
Назва дисципліни Міжнародна біржова та аукціонна діяльність 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу  

спеціальність 292 міжнародні економічні відносини 
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Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Викладання дисципліни забезпечує кафедра 

міжнародного бізнесу та економічної теорії 

Викладач: к.е.н., доцент Чемчикаленко Руслан 

Анатолійович 

 

Контакти:  ауд. 3-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61077 

+38 (057) 707-53-51 r.chemchykalenko@karazin.ua 
 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни 

Наявність фахових знань студентів, спроможність до 

аналізу та синтезу; здатність до практичного застосування 

теоретичних знань 

Опис 

Мета дисципліни: 

полягає у формуванні в студентів практичних 

навичок і умінь щодо організації і функціонування 

міжнародного біржового ринку та аукціонної діяльності як 

складової елемента інфраструктури глобальної економіки. 

 

Очікувані результати навчання.  

Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній 

сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й 

узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та 

розвитку світового господарства з урахуванням причинно-

наслідкових та просторово-часових зв’язків.  

Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути 

критичним і самокритичним, розуміти детермінанти впливу на 

спілкування з представниками інших бізнескультур та 

професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, 

мультикультурності та поваги до них.  

Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та 

підвищувати результативність колективної праці, здійснювати 

дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням 

вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.  

Розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, 

працювати в проектних групах, мотивувати людей і рухатися до 

спільної мети, діяти соціально-відповідально та свідомо. 



Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов 

реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-

правових актів і довідкових матеріалів, чинних стандартів і 

технічних умов, інструкцій та інших нормативнорозпорядчих 

документів у сфері міжнародних економічних відносин. 

Володіти базовими категоріями, новітніми теоріями, 

концепціями, технологіями та методами у сфері міжнародних 

економічних відносин з урахуванням їх основних форм, зокрема: 

міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху 

капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних 

відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 

трансферу технологій. 

Уміти вирішувати стратегічні проблеми у сфері міжнародних 

економічних відносин та міжнародних фінансів. 

Уміти застосовувати в своїй діяльності стандарти міжнародної 
фінансової звітності. ПРН28 Володіти практичними навичками 

роботи з сучасними інформаційними системами та 

комп’ютерними технологіями для проведення досліджень з 

питань управління міжнародними економічними відносинами та 
при виконанні професійних завдань  

 Знати особливості здійснення міжнародної фінансової, 

операційної та інвестиційної діяльності суб'єктів 
господарювання, знання напрямів оптимізації фінансової роботи 

суб’єктів господарювання на міжнародному ринку. 

Уміти використовувати сучасні методи управління 
корпоративними фінансами для вирішення стратегічних завдань 

учасників міжнародних економічних відносин 

Володіти методами аналізу інвестиційних проектів, поведінки 

економічних агентів на міжнародних фінансових ринках;  
Володіти навичками управління міжнародними інвестиційними 

портфелями та методами щодо їх оптимізації;  

 Знати способи формалізації й побудови моделей міжнародної 
економічної діяльності, технології розробки та реалізації 

управлінських рішень щодо управління фінансовими ресурсами 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Т1.  Міжнародна біржова діяльність: сутність та глобальний 

профіль.  

Т2. Характеристика біржових та опціонних угод.  

Т3. Організація та технологія біржової торгівлі.  

Т4. Біржове посередництво, біржові індекси та їх аналіз.  

Т5. Брокерська діяльність та фондовий ринок. 

Т6. Особливості функціонування фондової та  валютної 

біржі. 

Т7. Особливості  аукціонної діяльності та класифікація 

аукціонів.  

Т8. Міжнародні  аукціони 

Т9. Суть та способи організації електронної торгівлі 

Т10. Особливості Internet-аукціонів 

 

Методи контролю результатів навчання 



усний контроль, що по своїй сутності передбачає діалог 

і перевірку репродуктивного відтворення студентом 

отриманої та самостійно знайденої інформації; 

дискусія, що передбачає активний диспут між усією 

групою та викладачем стосовно знаходження відповіді на 

поставлене питання; 

обговорення наукових статей з тематики семінарського 

заняття; 

перевірка виконання письмових завдань, винесених на 

самостійну роботу студента за темою; 

письмовий контроль у вигляді тестів; 

виконання  контрольної роботи; 

підсумковий контроль у вигляді заліку. 

Мова викладання. Українська 

 

 

 

 

 

 

 


