Навчально-методична робота
Професорсько-викладацький склад кафедри наполегливо працює над поглибленням
змісту та вдосконаленням методики і технології навчального процесу. В центрі уваги кафедри
постають такі питання як:
— удосконалення та розробка нового організаційно-методичного забезпечення дисциплін
бакалаврського та магістерського рівнів;
-видання сучасної науково-методичної літератури. За період існування кафедри було видано 10
навчально-методичних посібників та підручників з грифом МОН;
— удосконалення організаційно-методичного забезпечення дисциплін кафедри;
— впровадження інноваційних технологій в навчальний процес. Викладачами кафедри при
підготовці матеріалів для самостійної роботи студентів використовувалось програмне
забезпечення, а саме: MicrosoftWord, PowerPoint, MicrosoftAccess, ресурсу Internet, інформаційноторговельна система QUIKта пакети прикладних програм Statgraf, Statistic;
— постійне оновлення методичних матеріалів щодо поточного і підсумкового контролю знань
студентів з навчальних дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки;
— розробка і впровадження в навчальний процес організаційно-методичних матеріалів по
проведенню тренінгів.
Кафедра співпрацює з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України
та Українським інститутом розвитку фондового ринку Київського національного економічного
університету в рамках реалізації підготовки фахівців з питань торгівлі цінними паперами та
депозитарної діяльності. Програма співпраці розпочалася у 2006 році. За період 2009-2010
навчальних років кафедра випустила 1243 випускників, на сьогоднішній день кафедра готує 1493
студентів. Передбачає навчання і підготовку студентів відповідно до вимог ДКЦПФР щодо
сертифікації фахівців з питань фондового ринку з можливістю отримання кваліфікаційного
посвідчення фахівця з питань торгівлі цінними паперами та фахівця з депозитарної діяльності.
Програма співпраці надає студентам додаткові конкурентні переваги на ринку праці.
Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює формування у студентів:
1.Знань шодо:
- загальних засад функціонування фондових ринків, їх структури і принципів врегулювання;
- сутності міжнародних інвестицій, їх місця і ролі у сучасному міжнародному бізнесі; регулювання
міжнародної інвестиційної діяльності на національному, міжнародному та наднаціональному
рівнях;
- про цінні папери та розуміння процесу торгівлі цінними паперами, види та особливості
проведення торгових операцій;
- принципівпобудови, основнихтенденційстановлення і розвитку фінансових систем зарубіжних
країн;
- сутності і факторів розвитку фінансового інжинірингу;
- теоретичних та практичних аспектів функціонування біржової торгівлі, взаємозв’язку
національної і міжнародної біржової діяльності.
2. Вмінь:
- набувати практичних навичок у сфері ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;
- використовувати основний інструментарій фінансового інжинірингу та операційних схем, що
базуються на отриманні рішення за допомогою відповідного сполучення теоретичних конструкцій
і фінансових інструментів;
- розробляти інвестиційні проекти та складати бізнес-плани на основі загальноприйнятих в
світовій практиці методичних та практичних підходів.

