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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Міжнародні фінанси» є однією з базових дисциплін для підготовки економістів, що 

здобувають знання, необхідні для здійснення професійної діяльності в економічній сфері.  

Курс «Міжнародні фінанси» розглядає: основи функціонування міжнародних фінансів і світового 

фінансового ринку в умовах глобалізації; закономірності, структуру та принципи функціонування 

національної, регіональної і світової валютних систем; поняття і структуру валютного ринку, його види, 

функціональне призначення і учасників; валютний курс, чинники, що впливають на його зміну, основні 

поняття і терміни, пов'язані з цією категорією; види і характеристики валютних операцій; форми міжнародних 

розрахунків, їх особливості і чинники, що впливають на їх вибір; суть і функції, роль і види міжнародного 

кредиту; основи формування балансів міжнародних розрахунків; міжнародні валютні кредитні і фінансові 

організації, досвід їх функціонування.  

Метою вивчення курсу «Міжнародні фінанси» є формування у студентів цілісної системи 

теоретичних знань про фундаментальні закономірності розвитку міжнародних фінансів в умовах глобалізації 

економіки для наступного застосування їх на практиці.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

ТЕМА 

Години 
(лекції/лабо

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗАВДАННЯ 
ОЦІНЮВА

ННЯ 

Змістовий модуль І. Сутність міжнародних фінансів 

Тема 1. Сутність 

міжнародних 

фінансів 

2/2 Знати і аналізувати: 

- трансформацію ролі 

міжнародних фінансів в умовах 

глобалізації економіки;  

- призначення і тенденції 

розвитку світового фінансового ринку;  

- зміст валютних відносин в 

системі міжнародних фінансів;  

- закономірності, структуру і 

принципи функціонування 

національної, регіональної і світової 

валютних систем;  

- механізми формування 

валютного курсу;  

- зміст, функціональне 

призначення, види і учасників 

Написання 

тестів 

Систематиз

ація 

матеріалів в 

запропонован

і таблиці 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Виконання 

та здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в eLearn. 

Тема 2. Валютні 

відносини в 

системі 

міжнародних 

фінансів і форма їх 

організації 

2/2 

Тема 3. Валюта, 

валютний курс і 

валютні операції 

2/2 



Тема 4. Валютний 

ринок: поняття, 

функції, види, 

учасники. 

2/2 валютного ринку; - види і особливості 

валютних операцій;  

- форми міжнародних 

розрахунків, їх особливості та чинники, 

що впливають на їх вибір;  

- суть, функції, роль і види 

міжнародного кредиту;  

- основи побудови і регулювання 

платіжного балансу;  

- роль міжнародних валютних 

кредитних і фінансових організацій в 

міжнародній фінансовій системі.  

 

 

Змістовий модуль ІІ. Інститути і операції світового фінансового ринку 
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Тема 5.  Форми 

міжнародних 

розрахунків 

2/2 Вміти розробляти системний підход до 

аналізу сучасних міжнародних 

фінансових відносин. 

Аналізувати розвиток навичок аналізу 

та використання інформації про стан 

окремих сфер міжнародних фінансів 

при схваленні управлінських рішень і 

оцінці їх ефективності. 

Знати економічні категорії, 

закономірності розвитку, основні 

принципи  і форми організації 

міжнародних фінансів; уміння 

здійснювати валютні операції і 

міжнародні розрахунки, оцінювати стан 

міжнародних валютних, кредитних 

ринків, виявляти сучасний стан і 

тенденції розвитку міжнародних 

фінансових 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

Тести, 

Доповіді, 

питання. 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс. 

Написання 

тестів. 

Розв’язок 

задач. 

Здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в eLearn. 

Тема 6. 

Міжнародний 

кредит як 

економічна 

категорія 

2/2 

Тема 7. Баланси 

міжнародних  

розрахунків 

2/2 

Тема 8. 

Міжнародні 

валютно-кредитні 

організації 

1/1 

Всього  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 модулів 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). Курсові роботи, реферати 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 СТУДЕНТІВ 

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 

 

 


