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(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Цільова аудиторія –  здобувачі другого (магістерського) 

рівня вищої освіти (студенти 1-го курсу). 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Шуба Марина Володимирівна 

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин імені Артура Голікова   

тел.:+38(057)707-51-60, e-mail: marinashuba@karazin.ua; 

Харків, майдан Свободи, 6, ауд. 378. 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Даний курс пов’язаний з іншими дисциплінами, серед 

яких такі попередні курси: «Основи економічної теорії», 

«Міжнародні фінанси», «Інвестування», «Валютні 

операції», «Міжнародні економічні відносини». 

Опис 

Мета дисципліни – підготовка фахівців, які б володіли 

теоретичними знаннями основ функціонування та 

особливостей розвитку міжнародних валютних та 

фондових ринків як складових структури світового 

фінансового ринку та практичними навичками аналізу їх 

сучасного стану. 

Очікувані результати навчання. Студенти повинні 

досягти таких результатів навчання:  

– знати сутність валютного ринку, у тому числі валютної 

біржі; структуру, класифікацію та функції форексного 

ринку; основні компоненти та структуру фондового 

ринку;  

– орієнтуватись у інвестиційних можливостях ринку 

«FOREX» та розуміти сутність технічного і 

фундаментального аналізу цього ринку; 

– розуміти специфіку інструментів фондового ринку 

(акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, опціонів, 

ф’ючерсів та інших деривативів); знати основи технічного 

та фундаментального аналізу фондового ринку; 

– аналізувати специфіку функціонування фондових 

ринків, в тому числі вітчизняного;  

– визначати участь України на міжнародних валютних та 

фондових ринках. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Світовий фінансовий ринок. 

Тема 2. Світові фінансові центри. 

Тема 3. Основні поняття міжнародного фондового ринку  

Тема 4. Характеристика сучасного міжнародного 

фондового ринку. 

Тема 5. Євроринок: сучасний стан та перспективи 

розвитку. 

Тема 6. Світовий валютний ринок. 

Тема 7. Сучасна світова валютна система.  

Методи контролю результатів навчання. Поточний 
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контроль проводиться у формі усного опитування та 

письмового експрес-контролю на семінарських заняттях та 

лекціях, у формі виступів студентів, у формі тестування, 

тощо. Семестровий підсумковий контроль у формі 

екзамену. 

Мова викладання: українська. 

 


