів і послуг 

та економіки зарубіжних країн, міжнародної валютної політики, валютних 

операцій, міжнародної торгівлі, міжнародних перевезень, міжнародної 

виробничої кооперації і координації виробництва, міжнародного страхового 

і банківського бізнесу, міжнародних інвестицій. 

РН10 Уміння організовувати і координувати роботи з підготовки, укладання та 

виконання міжнародних контрактів. 

РН14 Здатність до використання набутих нових знань та інновацій у практичній 

діяльності, засвоєння нових знань і самовдосконалення 



7. Пререквізити 
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність, 

теоретичні та практичні знання, здобуті в ході вивчення дисциплін «Економічна теорія», 

«Статистика та міжнародна бізнес-аналітика», «Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародна торгівля» та ін. 

 

 

8. Політики дисципліни 
• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 %). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний).  

• Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність вихідних даних щодо джерел використаної інформації і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під 

час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування (наприклад, тестування за допомогою Google-form).  

• Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, телевізорами, комп’ютерами, фліпчартами і передбачають використання 

викладачем мультимедійних презентацій, а також програмного забезпечення, необхідного 

для опрацювання аналітичної інформації про перебіг глобальних економічних процесів. 
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currency-exchange-markets-9293.html. 

3. Roy E. (2016). Which theory will you use to predict future foreign exchange rates? 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: Original article: 

http://www.tradeready.ca/2016/topics/international-trade-finance/theory-predict-foreign-

exchange-rates/ 

4. Schrimpf A., Sushko V. FX trade execution: complex and highly fragmented / 

BIS Quarterly Review, December 2019. Pp. 39-51. 

1. Базилевич В.Д., Шелудько В.В. Фондовий ринок. Навч. посібник. . – К. : Нац. 

Університет ім.. Т. Шевченка, 2015. – 686 c.  
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доступу: https://uchebnikionline.com/marketing/infrastruktura_tovarnogo_rinku. 

5. Біловодська О.А. Біржовий ринок у світі й Україні та фінансові механізми його 
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