
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСАМИ  
(назва) 

 

 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Освітньо-науковий рівень Третій 

Освітній ступінь Доктор філософії 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітньо-наукова програма Фінанси, банківська справа та страхування 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид обов’язкова 

Загальна кількість годин 120 

Кількість кредитів ECTS 4 

Кількість змістових модулів Не передбачено 

Курсовий проект (робота)  Не передбачено 

Форма контролю Екзамен 

 

Показник навчальної дисципліни для денної, заочної та вечірньої 

форми навчання 

 денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

вечірня форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 1  2 1 

Семестр  2 3 2 

Лекційні заняття 20 20 20 

Практичні, семінарські 

заняття 

30 30 30 

Лабораторні заняття - год - год - год 

Самостійна робота 70 70 70 

Індивідуальні завдання - год - год - год 

Кількість тижневих 

аудиторних годин для 

денної форми навчання 

5 год 
 

 

- 

 

5 год 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою навчальної дисципліни «Дослідження глобальних проблем 

управління фінансами» є формування у здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії комплексного розуміння системи взаємозв’язків у галузі 

глобальних проблем управління фінансами. 

Завданнями навчальної дисципліни є: 

 набуття вмінь застосовувати отримані в процесі навчання теоретичні 

знання з глобальних проблем управління фінансів; 

 набуття досвіду в сфері глобальних проблем управління фінансами. 

Предметом дисципліни «Дослідження глобальних проблем управління 

фінансами» є система міжнародних валютно-фінансових відносин, яка є 

підсистемою міжнародних економічних відносин. 

Дисципліна «Дослідження глобальних проблем управління фінансами» 

має міждисциплінарний характер. Вона в межах ОНП інтегрує відповідно до свого 

предмету знання з дисциплін: «Економетричне моделювання наукових бізнес-

проєктів», «Методологія наукового дослідження та організація підготовки 

дисертаційної роботи», «Фінансові студії» тощо. 

Дисципліна «Дослідження глобальних проблем управління фінансами» є 

обов’язковим освітнім компонентом освітньо-наукової програми третього рівня 

вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Дослідження глобальних 

проблем управління фінансами» здобувач повинен знати:  

 визначення вартісних відносин, що формують міжнародні фінанси та 

роль держави у цих відносинах; 

 складові валютних систем, видів цих систем та процесу їх еволюції;  

 процес міграції капіталу; 

 ролі інвестицій у системі міжнародних економічних відносин; 

 порядок інвестування капіталу в акції  та боргові зобов’язання, 

міжнародного кредитування та міжнародної заборгованості;  

 вивчення системи оподаткування в галузі міжнародних відносин, 

зокрема прямого та непрямого оподаткування, а також принципів лібералізації 

міжнародної торгівлі;   

 суть та форми міжнародних фінансових розрахунків, їх реалізації за 

допомогою зарубіжних платіжних систем;  

 системи міжнародних балансів; 

 процес здійснення міжнародних фінансових розрахунків. 

По закінченню вивчення дисципліни здобувач повинен вміти: 

 ефективно керувати приватними грошовими коштами;  

 приймати обґрунтовані рішення, які впливають на дохідність 

капіталу;  

 пояснювати процеси і тенденції, що спостерігаються в економіці 

України; 

 аналізувати показники зовнішнього боргу; 



 здійснювати аналіз та управління валютними, кредитними, 

інвестиційними потоками підприємств у сфері міжнародного бізнесу; 

 оцінювати співпрацю України з міжнародними фінансовими 

установами; 

 застосовувати розрахунково-аналітичні методи моніторингу системи 

міжнародних фінансів; 

 проявляти аналітичні здібності, дослідницькі навички, уміння 

здійснювати теоретичний аналіз проблеми в сфері міжнародних фінансів та 

здатність висувати і обґрунтовувати гіпотези; 

 проводити критичний аналіз публікацій з різних наукових, 

професійних та освітніх джерел у сфері міжнародних фінансів, виявляти 

теоретичні й практичні проблеми, протиріччя і невирішені раніше задачі 

(проблеми) або їх складові, а також дискусійні питання в цій сфері. 

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких 

компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК 01. Здатність виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові наукові ідеї 

на межі предметних галузей і здійснювати власні дослідження. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
CК 01. Здатність формувати науковий світогляд у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

CК 04. Здатність до виконання наукових досліджень у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування на відповідному фаховому рівні, досягнення наукових 

результатів, що створюють нові знання, для розв’язання актуальних проблем. 

CК 05. Здатність до впровадження результатів власних досліджень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

CК 07.  Здатність використовувати теоретичний і методичний інструментарій 

управління системою міжнародних валютно-фінансових відносин у тому числі у 

сфері транснаціоналізації аграрного сектору економіки. 

Програмні результати навчання (ПРН): 
ПРН 01. Самостійно мислити, генерувати нові ідеї та гіпотези на межі 

предметних галузей і здійснювати власні дослідження. 

ПРН 07. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними 

теоріями і концепціями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПРН 10. Виконувати оригінальні наукові дослідження у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування на відповідному фаховому рівні, досягати 

наукових результатів, що створюють нові знання, для розв’язання актуальних 

проблем. 

ПРН 11. Бути спроможним реалізовувати проекти, включаючи результати 

власних досліджень, спрямовані на вирішення актуальних проблем у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПРН 13. Використовувати теоретичний і методичний інструментарій управління 

системою міжнародних валютно-фінансових відносин в тому числі у сфері 

транснаціоналізаціїї аграрного сектору економіки, у поєднанні з дослідницькими та 

управлінськими інструментами, для здійснення професійної та наукової діяльності. 



Оскільки курс має комплексний характер (включає до свого складу 

предмет науки про глобальні проблеми управління фінансами, валютні 

системи, світовий фінансовий ринок, глобалізація світового фінансового 

середовища, механізм функціонування та регулювання міжнародних фінансів, 

оподаткування в системі міжнародних відносин, міжнародні розрахунки та 

баланси міжнародних розрахунків, фінанси транснаціональних корпорацій), 

отримані знання та навички сформують компетентність здобувача третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти та забезпечать здатність особи 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння аспірантами матеріалу 

в час, вільний від аудиторних занять. Вона передбачає опрацювання 

монографій, авторефератів, дисертацій, посібників, підручників, інших 

навчально-методичних джерел, законодавства у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. Самостійна робота регламентується робочим 

навчальним планом і становить 70 годин. 

Екзамен є формою підсумкової атестації, що полягає в оцінці засвоєння 

аспірантом теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним певних 

видів робіт на практичних та під час самостійної роботи) з навчальної 

дисципліни «Дослідження глобальних проблем управління фінансами». 

Згідно з навчальним планом бюджет навчального часу на вивчення 

дисципліни «Дослідження глобальних проблем управління фінансами» 

становить 120 годин: для денної, заочної та вечірньої форм навчання: 20 год. 

лекції, 30 год. практичні, 70 год. самостійна робота. 

Форма підсумкового контролю екзамен за результатами поточного та 

підсумкового контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМА 1.   

ПРЕДМЕТ НАУКИ ПРО ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСАМИ 

 Міжнародні фінансові відносини: зміст і чинники, що впливають на 

розвиток. Суть і основа міжнародних фінансів. Світові фінансові ресурси. 

Міжнародні публічні і міжнародні приватні фінанси. Фінансова глобалізація: 

зміст, напрями прояву та  вплив на міжнародні фінанси. Риси міжнародних 

фінансів в умовах фінансової глобалізації. Причини та наслідки фінансової 

глобалізації. Позитивні і негативні ефекти фінансової глобалізації. Світові 

офшорні центри та їх вплив на фінансову глобалізацію. 

Міжнародні валютно-фінансові відносини як підсистема міжнародних 

економічних відносин. Призначення та міжнародних фінансів.   

Суб’єкти міжнародних фінансових зв’язків. Система вартісних 

(грошових) відносин, що формує міжнародні фінанси. Еволюція міжнародних 

фінансів. Роль держави у міжнародних фінансах. Координація економічної та 

фінансової політики країн на сучасному етапі.  Міжнародне фінансове право. 

Принципи та форми реалізації міжнародної фінансової політики. 

ТЕМА 2.  

 ВАЛЮТА ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ  
 Поняття валютної системи. Складові валютних систем, їх еволюція в 

міжнародних фінансах. Валюта. Валютні цінності. Конвертованість валют. 

Ціна (курс) валюти, котирування валют. Фіксовані та плаваючі валютні курси. 

Кон’юнктурні та структурні чинники, що обумовлюють коливання валютних 

курсів.   

Інфляція та валютний курс. Валютний кошик. Міжнародні розрахункові 

грошові одиниці, їх призначення та види. Сутність та призначення валюти 

СПЗ. Валютні резерви. Стабілізаційні валютні фонди. Еволюція світових 

валютних систем та їх види. Паризька міжнародна конференція. Генуезька 

міжнародна конференція. Утврення Бреттон-Вудської валютно-фінансової 

системи. Ямайська (Кінгстонська) Угода країн-членів МВФ. Європейський 

валютний Союз.  

Національна валютна система України. Повноваження Національного 

банку та Кабінету Міністрів України в сфері валютного контролю та 

валютного регулювання.   

ТЕМА 3.   

СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК 
Організаційні засади світового фінансового ринку. Міжнародні потоки 

фінансових ресурсів.  Фінансові центри. Фінансові посередники. Первинний 

ринок. Вторинний ринок. Наднаціональне регулювання ринку. Міжнародні 

фінансові організації та інститути, їх роль у практиці міждержавного 

кредитування. Міжнародна діяльність банків. Форми організаційних структур 

іноземних банків. Регулювання міжнародних банківських операцій: 

Базельський комітет. 



Світовий фінансовий ринок як особлива сфера економічних стосунків. 

Поняття світового фінансового ринку з економічної і інституціональної 

позиції. Функції світового фінансового ринку. Класифікація світового 

фінансового ринку. Учасники світового фінансового ринку: види і 

особливості. Етапи формування і розвитку світового фінансового ринку. Риси 

світового фінансового ринку на сучасному етапі. 

Забезпечення руху фінансових потоків, переливу вільних фінансових 

фондів (заощаджень) в інвестиції. Внутрішньогалузевий, міжгалузевий та 

міжнародний рух фінансових потоків.  

Інтернаціоналізація та глобалізація фінансових ринків. Єдина валюта в 

Європейському Союзі, вплив на світовий фінансовий ринок. Формування 

нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в плановій та 

ринковій економіках, порівняльний аналіз, переваги та недоліки.  

ТЕМА 4.  

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

Світові фінансові кризи. Сутність глобалізації та її специфіка у 

фінансовій сфері. Позитивні та негативні наслідки фінансової глобалізації. 

Вплив фінансової глобалізації на функціонування світового ринку капіталів та 

розвиток валютних криз. Види та причини розвитку фінансових криз. 

Характеристики сучасних фінансових криз. Фондова криза. Криза грошового 

обігу. Банківська криза. Боргова криза. Системна криза. Валютна криза. 

Передумови розвитку валютних криз. Система раннього попередження 

валютних криз. 

Глобальні виклики світової економіки. Чинники глобалізації світових 

фінансів. Еволюція світової фінансової архітектури. Наслідки фінансової 

глобалізації. Глобалізація та її вплив на становлення світового фінансового 

середовища. Причина та вплив світової фінансово-економічної кризи 2008 - 

2009 років на світове фінансове середовище. Координація політики країн у 

глобальному фінансовому середовищі. 

ТЕМА 5.   

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ 
Міжнародні кредитно-фінансові установи. Транснаціональні банки. 

Світовий банк реконструкції і розвитку. Європейський банк реконструкції і 

розвитку. Небанківські світові фінансові інститути. Міжнародний валютний 

фонд. Міжнародні страхові компанії. Міжнародні біржі. Багатонаціональні 

корпорації. Фінансове посередництво і фінансові посередники на 

міжнародних фінансових ринках. 

Міжнародний контроль за рухом капіталу. Інструменти ринку капіталів. 

Інструменти грошовою ринку.  

Цінні папери колективного інвестування. Похідні фінансові 

інструменти. Прямі інвестиції. Операції з нерухомістю. Рух особистих коштів. 

Кредитні операції. Формування спільних підходів до міжнародного 



інвестування та діяльності ТНК. Захист інвестицій. Міжнародні фінансові 

стандарти. 

ТЕМА 6.  

ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 

Поняття і основні риси сучасних податкових систем. Види податків та їх 

класифікація. Міжнародне подвійне оподаткування і шляхи його 

врегулювання. Види офшорів та їх привабливість. Типові і нетипові офшори. 

Офшори, як засіб мінімізації податків. Офшорні центри в системі 

міжнародного оподаткування. Можливість та доцільність створення офшорів 

в Україні. Міжнародна податкова конкуренція і її дія на національні податкові 

системи. Вплив глобалізації на національні податкові системи. Міжнародна 

податкова координація. 

Класифікація податкових платежів. Подвійне оподаткування та 

особливості міжнародних податкових відносин. Податкові системи країн 

світу.  

Загальні риси та специфіка оподаткування в різних країнах світу. 

Гармонізація податкових систем у світовій економіці. Оподаткування в 

промислово розвинених країнах. Податки в транзитивних економічних 

системах. Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його врегулювання. 

Договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент мінімізації 

податків. «Шопінг податкових угод» (tax treaty shopping). 

ТЕМА 7.  

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА БАЛАНСИ МІЖНАРОДНИХ 

РОЗРАХУНКІВ 

Поняття міжнародних розрахунків, умови їх реалізації. 

Кореспондентські відносини і види кореспондентських рахунків: ЛОРО, 

НОСТРО. Учасники міжнародних розрахунків. Особливості міжнародних 

розрахунків. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньо-торгівельного 

контракту: валюта ціни і спосіб її встановлення, валюта платежу, курс 

перерахунку при невідповідності валюти ціни і валюти платежу, умови 

платежу, форми міжнародних розрахунків.  

Банківський переказ: зміст і види. Порядок розрахунку банківським 

переказом. Способи здійснення банківського переказу. Переваги і недоліки 

банківського переказу. Види інкасо: чисте інкасо і документарне інкасо. 

Сторони по інкасо. Механізм здійснення інкасової форми розрахунків. 

Переваги та недоліки документарного інкасо. Документарний акредитив. 

Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Механізм 

здійснення акредитивної форми розрахунків. Принципи прийому банком 

документів при документарному акредитиві. Форми документарного 

акредитиву. Переваги та недоліки документарного акредитиву. Механізм 

застосування факторингу. Сутність та призначення форфейтингу, механізм 

його застосування. 

 

 



ТЕМА 8.     

ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ  

Методологія аналізу прямих іноземних інвестицій. Мотиви здійснення 

прямих іноземних інвестицій транснаціональними корпораціями. 

Трансфертне ціноутворення. Міжнародне короткострокове фінансування 

транснаціональної фірми. Довгострокове фінансування міжнародних 

операцій. Особливості функціонування транснаціональних компаній (ТНК).  

Декомпозиція ризиків ТНК.  

Зарубіжні філіали ТНК: джерела, форми та параметри їх фінансування. 

Мобілізація коштів та фінанси системи ТНК. Фінансові зв’язки системи ТНК. 

Оподаткування міжнародної діяльності ТНК. Взаємовідносини філіалів ТНК з 

головною фірмою.  

Система контролю й регулювання міжнародних грошових операцій. 

Управління грошовою готівкою. Стратегії та механізми підвищення 

ефективності управління готівковими коштами. 

Транснаціоналізація аграрного сектору економіки. Вплив ТНК на 

сільськогосподарське виробництво: позитивні та негативні сторони. Наслідки 

участі ТНК у сільськогосподарському виробництві країн, що розвиваються. 

Привабливість вітчизняного бізнесу для великого капіталу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем Кількість годин 

денна форма заочна форма вечірня форма 

ус

ьо

го  

у тому числі ус

ьо

го  

у тому числі ус

ьо

го 

у тому числі 

л п с.р

. 

л п с.р. л п с.р. 

Тема 1. Предмет 

науки про глобальні 

проблеми управління 

фінансами 

12 2 2 8 12 2 2 8 12 2 2 8 

Тема 2. Валюта та 

валютні системи 

16 4 4 8 16 4 4 8 16 4 4 8 

Тема 3. Світовий 

фінансовий ринок 

16 2 4 10 16 2 4 10 16 2 4 10 

Тема 4. Глобалізація 

світового 

фінансового 

середовища. 

14 2 4 8 14 2 4 8 14 2 4 8 

Тема 5.  Механізм 

функціонування та 

регулювання 

міжнародних 

фінансів 

14 2 4 8 14 2 4 8 14 2 4 8 

Тема 6. 

Оподаткування в 

системі міжнародних 

відносин 

18 4 4 10 18 4 4 10 18 4 4 10 

Тема 7. Міжнародні 

розрахунки та 

баланси міжнародних 

розрахунків  

16 2 4 10 16 2 4 10 16 2 4 10 

Тема 8. Фінанси 

транснаціональних 

корпорацій 

14 2 4 8 14 2 4 8 14 2 4 8 

Усього годин 120 20 30 70 120 20 30 70 120 20 30 70 

 

4. Теми семінарських занять 

(не передбачено навчальним планом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 

1. Предмет науки про глобальні проблеми управління фінансами 2 

2. Валюта та валютні системи 4 

3. Світовий фінансовий ринок 4 

4. Глобалізація світового фінансового середовища.  4 

5. Механізм функціонування та регулювання міжнародних 

фінансів 

4 

6. Оподаткування в системі міжнародних відносин 4 

7. Міжнародні розрахунки та баланси міжнародних розрахунків 4 

8. Фінанси транснаціональних корпорацій 4 

 Разом 30 
 

 

6.Теми лабораторних занять 

(не передбачено навчальним планом) 

 

 

7. Контрольні запитання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань здобувачів 

Контрольні запитання 
 

1.  Предмет науки про міжнародні фінанси. 

2.  Призначення (функції) міжнародних фінансів та суб’єкти 

міжнародних фінансових зв’язків. 

3.  Роль держави у міжнародних фінансах. Координація економічної та 

фінансової політики країн на сучасному етапі. 

4.  Складові валютних систем та їх види. 

5.  Валюта. Валютні цінності. Конвертованість валюти. 

6.  Валютний кошик. Міжнародні розрахункові грошові одиниці, їх 

призначення та види. 

7.  Валютна система «Золотого стандарту»: призначення та загальна 

характеристика.  

8.  Бреттон-Вудська валютна система: призначення та загальна 

характеристика. 

9.  Ямайська (Кінгстонська) валютна система: призначення та загальна 

характеристика. 

10. Європейська валютна система: призначення та загальна 

характеристика. 

11. Національна валютна система України. Повноваження 

Національного банку та Кабінету Міністрів України у сфері валютного 



регулювання і валютного контролю. 

12. Загальна характеристика зони обігу євро в рамках Європейського 

Валютного Союзу. 

13. Міжнародні індикатори ціноутворення на грошових ринках в межах 

зони обігу євро. 

14. Валютні блоки. 

15. Валютні зони. 

16. МВФ: принципи діяльності та роль у міжнародних фінансах. 

17. Регіональні фінансово-кредитні установи. 

18. Світовий банк та його складові. 

19. Економічний зміст валютного курсу та фактори, що його 

визначають. 

20. Характеристика множинності валютних курсів. 

21. Методи визначення валютних курсів. 

22. Конвертованість валюти та її види. Класифікатор іноземних валют 

Національного банку України. 

23. Методи державного регулювання обмінних валютних курсів. 

24. Економічні наслідки завищеного чи заниженого валютного курсу 

національної грошової одиниці. 

25. Аналіз теорії паритету купівельної спроможності валют.  

26. Валютні операції з негайним валютуванням типу “спот”.  Пряма 

(європейська) та непряма (американська) система котирування валюти. 

27. Депозитні валютні операції. Формування процентних ставок LIBOR   

та LIBID, їх вплив на валютний ринок. 

28. Відкрита валютна позиція учасника валютного ринку та схема її 

обчислення. 

29. Крос-курси та схема їх обчислення. 

30. Хеджування ризиків у валютному дилінгу. 

31. Валютний арбітраж, його різновиди та вплив на курсоутворення. 

32. Визначення форвардної валютної угоди та умов її здійснення. 

33. Основний метод обчислення форвардного валютного курсу покупця 

та продавця валюти. 

34. Поняття премії (репорту) та преміальної валюти. Поняття дисконту 

(депорту) та дисконтної валюти. Визначення форвардного курсу методом 

премії чи дисконту. 

35. Особливості розрахунку форвардного курсу для нестандартних дат 

та форвардного крос-курсу. 

36. Використання форвардних угод на українському міжбанківському 

валютному ринку. 

37. Угода про майбутню процентну ставку (Future Rate Agreement). 

38. Система міжнародних балансів. 

39. Концептуальні основи платіжного балансу. 

40. Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу. 

41. Принцип формування платіжного балансу. 

42. Інтегрована інформаційна система платіжного балансу. 



43. Форми побудови та основи аналізу платіжного балансу. 

44. Методи регулювання платіжного балансу. 

45. Ринок євровалюти: походження, розмір і значення в світовій 

економіці. 

46. Євровалютні депозитні інструменти. 

47. Сучасні форми євровалютного кредитування. Синдиковані 

банківські позики. 

48. Ринок міжнародних облігацій: поняття, зміст та структура. 

49. Характеристика інструментів ринку міжнародних облігацій. 

50. Кредитний рейтинг та способи його присвоєння. 

51. Процедура розміщення міжнародних облігацій (андеррайтингу). 

52. Єврооблігації як міжнародні зобов’язання Уряду України. 

53. Недокументарні форми міжнародних розрахунків. 

54.  Документарні форми міжнародних розрахунків. 

55.  Кредитування учасників міжнародних розрахунків. 

56. Загальна характеристика провідних зарубіжних платіжних систем: 

FEDWIER (США), CHIPS (США), CHAPS (Великобританія), S.W.I.F.T 

(Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій). 

57. Основні визначення та поняття системи електронних платіжних 

розрахунків Національного банку України (СЕП). Системи міжбанківських 

розрахунків нового покоління. 

58. Транснаціональні комерційні банки: суть, операції та роль у 

міжнародних фінансах. 

59. Об’єктивна зумовленість інтеграції банківського і промислового 

капіталу у світовій практиці. 

60. Види фінансово-промислових конгломератів та їх загальна 

характеристика.  

61. Регулювання діяльності фінансово-промислових груп в Україні. 

62. Міжнародне регулювання діяльності транснаціональних фінансово-

промислових груп. 

63. Фінансово-промислові групи як рушійна сила розвитку світової 

економіки і трансформації банківської діяльності. 

64. Офшорні ринки: походження, зміст і значення в міжнародних 

фінансах. 

65. Регулювання офшорного бізнесу в Україні. 

66. Міжнародні економічні організації як суб’єкти міжнародних 

фінансів. 

67. Сучасні проблеми становлення валютного ринку в Україні. 

68. Особливості функціонування фінансової системи ЄС. 

69. Об’єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних 

фінансів. 

70. Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними 

фінансовими інститутами. 

 

 



Тести для визначення рівня засвоєння знань здобувачами 

 

1. За даними балансу учасник валютного ринку має відкриту 

валютну позицію. Це означає: 
 1. Неспівпадіння активів (вимог) і пасивів (зобов’язань) в іноземних 

валютах. 

 2. Ризик одержання збитків за активами, вираженими в іноземних 

валютах. 

 3. Ризик одержання збитків за пасивами, вираженими в іноземних 

валютах. 

 2.  Євровалюта – це: 

 1. Валюта, в якій формуються валютні резерви більшості країн. 

 2. Національна грошова одиниця однієї з європейських країн. 

 3. Національна валюта, що вийшла за межі власної фінансової системи, 

де була емітована та набула популярності в платіжних розрахунках на 

європейському валютному ринку. 

 3. Котирування банку з конкретної валюти BID і OFFER вище 

середньо-ринкових. Як їх необхідно інтерпретувати? 

 1. Банк має намір купувати валюту, а не продавати. 

 2. Найшвидше він очікує підвищення курсу, обумовленого підвищенням 

попиту чи зниженням пропозиції. 

 2. Дилер банку хоче збільшити масштаби операцій, очікуючи стабільний 

ринковий курс. 

 4. Чи можливо стверджувати, що курс валюти змінився на «велику 

фігуру», якщо 1 березня він становив 1,5575 Can$/$1, а 12 березня 1,5675 

Can$/$1. 

1. Ні. 

2.Так. 

3. Вихідних даних недостатньо. 

5. Експортер у Сполучених Штатах повинен продати іноземні 

валюти, отримані від експорту в Швейцарію, Канаду і Сінгапур. Які 

валюти необхідно продати в США, а які за кордоном? 

        Котування банку США     Котування іноземного банку 

        $58.83 = SWF100             SWF1.70 = $1 

        $86.85 = Can$100             Can$1.15 = $1 

        $47.62 = S$100                 S$2.10 = $1 

 

 1. Всі валюти за кордоном. 

 2. Всі валюти в США. 

3. Швейцарський франк (SWF) - у США; канадський долар (Can$) - за 

кордоном; сінгапурський долар (S$) - в США.      

 6. Німецький експортер, який відправив товар у Швейцарію, 

повинен продати отримані швейцарські франки і купити ЄВРО. 

 Мають місце такі ринкові курси валют: 



 SFR1.75 = $1; EUR0.95 = $1; SFR184.28 = EUR100. 

 На якому з наведених варіантів слід зупинитися експортеру? 

 Варіант 1: Продавати швейцарські франки за ЄВРО за прямим крос-

курсом: SFR184.28 за 100EUR; 

 Варіант 2: Продавати швейцарські франки за долари США за курсом 

SFR1.75 за $1 і купувати ЄВРО за долари США за курсом EUR0.95 за $1.          

 7. Котирування банку по конкретній валюті BID і OFFER нижче 

середньо-ринкових. Як їх потрібно інтерпретувати? 

 1. Банк намагається продавати валюту. Найшвидше він очікує зниження 

ринкового курсу. 

 2. Дилер хоче збільшити масштаби операцій, очікуючи стабільний 

ринковий курс.        

 

 8. Який режим курсоутворення має EUR відносно до національних 

валют провідних європейських країн, що не ввійшли в зону її обігу? 

 1. Плаваючий. 

 2. Керовано-плаваючий. 

3. Фіксований.        

 9. Існують такі ставки грошового ринку на евровалюту: 

Euro-GBP:  3,375% - 3,875%; 

Euro-$:       5,125% - 5,875%; 

Euro-EUR:    4,2% - 4,5%; 

За якою валютою пропонується найвища ставка LIBID? 

1. Euro-$;                   

2. Euro-GBP;   

3. Euro-EUR. 

   10. Що означає «дата валютування» для безготівкових конверсійних 

операцій? 

1. Календарне число, в яке відбулося укладення контракту. 

2. Календарне число, в яке відбувається реальний обмін грошовими 

коштами між покупцем і продавцем валюти. 

 3. Календарне число, в яке відбулося купівля іноземної валюти на ринку.                      

 11. Компанії необхідно продати фунти-стерлінги через 6 місяців.  

Якою буде її форвардна ціна з урахуванням такої інформації: 

Спот-курс: $1.6025/фунт1;  

Euro-долар на 6 місяців: 8.5%;   

Euro -стерлінг на 6 місяців: 15.125%;   

Період у 6 місяців становить 183 дні. 

1. 1.6080$/фунт 1;    

2. 1.6020$/фунт1;  

3. 1.5539$/фунт1. 

 12. Що розуміють під валютним арбітражем? 

 1. Систему розрахунків в іноземній валюті. 

 2. Купівлю чи продаж валюти з метою отримання прибутку від різниці 

валютних курсів. 



          3.  Метод хеджування валютних ризиків.                    

          4. Систему розрахунків в іноземній валюті, що базується на взаємному 

зарахуванні боргових зобов’язань з наступним переказом сальдо. 

         5.  Метод одержання кредиту в іноземній валюті. 

13. Клієнт банку зробив замовлення на купівлю фунтів-стерлінгів на 

суму 1500000 доларів США. Скільки фунтів він отримає, якщо ціна 

пропозиції становить 1,67$ за 1фунт, а ціна попиту – 1,58$ за   1 фунт. 

1. 898 203,59 фунтів;  

2. 101 000 фунтів; 

3. 949 367,08 фунтів.  

 14. Що означає право конверсії при здійсненні валютного клірингу? 

 1.  Можливість зміни грошового обсягу клірингу. 

 2.  Можливість зміни валюти клірингу. 

3.  Можливість отримання технічного кредиту.                                 

 15. Яка з наведених характеристик відповідає форвардній валютній 

угоді типу «аутрайт»? 

 1. Комбінація двох протилежних конверсійних операцій з різними 

датами валютування. 

 2. Купівля валюти на умовах «спот» з одночасним форвардним 

продажем цієї самої валюти. 

3. Одинична конверсійна операція з датою валютування, яка відмінна від 

дати «спот».     

 16. Якщо котирування банку по конкретній валюті таке, що BID 

вище середньо-ринкової, а OFFER - нижче. Як їх слід інтерпретувати? 

 1. Банк бажає збільшити масштаби операцій, очікуючи стабільний 

ринковий курс. 

 2. Очікується посилення коливань курсів, хоча його середній рівень 

може бути приблизно тим же. 

3. Банк очікує підвищення курсу, обумовленого підвищенням попиту 

або зниженням пропозиції.                 

 17. Японський клієнт бажає купити датські крони за єни. Який курс 

котування запропонує йому банк, виходячи з таких умов: 

 Yen 141,00 - 05/$1; 

 DК   2,0695 - 05/$1. 

1. 68,16 Yen/DК1;   

2. 68,64 Yen/DК1;  

3. 0,001468 DК/Yen1.   

 18. Стандартна дата валютування за форвардними контрактами 

визначається за формулою: два спот-робочих дні + стандартний строк 

форвардної угоди. Які із запропонованих термінів можна використати в 

якості стандартного строку форварду? 

 1.   1,2,3 місяці; 

          2.   Від одного місяця до 1 року з розбивкою по місяцях; 

3.   1,2,3,6 місяців і 1 рік.                         

 19.   Є наступні ставки грошового ринку на євровалюту: 



 Euro-S$:  3,65% - 3,95%; 

 Euro-SFR:  4,385% - 4,885%: 

 Euro-$:   5,5% - 5,9%. 

  За якою з вказаних валют пропонується найвища ставка LIBOR? 
1. Euro-S$;  

2. Euro-SFR;  

3. Euro-$. 

 20.  В якому випадку банк котирує депозитні проценті ставки у 

вигляді: «only offer at x», де х - значення процентної ставки, що нижче 

середньо-ринкової? 

 1.  Маючи дефіцит грошових коштів. 

 2.  Маючи суттєві залишки кредитних ресурсів. 

3. Бажаючи розширити масштаби операцій по залученню і розміщенню 

грошових коштів. 

 21. Як котирується валюта з низькою процентною ставкою за 

певний період на умовах форвард до валюти з високою процентною 

ставкою за той самий період? 

 1. З премією;  

2. З дисконтом;  

 3. На паритетних умовах. 

 22. Які з наведених ділових операцій є своповими? 

 1. Американська компанія купує 10 000 швейцарських франків за 

поточним ринковим курсом для придбання цінних паперів, деномінованих у 

франков. Одночасно з цією купівлею на умовах “спот” вона придбала контракт 

на форвардний продаж франків за долари в день, що співпадає з датою 

погашення інвестицій у франках. 

 2. Компанія купує 10000 YEN з датою валютування через місяць. 

 3. Компанія продає канадські долари за 80000 доларів США з датою 

валютування через два робочих дні і продає ці 80000 доларів США для купівлі 

швейцарських франків у той самий день. 

 23. Угорський форинт має такі умови котирування: HUF 6,2650 – 

6,2700/$1; форвардні пункти на 12 місяців: 375 - 525. 

 Визначте форвардну ціну HUF через 12 місяців. 

1.  6,2175 - 6,2275 HUF/$1;  

2.  6,3025 - 6,3225 HUF/$1;  

3.  0,1581 - 0,1586 $/HUF1. 

 24. Якщо значення форвардної маржі для курса купівлі менше 

відповідного значення для курса продажу, то як котирується базова 

валюта? 

1. З дисконтом;  

2. На паритетних умовах;    

3. З премією. 

         25. Клієнту банку запропонували 10500 литовських літів за 5000 

доларів США.  Який курс обміну запропоновано? Дайте відповідь за 

американською і європейською системою котування валюти. 



 1. 21,0000 $/LIT100; 0,0476 LIT/$100; 

 2. Вихідних даних недостатньо. 

 3. 2,1000 LIT/$1; 0,4761 $/LIT1. 

 26. На якому із вказаних методів базується валютний кліринг? 

 1. На переоцінці валютної позиції по середньозваженому курсу. 

 2.  На взаємному заліку боргових зобов’язань з наступним переказом 

сальдо. 

3.  На системі вирівнювання платежів. 

 27.   Що відображають значення форвардних пунктів? 

 1. Різницю у процентних ставках за конкретні періоди між валютами, 

форвардний курс між якими встановлено. 

 2. Величину премії по валюті за конкретний період часу. 

3. Величину дисконту по валюті за конкретний період часу. 

 28. В якому випадку банк котирує депозитні процентні ставки у 

вигляді: «only bid at x», де х - значення процентної ставки, що вище 

середньо-ринкової? 

 1. Маючи суттєвий надлишок кредитних ресурсів. 

 2. Маючи дефіцит кредитних ресурсів. 

3. Бажаючи розширити масштаби операцій по залученню депозитів і 

розміщенню кредитів. 

 29. Розрахуйте двосторонній крос-курс шведськї крони до фунту-

стерлінгів, якщо: 

 $ 1,5720-1,5725/фунт1; 

 SEK 1,5380-1,5385/$1. 

 1.  Вихідних даних для розрахунку   недостатньо. 

 2.  2,4185 SEK/ фунт1;   

          3.  SEK 2,4177-2,4193/фунт1. 

 30. Що означає процедура «андеррайтингу» на ринку міжнародних 

боргових зобов’язань? 
 1. Розміщення зовнішніх облігацій за допомогою синдикату банків-

андеррайтерів. 

 2. Розміщення зовнішніх облігацій шляхом відкритої підписки на них. 

 3. Розміщення зовнішніх облігацій шляхом закритої підписки на них.  

 4. Одержання кредитного рейтингу. 

 5. Надання гарантій іноземного банку щодо платоспроможності клієнта. 

 

 

8. Методи навчання 

Методами навчання є способи спільної діяльності й спілкування 

викладача і здобувачів вищої освіти, що забезпечують вироблення позитивної 

мотивації навчання, оволодіння системою професійних знань, умінь і навичок, 

формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил, культури 

розумової праці майбутніх фахівців. 

Під час навчального процесу використовуються наступні методи 

навчання: 



Залежно від джерела знань: словесні (пояснення, бесіда, дискусія, діалог); 

наочні (демонстрація, ілюстрація);  практичні (рішення задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності: пояснювально-наочний 

проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в навчальній діяльності: 

– методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднують 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 

методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти; 

– методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 

усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного 

і систематичного контролю. 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування 

таких навчальних технологій: 

– робота в малих групах дає змогу структурувати практично-семінарські 

заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного 

здобувача вищої освіти в роботі за темою заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду соціального спілкування; 

– семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників 

з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 

погляди і переконання, вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать 

оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів; 

– мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого 

полягає в тому, щоб висловити як найбільшу кількість ідей за обмежений 

проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію; 

– кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності фахівців і 

передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 

конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення 

навчального матеріалу; 

– презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

подання певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання 

індивідуальних завдань, інструктажу, демонстрації. 

Методи викладання навчальної дисципліни «Дослідження глобальних 

проблем управління фінансами» сприяють вирішенню таких задач: 

 – у сфері навчання – засвоєння основ знань про сучасну економіку, 

принципи і закономірності її функціонування та розвиток, умінь економічної 

діяльності;  

– у сфері самосвідомості – усвідомлення свого індивідуального 

економічного потенціалу, формування усвідомленої громадянської 

економічної поведінки; 

– у сфері мотивації – розвиток інтересу до проблемглобальних фінансів, 

постійної потреби в економічному знанні, прагнення у цивілізованому 



підприємництві, що має стати засобом соціального захисту, полегшити 

вирішення проблем зайнятості молоді, їхньої адаптації до ринку. 

 

9. Форми контролю 

Відповідно до «Положення про екзамени та заліки у здобувачів вищої 

освіти ступеня доктор філософії в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України» затвердженого вченою радою НУБіП України 

24 травня 2017 року, протокол № 11 із внесеними змінами Вченою радою 

НУБіП України 29 травня 2020 р., протокол №10, видами контролю знань 

здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії є поточний контроль, 

проміжна та підсумкова атестації. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувачів вищої освіти до виконання конкретної роботи. 

Проміжна атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу і 

має визначити рівень знань здобувачів вищої освіти з програмного матеріалу, 

отриманих під час усіх видів занять і самостійної роботи. 

Форми та методи проведення проміжної атестації, засвоєння 

програмного матеріалу розробляються лектором дисципліни і затверджується 

відповідною кафедрою у вигляді тестування, письмової контрольної роботи, 

що можна оцінити чисельно. 

Засвоєння здобувачем вищої освіти програмного матеріалу вважається 

успішним, якщо рейтингова оцінка його становить не менше, ніж 60 балів за 

100-бальною шкалою. 

Семестрова атестація проводиться у формах семестрового екзамену або 

семестрового заліку з конкретної навчальної дисципліни. 

Семестровий екзамен - це форма підсумкової атестації засвоєння 

здобувачем вищої освіти теоретичного та практичного матеріалу з навчальної 

дисципліни за семестр. 

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці засвоєння аспірантом теоретичного та практичного матеріалу 

(виконаних ним певних видів робіт на практичних, семінарських або 

лабораторних заняттях та під час самостійної роботи) з навчальної дисципліни 

за семестр. 

Диференційований залік - це форма контролю, що дозволяє оцінити 

виконання та засвоєння аспірантом програми навчальної дисципліни, 

педагогічної практики. 

Аспіранти зобов’язані складати екзамени і заліки відповідно до вимог 

навчального плану у терміни, передбачені графіком освітнього процесу. 

Зміст екзаменів і заліків визначається робочими програмами дисциплін. 

 

10. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти відбувається за 100-бальною 

шкалою і переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про 



екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України», 

затвердженого Вченою радою НУБіП України від 24.05.2017 р., протокол №11 

із внесеними змінами Вченою радою НУБіП України  від 29 травня 2020 р., 

протокол №10. 

Таблиця 1. Співвідношення між рейтингом здобувача вищої освіти і 

національними оцінками 

Рейтинг аспіранта, бали 
Оцінка національна за результати складання 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре зараховано 

60-73 задовільно зараховано 

0-59 незадовільно незараховано 

Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння 

дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) 

додається до рейтингу з навчальної роботи RНР  (до 70 балів):  

R ДИС  = R НР  + R АТ    (2)  
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5. Давиденко Н.М., Мрачковська Н.К. Дослідження глобальних проблем 

управління фінансами. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів 
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