Назва дисципліни

Міжнародна біржова та аукціонна діяльність

Інформація про факультети
Факультет міжнародних економічних відносин та
(навчально-наукові
інститути) і курси навчання, туристичного бізнесу
студентам яких
спеціальність 292 міжнародні економічні відносини
пропонується вивчати цю
освітньої програми міжнародні фінанси, 4 курс, 8 семестр.
дисципліну
Контактні дані розробників
робочої програми
навчальної дисципліни,
науково-педагогічних
працівників, залучених до
викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни

Викладання
дисципліни
забезпечує
міжнародного бізнесу та економічної теорії

кафедра

Викладач: к.е.н., доцент Майборода Ольга Євгенівна.
Контакти: ауд. 3-78, майдан Свободи, 4, м. Харків,
61077 +38 (057) 707-53-51 olgamayboroda@karazin.ua
Вивчення студентами таких дисциплін як
«Міжнародне оподаткування», «Фінанси», «Міжнародні
фінанси», «Фінансова статистика»
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.

Опис

У результаті вивчення навчальної дисципліни
студенти (слухачі) набудуть таких компетентностей:
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,
пошуку, оброблення та оцінювання інформації, процесів
та явищ з різних джерел з метою виявлення проблем,
формулювання висновків (рекомендацій), вироблення
рішень на основі логічних аргументів, забезпечення якості
виконуваних робіт з урахуванням національних та
міжнародних вимог, адаптації та дії в новій ситуації;
вміння використовувати набуті знання, розуміти
предметну область та професію на практиці, бути
відкритим до застосування знань з урахуванням
конкретних ситуацій; здатність застосовувати базові
знання, аналізувати теорії та механізми реалізації
міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин;
володіння знаннями щодо спеціальних розділів з
міжнародного бізнесу на вибір студента.

Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Т1. Міжнародна біржова діяльність: сутність та глобальний
профіль.
Т2. Технологія біржової торгівлі, біржовий товар.
Т3. Базисні міжнародні ринки.
Т4. Біржове посередництво, біржові індекси та їх аналіз.
Т5. Кліринг та біржове котирування, міжнародний
електронний трейдинг.
Т6. Історія виникнення перших аукціонів Європі.
Т7. Особливості аукціонної діяльності та класифікація
аукціонів.
Т8. Міжнародні аукціони.
Т9. Аукціонна діяльність в Україні, формування цінової
політики.
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

