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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Дослідження глобальних проблем управління фінансами» забезпечує 

оволодіння теоретичними знаннями та отримання практичних навичок стосовно основних положень 

і результатів сучасних наукових досліджень проблем управління фінансами у глобальному 

фінансовому середовищі  

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабо

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння 

2 семестр 
Тема 1.  
Предмет науки про глобальні 

проблеми управління 

фінансами 

 

2/2 

Розуміти сутність та особливості 

міжнародних фінансів в умовах 

фінансової глобалізації  

Знати причини та наслідки фінансової 

глобалізації.. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації , есе 

8 

Тема 2.  
Валюта та валютні системи 

4/4 Знати сутність, причини утворення та 

особливості функціонування валютних 

систем 

Розуміти правила курсоутворення 

валют на ринку 

Вміти  аналізувати зміни попиту і 

пропозиції на валюти та досліджувати 

причини валютних криз 

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації, есе. 

Задачі 

 

9 

Тема 3.  
Світовий фінансовий ринок 

2/4 Знати сутність та структуру світового 

фінансового ринку 

Розуміти причини виникнення 

міжнародних ризиків та методи їх 

попередження та нейтралізації 

Вміти досліджувати зміни у складових 

світового фінансово ринку та 

аналізувати їх причини 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації, есе. 

Задачі 

9 

Тема 4.  

Глобалізація світового 

фінансового середовища 

2/4 Знати  сутність ї глобалізації. 

Фінансового  

Розуміти причини виникнення 

фінансових криз. 

Вміти аналізувати наслідки фінансової 

глобалізації 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації. 

Задачі 

9 
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Тема 5.  
Механізм функціонування та 

регулювання міжнародних 

фінансів 

2/4 
Знати специфіку діяльності 
міжнародних кредитно-фінансових 

установи 

Розуміти механізм надання 

міжнародної фінансової допомоги  

Вміти досліджувати міжнародний рух 

капіталів 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації або 

реферату. 

Виконання 

тестів. 

9 

Тема 6.  
Оподаткування в системі 

міжнародних відносин 

4/4 Знати риси сучасних податкових 

систем різних країн 

Розуміти  механізм міжнародного 

оподаткування 

Вміти аналізувати впив офшорних 

центрів на оподаткування бізнесу 

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації. 

Задачі 

9 

Тема 7.  

Міжнародні розрахунки та 

баланси міжнародних 

розрахунків 

4/2 Знати організаційні засади 

міжнародних розрахунків та платіжні 

умови зовнішньоекономічних угод 

Розуміти особливості відображення 

зовнішньоекономічних зав’язків 

країни у платіжному балансі 

Вміти аналізувати чинники впливу на 

платіжний баланс та застосовувати 

методи регулювання платіжним 

балансом 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації. 

Задачі 

8 

Тема 8.  

Фінанси транснаціональних 

корпорацій 

2/4 Знати  особливості функціонування 

транснаціональних компаній 

Розуміти  взаємовідносини філіалів 

ТНК з головною фірмою.  

Вміти досліджувати джерела 

мобілізації коштів та фінанси системи 

ТНК 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації. 

Задачі 

9 

Всього за семестр 70 

Екзамен 30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання тестового контролю 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати, презентації  та 

наукові доповіді повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


