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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Формування знань з міжнародних фінансів та навичок 

застосування механізмів та інструментарію прийняття рішень у 

валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та 

макроекономічному рівнях 

Тривалість 
7 кредитів ЄКТС/210 годин (лекції 36 год., практичні заняття 

48 год., самостійна робота 126 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза 

розкладом 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; 

поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК), іспит 

Базові знання  Наявність широких знань з фінансових відносин у 



міжнародних економічних стосунках  

Мова викладання Українська, англійська, російська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Використовувати професійну аргументацію 

для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у сфері економічної діяльності. 

(РН 6). 

Проводити аналіз функціонування та 

розвитку суб&apos;єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх 

діяльності (РН 10). 

Вміти аналізувати процеси державного та 

ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин (РН 11). 

Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні 

показники (РН 13). 

 Вміти використовувати дані, надавати 

аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та 

аналітичних текстів з економіки  (РН 16). 

Виконувати міждисциплінарний аналіз 

соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з 

врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків (РН 17). 

 Використовувати нормативні та правові акти, 

що регламентують професійну 

діяльність (РН 18). 

Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та 

представлення аналітичних звітів (РН 19). 

Здатність використовувати сучасні 

джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації 

для складання службових документів 

та аналітичних звітів. (СК 10) 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Світова фінансова система 

Тема 1. Система 

міжнародних фінансів 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Основні етапи розвитку 

міжнародних фінансів». 

Тема 2. Глобалізація 

світового фінансового 

середовища. Світові 

фінансові кризи 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Вплив фінансової 

глобалізації на світовий 

фінансовий ринок». 

Тема 3. Заборгованість у 

системі міжнародних 

фінансів 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Реструктуризація зовнішньої 

заборгованості». 

Тема 4. Світова 

валютно-фінансова 

система та етапи її 

еволюції 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати реферат на тему 

«Бреттон-Вудська валютна 

система». 

Тема 5. Фінансова і 

монетарна політика 

Європейського 

валютного союзу 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Поняття регіональної 

валютної системи та 

характеристика її елементів». 

Тема 6. Міжнародні 

розрахунки та їх 

організаційні засади 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

Підготувати реферат на тему 

«Особливості використання 

чеків,  векселів та інших 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

засобів платежу в 

міжнародних розрахунках». 

Тема 7. Платіжний 

баланс країн світу 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Платіжний баланс та його 

структура». 

Модуль 2. Національні фінансові системи на світовому фінансовому ринку 

Тема 8. Світовий 

фінансовий ринок та 

його структура 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Інформаційні системи 

світового фінансового ринку». 

Тема 9. Валютні ринки 

та валютні операції 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Хеджування за допомогою 

своп-угод, опціонних та 

ф'ючерсних контрактів». 

Тема 10. Міжнародний 

фондовий ринок 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Механізм функціонування 

фондової біржі». 

Тема 11. Міжнародний 

ринок банківських 

кредитів 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати реферат на тему 

«Сучасні технології 

банківського кредитування». 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Тема 12.  Міжнародний 

ринок дорогоцінних 

металів 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Особливості торгівлі 

дорогоцінними металами в 

світових фінансових 

центрах». 

Тема 13. Міжнародний 

ринок похідних цінних 

паперів (деривативів) 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Регулювання ринку похідних 

цінних паперів». 

Тема 14. Фінанси 

транснаціональних 

корпорацій 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«ТНК як позичальники та 

інвестори на світовому 

фінансовому ринку». 

Тема 15. Міжнародна 

банківська справа 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Особливості діяльності 

транснаціональних та 

мультинаціональних банків». 

Тема 16. Міжнародне 

оподаткування 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Регулювання подвійного 

оподаткування міжнародної 

діяльності». 

Тема 17. Міжнародне 

страхування. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

Підготувати реферат на тему 

«Діяльність міжнародних 

страхових компаній». 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

роботи; тестування 

Тема 18. Україна у 

світовому фінансовому 

ринку 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Платіжний баланс та 

динаміка зовнішньої 

заборгованості України». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання 

поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

(Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне 

оцінювання 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-7): відвідування занять (3,5 балів); захист 

домашнього завдання (3,5 балів); обговорення матеріалу занять (3,5 

балів); виконання навчальних завдань (3,5 балів); завдання 

самостійної роботи (3,5 балів); тестування (3,5 бали); поточна 

модульна робота (9 балів) 

30 

Модуль 2 (теми 8-18): відвідування занять (3,5 балів); захист 

домашнього завдання (3,5 балів); обговорення матеріалу занять (3,5 

бали); виконання навчальних завдань (3,5 балів); завдання 

самостійної роботи (3,5 балів); тестування (3,5 бали); поточна 

модульна робота (9 балів) 

30 

Поточне оцінювання 60 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

https://www.pdfdrive.com/money-banking-and-international-finance-d46857.html
https://www.pdfdrive.com/money-banking-and-international-finance-d46857.html


Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 


