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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності - формування системи знань з теорії та практики організації і
функціонування біржового ринку, як складового елемента інфраструктури
ринку, технології здійснення біржових операцій.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни).
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:
історію, виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку
світового та вітчизняного біржового ринку;
нормативно-правове забезпечення біржового ринку;
поняття, функції та організаційну структуру біржі;
суб’єктів біржового ринку та їх функції;
знати основні види операцій, що проводяться з фінансовими
інструментами на біржовому ринку;
правила біржових торгів та технологію їх проведення;
особливості діяльності бірж;
методику біржового котирування цін;
особливості брокерського посередництва на біржовому ринку;
роль та місце на біржовому ринку клірингових розрахунків;
вміти:
розуміти місце біржового ринку у структурі фінансового ринку,
особливостей формування ціни фінансових інструментів;
характеризувати тенденції та стан міжнародних біржових ринків;
розрізняти біржові ринки, знати їх структуру та основні функції;
визначати особливості розвитку біржового ринку України, а також
аналізувати сучасний його стан і перспективи розвитку;
орієнтуватись у національному законодавстві що регламентує
функціонування бірж та біржової діяльності.

3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль, залік
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студентиcтуденти можуть отримати за результатами підсумкового та поточного
контролю 100 балів. З них 50 балів – за обов’язкові види самостійної роботи. До
обов’язкових видів самостійної роботи відносяться, крім індивідуальних,
практичних завдань, модульні контрольні завдання, які виконуються письмово
в аудиторії.
Підсумковий контроль з дисципліни виконується через процес додавання
кількості балів, які отримав студент за обов’язкові та додаткові види роботи.
5. Викладач(і): Хоружий Сергій Гаврилович к.е.н.
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

