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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 

дисципліни, 

мета та завдання 

Навчальна дисципліна “Управління біржовими структурами”, до 

вивчення якої ви приступаєте, дозволяє вивчити організацію і 

функціонування біржового ринку, набути практичні навички із 

управління біржовими структурами, здійснення біржових операцій та 

інвестування. Структура навчальної дисципліни дозволяє послідовно 

розглянути основні закономірності функціонування та управління 

біржовими структурами. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі управління 

біржовими структурами. Вивчення форм, методів та механізмів 

реалізації біржової діяльності. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

 вивчення економічної сутності управління біржовими 

структурами, закономірностей їх розвитку, методів аналізу 

біржової активності;  

 набуття знань про регулювання біржової діяльності, 

технології біржової торгівлі, біржове ціноутворення, види 

біржових контрактів, брокерську діяльність, хеджування в 

біржовій діяльності та ф’ючерсну торгівлю; 

 засвоєння категоріального апарату, що застосовується для 

аналізу процесів та явищ біржової діяльності та торгівлі; 

 набуття умінь аналізувати стан і тенденції розвитку 

біржової торгівлі, визначати проблеми й перспективи їх 

розвитку. 

Предметом дисципліни є біржові структури, що виступають 

центром конкурентного ціноутворення і представляють собою 

широкомасштабну сферу інвестування та перерозподілу товарних і 

фінансових активів у світовому масштабі. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

 знати: теоретичні основи з управління та організації 

біржової діяльності, здійснення біржової торгівлі на товарних 

та фінансових ринках, використання біржових контрактів у 

господарській діяльності з метою страхування цінових ризиків 

та спекуляції;  

 уміти: використовувати набуті теоретичні знання для 

управління біржовими структурами, самостійного аналізу 

показників ліквідності біржової торгівлі; визначати показники 

обсягів, динаміки, результативності та ефективності 

біржової діяльності; використовувати емпіричний та 

статистичний аналіз стану біржової торгівлі для 

обґрунтування стратегій зовнішньоекономічної діяльності на 

макро- та мікро-рівнях при виході вітчизняних економічних 

суб’єктів на різні сегменти міжнародних товарних, 

фінансових, валютних ринків, фондових ринків. 

 

Компетентності 

 

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.  

СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 

господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності. 

СК 9. Здатність і готовність здійснювати управління (спрямування) 

торговельно-посередницькими, ринковими та економічними 

процесами, а також процесами збору, аналізу та поширення 

інформації стосовно діяльності підприємства. 
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Програмні результати 

навчання 

 

ПР05. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою 

самореалізацією, виконувати поставлені завдання у сфері 

підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.  

ПР06. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення 

якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.  

ПР07. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку 

суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або 

біржової діяльності.  

ПР08. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що 

відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структурах, і робити відповідні висновки для прийняття 

управлінських рішень.  

ПР09. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.  

ПР10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в 

діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур 

за умов невизначеності та ризиків. 

 

 

Перелік соціальних, «м’яких» 

навичок (soft skills) 

 

Системне і аналітичне мислення, навички комунікації та робота в 

команді, управління проектами, знання іноземної мови, лідерство, 

адаптивність і крос-функціональність, креативність, опанування 

мистецтва публічних виступів. 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лекції  

16 год. 

Практичні заняття  

14 год. 

Самостійна робота 

60 год. 

 

ПР05 

 Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією, виконувати 

поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності 

 
Види навчальної роботи 

здобувача 

 

Вивчити теоретичні та методологічні положення 

дисципліни. Зрозуміти сутність біржових структур, 

закономірності, чинники та рівні їх розвитку. Вміти 

аналізувати біржовий ринок та ціноутворення, виявляти 

проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення. Вміти 

розраховувати показники результативності та 

ліквідності біржової торгівлі 

Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, тренінги, дискусії, 

ситуаційні завдання, кейси, робота у фокус-групах, 

майстер-класи  

Засоби навчання Мультимедійні і проекційні засоби, бібліотечний фонд, 

інформаційно-комунікаційні системи, роздавальні  

друковані та електронні матеріали 

 

ПР06  

Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості 

виконуваних робіт і визначати їх ефективність 

 
Види навчальної роботи 

здобувача 

Вивчити та засвоїти механізми ефективного управління 

біржовими структурами, вміти розробляти та 
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впроваджувати заходи управління біржовими 

структурами, знати та вміти розраховувати показники 

ефективності діяльності біржових структур 

Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, тренінги, дискусії, 

ситуаційні завдання, кейси, робота у фокус-групах,  

майстер-класи 

Засоби навчання Мультимедійні і проекційні засоби, бібліотечний фонд, 

інформаційно-комунікаційні системи, роздавальні  

друковані та електронні матеріали 

 

ПР07 

 Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності 
 

Види навчальної роботи 

здобувача 

Вивчити та вільно володіти базовими термінами, 

положеннями, теоріями в галузі управління біржовими 

структурами, біржової діяльності і біржової торгівлі, 

ціноутворення. Знати основні форми здійснення 

біржової діяльності  та застосовувати набуті знання 

для аналізу та прогнозування діяльності економічних 

структур 

Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, тренінги, дискусії, 

ситуаційні завдання, кейси, робота у фокус-групах, 

майстер-класи  

Засоби навчання Мультимедійні і проекційні засоби, бібліотечний фонд, 

інформаційно-комунікаційні системи, роздавальні  

друковані та електронні матеріали 

 

ПР08  

Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні 

висновки для прийняття управлінських рішень 
 

Види навчальної роботи 

здобувача 

Проаналізувати та згрупувати основні показники 

діяльності біржових структур за різними рівнями. 

Виявити особливості поведінки суб’єктів біржового 

ринку на мікро-, мезо- та макрорівнях. Вміти  приймати 

ефективні управлінські рішення в залежності від 

біржової кон’юнктури  

Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, тренінги, дискусії, 

ситуаційні завдання, кейси, робота у фокус-групах, 

майстер-класи 

Засоби навчання Мультимедійні і проекційні засоби, бібліотечний фонд, 

інформаційно-комунікаційні системи, роздавальні  

друковані та електронні матеріали 

 

ПР09 

Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної 

та/або біржової діяльності 
 

Види навчальної роботи 

здобувача 

Проаналізувати параметри діяльності біржових 

суб’єктів, дослідити еволюцію їх розвитку, виявити 

основні тренди розвитку біржових структур на 

сучасному етапі. Вміти розраховувати показники 

результативності міжнародної діяльності 

господарських суб’єктів 
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Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, тренінги, дискусії, 

ситуаційні завдання, кейси, робота у фокус-групах, 

майстер-класи 

Засоби навчання Мультимедійні і проекційні засоби, бібліотечний фонд, 

інформаційно-комунікаційні системи, роздавальні  

друковані та електронні матеріали 

 

ПР10 

Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов 

невизначеності та ризиків 
 

Види навчальної роботи 

здобувача 

Дослідити теоретичні основи з управління та організації 

біржової діяльності, здійснення біржової торгівлі на 

товарних та фінансових ринках, вміти використовувати 

біржові контрактів у господарській діяльності з метою 

страхування цінових ризиків та спекуляції 

Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, тренінги, дискусії, 

ситуаційні завдання, кейси, робота у фокус-групах, 

майстер-класи 

Засоби навчання Мультимедійні і проекційні засоби, бібліотечний фонд, 

інформаційно-комунікаційні системи, роздавальні  

друковані та електронні матеріали 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

Економічна сутність біржової діяльності та біржового ринку 

 

Тема 1. Історія розвитку організованого гуртового ринку 

Результати 

навчання: 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

ПР08 

ПР09 

ПР10 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

практ. – 2, 

сам. – 8 

Література: 

1,2,3,5,6.7,8,9 

 

Опис теми Суть, поняття та основні форми організованого ринку. Мета, завдання та 

особливості аукціонної та ярмаркової торгівлі. Особливості діяльності торгових 

будинків та гуртово-продовольчих ринків. 

Тема 2. Організація міжнародного товарно-біржового ринку 

Результати 

навчання: 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

ПР08 

ПР09 

ПР10 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

практ. – 0, 

сам. – 8 

Література: 

1,2,3,5,6,7,8,9 

 

Опис теми Організація та функціонування товарно-біржового ринку. Еволюція становлення 

світової біржової торгівлі. Роль товарних бірж у формуванні світових цін. 

Особливості діяльності міжнародних бірж. 
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Тема 3. Основи біржової справи та її ринкове призначення 

Результати 

навчання: 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

ПР08 

ПР09 

ПР10 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

практ. – 2, 

сам. – 8 

Література: 

2,3,5,6,7,8,9 

Опис теми Економічний зміст діяльності товарної біржі. Економіко-правова база створення 

товарної біржі та формування матеріальної бази. Основні види бірж, їх 

характеристики та функції. Особливості функціонування біржових товарів. 

Тема 4. Становлення біржового ринку України 

та принципи його регулювання 

Результати 

навчання: 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

ПР08 

ПР09 

ПР10 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

практ. – 2, 

сам. – 8  

Література: 

2,3,5,6,7,8,9 

Опис теми Етапи та особливості розвитку біржового ринку України. Регулювання біржової 

діяльності. Об'єднання бірж у асоціації.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Організаційно-економічні засади біржової діяльності 

Тема 5. Організаційна структура та управління біржею 

Результати 

навчання: 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

ПР08 

ПР09 

ПР10 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

практ. – 2, 

сам. – 7  

Література: 

1,2,3,5,6,7,8,9 

 

Опис теми Засновники та члени бірж, їх функції, права та обов'язки. Структура управління 

біржею та її органи. Економічні відносини бірж з клієнтами 

Тема 6. Правила біржових торгів та технологія їх проведення 

Результати 

навчання: 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

ПР08 

ПР09 

ПР10 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

практ. – 2, 

сам. – 7 

Література: 

1,2,3,5,6,7,8,9 

 

Опис теми Правила біржової торгівлі та специфіка їх дотримання. Організація 

торговельного процесу в біржовій операційній залі. Порядок виставлення 

товарів на торги та їх зняття. Особливості біржової мови жестів та жаргону. 

 

Тема 7. Біржові угоди та брокерська діяльність 

Результати 

навчання: 

Кількість 

годин: 

Література: 

1,4,5,6,8,9,10 
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ПР05 

ПР06 

ПР07 

ПР08 

ПР09 

ПР10 

лекцій – 2, 

практ. – 2, 

сам. – 7 

Опис теми Зміст біржових угод та їх види. Оформлення, реєстрація біржових угод та 

гарантії їх виконання. Товарний арбітраж. Характеристика суб'єктів біржового 

посередництва. Роль, значення та функції брокерської служби на біржі. 

Організаційна структура брокерських фірм (контор). Взаємовідносини 

біржових посередників з клієнтами. Торгово-економічні стратегії брокерських 

фірм та брокерів. 

Тема 8. Біржове котирування цін 

Результати 

навчання: 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

ПР08 

ПР09 

ПР10 

Кількість 

годин: 

лекцій – 2, 

практ. – 2, 

сам. – 7 

Література: 

1,4,5,6,8,9,10 

Опис теми Роль та види цін у формуванні кон'юнктури ринку. Правила і методика 

біржового котирування цін. Формування біржових цін на основі попиту і 

пропозиції. Біржова цінова стратегія. Роль моніторингу у прогнозуванні 

біржової кон'юнктури ринку. 
 

  

Методи 

оцінювання та 

структура 

оцінки 

 

 Успішному складанню екзамену з дисципліни передує опанування теоретичного 

матеріалу та виконання практичної (самостійної, індивідуальної та 

авдиторної / дистанційної) роботи. 

Сума балів вчасно пройденого модульного контрольного тестування (модуль 1, 

модуль 2) та балів поточного може бути зарахована як підсумковий результат 

курсу (екзамен). За бажанням здобувача покращити підсумкові результати 

курсу, оцінки за модулі можуть бути скасовані і здобувач має право складати 

екзамен, де має змогу отримати максимальну кількість балів, яка дорівнює 

сумі балів за модульний контроль.  
Перелік критеріїв оцінювання: 

- 60 балів ‒ за вчасне та якісне виконання завдань практичних занять та 

самостійну роботу; 

- 40 балів – модульний контроль, який складається з двох модулів (МК 1 ‒ 20 балів, 

МК 2 ‒ 20 балів). 

Усього 100 балів. Підсумковий контроль – екзамен.  

Шкала оцінювання з детальним розподілом балів наведена на сторінці навчальної 

дисципліни на навчальній платформі Moodle:  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4675  
Модульний контроль проходитиме у формі тестування на платформі системи 

Moodle через ННЦНО. У тесті 29 запитань різної складності: рівень 1 – 20 

запитань по 0,5 балів (10 балів), рівень 2 ‒ 8 запитань по 1 балу (8 балів), рівень 3 

‒ 1 задача по 2 бали (2 бали). Усього ‒ 20 балів. 

Оцінка автоматично генерується в середовищі Moodle, фіксується викладачем 

в електронному журналі дисципліни і контролюється деканатом.  
Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та 

підсумкового контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-

znan/dokumenti  

 
  Поєднання 

навчання та 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 

індивідуальних завдань дослідницького характеру, виступи із результатами 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4675
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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досліджень досліджень на студентських наукових конференціях, а також можуть бути 

долучені до написання та опублікування наукових статей із тематики курсу. Тему 

дослідницької роботи можна вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 

 

 

Інформаційні 

ресурси 

 
Основна література 
 

1. Дикань В. Л., Назаренко І. Л., Плугіна Ю. А. Біржова діяльність: Підручник / За 

ред. В. Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 282 с. 2. Біржова справа: підручник / 

за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 655 с. 3. Кузьмін, О. Є. 

Організація біржової діяльності: навч. посібник / О. Є.Кузьмін, О. В. Юринець, А. 

В. Дубодєлова, І. Я. Кулиняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 

240 с. 

4. Скрипник, А. Л. Економіка і організація біржової торгівлі: конспект лекцій / А. 

Л. Скрипник, О. А. Карпенко, І. О. Горда. – К.: КНУБА, 2013. – 104 с. 

5. Стасіневич, С. А. Ціноутворення на біржовому ринку: навч. посібник / С. А. 

Стасіневич. – К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2015. – 111 с.  

 

 

 

Додаткова література 

 

6. Основи біржової діяльності: навчальний посібник / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, 

В.О. Яворська: (за ред. М.О. Солодкого). – К.: ЦП Компринт, 2017. – 450 с. 

7. Технический анализ. URL: http://www.j-forex.biz/library/technical_analysis. htm   

8. Бевз О.П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі: навч. посіб. / Бевз 

О.П., Скотнікова М.М., Кушнір Т.П. – К., Київ. нац. торг.-екон. унт., 2006.– 156 с. 

9. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: навч. посібник. – 2-

ге вид., доп. – Львів: «Новий Світ-2000»: «Магнолія плюс», 2003. – 360 с. 

10. Дегтярева О. И. Биржевое дело : учебник / О. И. Дегтярева. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. – 679 с.  

11. Закон України «Про товарну біржу» із змінами та доповненнями, внесеними 

Законом України від 26 січня 1993 р. // Інформаційний портал Верховної Ради 

України. URL:: www.rada.gov.ua    

 

Інтернет-ресурси: 

 

11. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua   

12.Офіційна Інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: 

http://www.portal.rada.gov.ua   

13. Офіційна Інтернет-сторінка Кабінету міністрів України. URL: 

http://www.kmu.gov.ua    

14. Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства економіки України. URL:  

http://www.me.gov.ua   

15. Офіційна Інтернет-сторінка Міністерства фінансів України. URL:   

http://www.minfin.gov.ua   

16. Офіційна Інтернет-сторінка Національного банку України. URL:  

http://www.bank.gov.ua       

17. Офіційна Інтернет-сторінка Державного комітету статистики України. 

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

18. Офіційна Інтернет-сторінка Програми розвитку ООН. URL:   

http://www.undp.org   

19. Офіційна Інтернет-сторінка Міжнародного валютного фонду. URL: 

http://www.imf.org  

20. Офіційна Інтернет-сторінка Світової організації торгівлі. URL: 

http://www.wto.org  

   

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.undp.org/
http://www.imf.org/
http://www.wto.org/
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ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 

Дедлайни та 

перескладання 

Організація всіх видів навчальної діяльності в межах курсу проводиться згідно з 

Положенням про організацію освітнього процесу в Національному університеті 

водного господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/    

Терміни складання проміжних контрольних модулів встановлені згідно з 

Положенням про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . 

Оголошення щодо дедлайнів складання та перескладання  оприлюднюються на 

сторінці MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється відповідно до «Порядку 

ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273 . 

Згідно з цим документом реалізується й право здобувача на повторне вивчення 

дисципліни чи повторне навчання на курсі.  

Правила 

академічної 

доброчесності 

Здобувачі повинні дотримуватися Кодексу честі студентів НУВГП 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti , а викладач – Кодексу честі 

наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників Національного 

університету водного господарства та природокористування 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj   

Більше матеріалів щодо дотримання принципів академічної доброчесності:  

- сайт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

https://naqa.gov.ua/     

- сторінка НУВГП “Якість освіти” http://nuwm.edu.ua/sp  
Вимоги до 

відвідування 

Здобувач повинен бути присутній на всіх заняттях з дисципліни.  

За об’єктивних причин пропуску занять (довідка про хворобу, мобільність, інша 

поважна причина) здобувачі  можуть самостійно вивчити пропущений 

матеріал на платформі MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ та отримати бали 

за пропущені заняття, написавши поточні контрольні роботи.   

У період карантину заняття проводяться в дистанційній формі з 

використанням платформи Google Meet за корпоративними профілями.  

Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 

ноутбуки лише в навчальних цілях. 
Неформальна та 

інформальна 

освіта 

Здобувачі мають право на перезарахування результатів навчання, набутих 

шляхом неформальної та інформальної освіти, згідно з відповідним 

Положенням: https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&for

mat=&task=frontfile.download&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000 .  

Здобувачі можуть самостійно на платформах онлайн-освіти, шляхом участі у 

короткострокових навчальних програмах і проєктах (з видачею сертифіката) 

опановувати навчальний матеріал, який за змістом дозволяє набути очікувані 

навчальні результати навчальної дисципліни. 

https://www.coursera.org/learn/infrastruktura-rynka  

https://www.coursera.org/learn/finlit2  

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about  

Академічна 

мобільність 

Інтернаціоналіза

ція 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну 

мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Національного університету водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/  

- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної 

мобільності в Національному університеті водного господарства та 

природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/  

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року 

№ 579 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8  

Здобувачі можуть отримати доступ до таких міжнародних інформаційних 

ресурсів: 

- електронні бібліотеки: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
https://naqa.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp
https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000
https://www.coursera.org/learn/infrastruktura-rynka
https://www.coursera.org/learn/finlit2
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FIN101+2020_T2/about
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8
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http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki  

- Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram  

- База періодичних видань: 

https://www.scimagoir.com/  

- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-

resursiv-i-servisiv 

 

ДОДАТКОВО 

 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації 

про 

дисципліну* 

Упродовж вивчення курсу студент має право звертатися до викладача за 

додатковим поясненням лекційної теми, змісту практичних завдань, самостійної 

роботи усно (під час занять і консультацій) або письмово (корпоративною 

електронною поштою, через систему повідомлень Moodle).  

Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн опитування щодо якості 

викладання та навчання викладачем цього курсу та щодо якості освітнього 

процесу в НУВГП.  

За результатами анкетування студентів викладачі можуть покращити якість 

навчання та викладання за цією та іншими дисциплінами.  

Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування здобувачів минулих 

років та семестрів завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja   

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja   

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст цього курсу оновлюється щорічно з урахуванням 

змін у законодавстві України, наукових досягнень та сучасних практик у сфері 

української мови і виробництва та технологій.  

Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання 

пропозицій викладачеві. 
       

 

Лектор     Венцурик А.М., кандидат економічних наук 

       

 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja

