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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
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 у тому числі 
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о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Міжнародні фінанси 

та світова фінансова 

система 

15 2 2 - - 11 - - - - - - 

2. Міжнародні 

розрахунки як форма 

валютно-фінансових 

відносин 

19 4 4 - - 11 - - - - - - 

3. Платіжний баланс: 

теорія та державне 

регулювання 

15 2 2 - - 11 - - - - - - 

4. Міжнародний 

валютний ринок 
15 2 2 - - 11 - - - - - - 

5. Міжнародний 

кредитний ринок 
17 2 4 - - 11 - - - - - - 

6. Міжнародний ринок 

цінних паперів 
18 2 4 - - 12 - - - - - - 

7. Міжнародне 

оподаткування 
18 2 4 - - 12 - - - - - - 

8. Міжнародний 

фінансовий 

менеджмент 

18 2 4 - - 12 - - - - - - 

 Всього годин: 135 18 26 - - 91 - - - - - - 

 

1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Міжнародні фінанси та світова фінансова система 2 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Економічна сутність міжнародних фінансів.  

Грошові потоки у сфері міжнародних фінансів. 

Структура та учасники світової фінансової системи.  

Світовий фінансовий ринок. 

 

2. Міжнародні розрахунки як форма валютно-фінансових відносин 4 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Сутність міжнародних розрахунків.  

Форми міжнародних розрахунків. 

Міжнародні платіжні системи.  

Платіжний механізм та платіжний процес. 

Основні принципи функціонування платіжних систем. 

Види міжнародних платіжних систем 

 

3. Платіжний баланс: теорія та державне регулювання 2 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Поняття та економічна роль платіжного балансу. 

Структура платіжного балансу. 

Фактори, які впливають на платіжний баланс. 
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3.4. Принципи побудови платіжного балансу. 

4. Міжнародний валютний ринок 2 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Валютні ринки 

Валютні курси 

Валютні операції 

 

5. Міжнародний кредитний ринок 2 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Сутність міжнародного кредитного ринку. 

Форми міжнародного кредиту.  

Ринок єврокредитів. 

 

6. Міжнародний ринок цінних паперів 2 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

Сутність міжнародного ринку цінних паперів. 

Посередники на ринку цінних паперів. 

Ринок капіталів. 

 

7. Міжнародне оподаткування 2 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

Особливості міжнародного оподаткування.  

Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його врегулювання. 

Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування. 

 

8. Міжнародний фінансовий менеджмент 2 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

Сутність міжнародного фінансового менеджменту.  

Загальні напрями міжнародного фінансового менеджменту. 

Ризики в міжнародній діяльності фірми. 

 

 Усього 18 

 

1.3. Семінарські заняття 

 

1.3.1. Теми та питання семінарських занять і методичні рекомендації до їх опрацювання 

 

Семінарське заняття 1  

Тема 1. Міжнародні фінанси та світова фінансова система 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Поняття та призначення міжнародних фінансів.  

1.2. Міжнародні фінансові відносини: зміст і чинники, що впливають на розвиток.  

1.3. Складові міжнародних фінансів.  

1.4. Функції міжнародних фінансів.  

1.5. Міжнародні фінансові потоки. Типи міжнародних фінансових потоків.  

1.6. Світовий фінансовий ринок. Структура світового фінансового ринку.  

1.7. Фінансова глобалізація: зміст, напрями прояву, вплив на міжнародні фінанси.  

1.8. Становлення світової фінансової системи та світового фінансового ринку.  

1.9. Структура та учасники світової фінансової системи. Основні компоненти світової 

фінансової системи.  

1.10. Поняття валютної системи. Міжнародна (світова) валютна система. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: міжнародні фінанси, міжнародні фінансові відносини, міжнародні 

фінансові потоки світовий фінансовий ринок, фінансова система, фінансова глобалізація, 

валютної системи, міжнародна (світова) валютна система. 
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

Економічна природа міжнародних фінансів. Поняття та призначення міжнародних 

фінансів. Міжнародні фінансові відносини: зміст і чинники, що впливають на розвиток. 
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Складові міжнародних фінансів. Компетенції міжнародних фінансів. Світове фінансове 

середовище. Роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі. Функції 

міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові потоки. Типи міжнародних фінансових потоків. 

Канали руху фінансових потоків. Світовий фінансовий ринок. Структура світового фінансового 

ринку.  

Фінансова глобалізація: зміст, напрями прояву, вплив на міжнародні фінанси. Риси 

міжнародних фінансів в умовах фінансової глобалізації. Позитивні і негативні ефекти 

фінансової глобалізації. 

Становлення світової фінансової системи та світового фінансового ринку. Особливості та 

принципи функціонування світової валютної системи. Структура та учасники світової 

фінансової системи. Основні компоненти світової фінансової системи. Функціонування світової 

фінансової системи в умовах глобалізації. Міжнародна фінансова інтеграція. Головні світові 

фінансові центри.  

Поняття валютної системи. Міжнародна (світова) валютна система. Еволюція міжнародної 

валютної системи. Завдання міжнародної валютної системи. Національна валютна система. 

Елементи валютної системи. Валюта та види валют. Валютний курс: сутність, види, режими. 

Валютні ринки. Міжнародна ліквідність. Міжнародні валютно-фінансові організації. 

Міжнародні домовленості. Європейська валютна система та Європейський валютний союз. 

Історичний розвиток і основні рушійні сили європейської валютної інтеграції. Складові 

Європейської валютної системи. 

 

Cемінарське заняття 2, 3 

Тема 2. Міжнародні розрахунки як форма валютно-фінансових відносин 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Валютно-фінансові відносини як основа міжнародних фінансів.  

2.2. Валютні відносини: зміст і рівні організації.  

2.3. Суб'єкти валютних відносин. Правове регулювання валютних відносин.  

2.4. Сутність міжнародних розрахунків. Особливості міжнародних розрахунків.  

2.5. Учасники міжнародних розрахунків. Основні форми міжнародних розрахунків.  

2.6. Банківський переказ: зміст і види. Порядок розрахунку банківським переказом.  

2.7. Способи здійснення банківського переказу. Переваги і недоліки банківського переказу.  

2.8. Уніфіковані правила по інкасо. Види інкасо.  

2.9. Документарний акредитив. 

3.1. Валютний кліринг. 

3.2. Міжнародна платіжна система.  

3.3. Основні принципи функціонування платіжних систем.  

3.4. Види міжнародних платіжних систем.  

3.5. Всесвітня міжбанківська система SWIFT.  

3.6. Транс’європейська міжбанківська система ТАRGЕТ. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: валютні відносини, банківський переказ, міжнародних розрахунків, інкасо, 

документарний акредитив, міжнародна платіжна система, валютний кліринг. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

Валютно-фінансові відносини як основа міжнародних фінансів. Валютні відносини: зміст і 

рівні організації. Суб'єкти валютних відносин. Правове регулювання валютних відносин. 

Сутність міжнародних розрахунків. Особливості міжнародних розрахунків. Учасники 

міжнародних розрахунків. Основні форми міжнародних розрахунків. Банківський переказ: зміст 

і види. Порядок розрахунку банківським переказом. Способи здійснення банківського переказу. 

Переваги і недоліки банківського переказу. Уніфіковані правила по інкасо. Фінансові і 
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комерційні документи. Види інкасо: чисте інкасо і документарне інкасо. Сторони по інкасо. 

Основні види документарне 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. Валютний 

кліринг. 

Міжнародна платіжна система. Основні принципи функціонування платіжних систем. 

Види міжнародних платіжних систем. Всесвітня міжбанківська система SWIFT. 

Транс’європейська міжбанківська система ТАRGЕТ. 

 

Задачі 

Задача 1. При здійсненні операції ЗЕД експортером та імпортером формою розрахунку 

було обрано відкличний акредитив. Через скорочення терміну поставок товарів морем на  

3 доби товари були доставлені на склад 20.05.2020, а не 23.05.2020, як було обмовлено у 

договорі. Після поставки товару, згідно з умовами акредитива, транспортна компанія надала 

відповідні документи банку, уповноваженому здійснювати платіж. Згідно з умовами 

акредитива, уповноважений банк в день надання відповідних документів (20.05.2020) 

здійснив платіж в розмірі 30 % від вартості угоди. 23.105.2020 р. банк-емітент прийняв 

рішення про відкликання акредитива, але уповноважений банк відмовився повернути всю 

суму, оскільки 30 % вартості товару вже сплачено. Поясніть, якими документами 

регулюється порядок вирішення відповідної ситуації між банком-емітентом та 

уповноваженим банком.  

 

Задача 2. Український банк отримав від банку США документарне інкасо на 200 тис. 

доларів США. Переказний вексель, передбачений умовами інкасо виставлений до оплати 

через 70 днів по пред’явленню на компанію «Фаворит», що є клієнтом українського банку. 

Додатковими вимогами у інкасовому дорученні є: 1. Відповідність Уніфікованим правилам 

по інкасо; 2. Документи передаються проти акцепту; 3. В разі несплати, повинне бути 

здійснено опротестування. До яких обов’язків контрагентів призводить відповідність 

розрахунку Уніфікованим правилам по інкасо? Яким чином необхідно діяти, якщо 

переказний вексель, який компанія «Фаворит» акцептувала та відмовляється оплачувати при 

настанні терміну через невідповідність товарів стандартам. Компанія згідна оплатити лише 

половину суми контракту. 

 

Семінарське заняття 4 

Тема 3. Платіжний баланс: теорія та державне регулювання 
Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. Поняття та економічна роль платіжного балансу. 

4.2. Структура платіжного балансу. 

4.3. Зміна офіційних резервів іноземної валюти. 

4.4. Макроекономічна роль платіжного балансу. 

4.5. Роль балансу поточних операцій. 
4.6. Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу.  

4.7. Фактори, які впливають на платіжний баланс. 

4.8. Основні тенденції в динаміці показників платіжного балансу України. 

4.9. Можливі шляхи врегулювання платіжного балансу. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: платіжний баланс, торговельний баланс, баланс послуг і некомерційних платежів, 
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баланс руху капіталів і кредитів, міжнародний рух підприємницького капіталу, міжнародний 

рух позикового капіталу. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

Визначення платіжного балансу. Сутність та принципи складання платіжного балансу. 

Роль платіжного балансу. Платіжний баланс як вартісне вираження масштабів, структури і 

характеру зовнішньоекономічних операцій країни, її участі в світовому господарстві. 

Ретроспективна трансформація змісту платіжного балансу. Роль Міжнародного валютного 

фонду в розробці методології складання платіжних балансів. Поняття платіжного балансу 

відповідно до методології МВФ. Принцип подвійного запису. Методологічні проблеми 

складання платіжного балансу. Принципи розподілу платіжного балансу за статтями і 

розділами. 

Структура платіжного балансу. Статті рахунка поточних операцій. Статті рахунка 

операцій з капіталом і фінансових операцій. Балансування статей платіжного балансу. 

Характеристика балансу поточних операцій. Баланс руху капіталів. Рахунок операцій із 

капіталом і фінансовими інструментами. Офіційні резервні операції. Зміна офіційних резервів 

іноземної валюти. Резервні активи. Рівновага платіжного балансу.  

Макроекономічна роль платіжного балансу. Роль балансу поточних операцій. 

Взаємозв‘язок рахунків платіжного балансу. Модель малої відкритої економіки. Економічна 

політика регулювання платіжного балансу. Фактори, які впливають на платіжний баланс. 

Динаміка показників платіжного балансу України.  

Державне регулювання платіжного балансу. Концепція економічної рівноваги платіжного 

балансу. Сутність державного регулювання платіжного балансу. Міжнародна інвестиційна 

позиція країни. 

Задачі 

Задача 1. Між країною А і країною Б здійснювалися такі зовнішньоекономічні операції 

(млн. дол. США): експорт товарів та послуг з країни А в країну Б – 40000; грошові перекази із 

країни Б в країну А – 10500; імпорт товарів і послуг у країну А – 26030; купівля резидентами 

країни А цінних паперів фірм країни Б – 10110; продаж цінних паперів фірм країни А 

резидентам країни Б – 7400; імпорт золота у країну А – 8500. Складіть платіжний баланс країни 

А. 

Задача 2. Країна В має такі показники платіжного балансу (млн. дол. США): сальдо 

рахунка поточних операцій – 2140, сальдо рахунка капітальних операцій + 2100, сальдо статті 

«Помилки і упущення» + 116. На скільки треба зменшити резервні активи, щоб урівноважити 

платіжний баланс? 

 

 

Семінарське заняття 5 

Тема 4. Міжнародний валютний ринок 
Питання для усного опитування та дискусії 

5.1. Міжнародний валютний ринок і основні світові валюти. 

5.2. Учасники валютного ринку. 

5.3. Функції валютного ринку. 
5.4. Види валютних ринків. 

5.5. Попит, пропозиція на валютному ринку і рівноважний обмінний курс. 

5.6. Номінальний валютний курс. 

5.7. Реальний валютний курс. 

5.8. Поняття валютного ринку спот. Валютні спот-операції. 

5.9. Форвардні валютні операції. 

5.10. Своп-операції. 

5.11. Поняття ф'ючерсного валютного контракту. 

5.12. Загальна характеристика опціонних контрактів. 

5.13. Валютний арбітраж. 

5.14. Хеджування. 
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Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: дата валютування, валютний ринок, міжнародний валютний ринок, хеджери, 

спекулянти, арбітражери, валютний арбітраж, часовий арбітраж, регіональний арбітраж, 

трейдери, форексні валютні ринки, ринки євровалют, зовнішні ринки деривативів, валютні 

ринки-спот, термінові валютні ринки, валютні опціони, валютний арбітраж, попит на 

валютному ринку, пропозиція на валютному ринку, рівноважний обмінний курс. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

Сутність валютного ринку. Міжнародний валютний ринок. Функції валютного ринку. 

Учасники валютного ринку. Хеджери, їх основне завдання та функції. Спекулянти. Ступінь 

ризику валютних спекулянтів. Приклади найбільших валютних спекулятивних угод. Переваги 

та недоліки функціонування валютних спекулянтів. Арбітражери. Валютний часовий та 

регіональний арбітраж. Ризики валютних арбітражерів. Трейдери. Функції трейдерів. Комісійна 

винагорода валютних трейдерів. Види валютних ринків. Форексні валютні ринки. Ринки 

євровалют. Зовнішні ринки деривативів. Валютні ринки-спот. Термінові валютні ринки. 

Валютні опціони та валютний арбітраж. Ринки золота та інших невалютний цінностей. Моделі 

валютного ринку. Попит та пропозиція на валютному ринку. Рівноважний обмінний курс. 

Поняття валютного курсу. Валютні котировки. Номінальний валютний курс. Ефективний 

(багатосторонній) номінальний обмінний курс. Реальні валютні курси: Поняття реального 

валютного курсу. Багатосторонній (ефективний) реальний обмінний курс. Паритет купівельної 

спроможності. Вплив економічної політики на реальний валютний курс. Очікувані зміни 

валютного курсу. Довгострокові фактори, що визначають номінальний валютний курс. 

Короткострокові фактори, що визначають номінальний валютний курс. Вибір системи 

валютного курсу. Види валютних курсів: фіксовані, плаваючі, змішані валютні курси. 

Поняття валютної операції. Поточні та термінові валютні операції. Конверсійні операції. 

Операції з реальним товаром. Поняття валютного ринку спот. Валютні спот-операції. 

Форвардні валютні операції. Угоди аутрайт (проста форвардна угода). Своп-операції. Методика 

розрахунку форвардного курсу. Операції без реального товару. Поняття ф'ючерсного валютного 

контракту. Загальна характеристика опціонних контрактів. Валютний опціон. Біржові опціони. 

Позабіржові опціони. Валютний арбітраж. Часовий валютний арбітраж. Просторовий валютний 

арбітраж. Валютно-процентний арбітраж. Економічне значення арбітражних операцій. 

Хеджування. Хеджери. Механізм здійснення хеджування. Хеджування продажем (короткий 

хедж). Хеджування купівлею (довгий хедж). Вигоди хеджування. Недоліки хеджування. 

Операції із золотовалютним резервом Національного банку України. Депозитні операції. Умови 

депозитної операції. Конверсійні операції. Операції із золотом. Операції з цінними паперами. 

Специфіка здійснення валютних операцій у регіональних валютних системах. 

 

Задачі 

Задача 1. Знайдіть крос-курс канадського долара до японської єни (CAD/JPY) bid та offer, 
використовуючи котирування канадського долара і японської єни до долара США – USD/CAD 

= 1,5652 ... 1,5658 та USD/JPY = 107,34 ... 107,40. 

Задача 2. Визначіть крос-курс англійського фунта стерлінгів до австралійського долара 

GBP/AUD, якщо курс GBP/USD = 1,4673 ... 1,7215 та AUD/USD = 0,8182 ... 0,8640. 

Задача 3. Визначіть крос-курс англійського фунта стерлінгів до австралійського долара 

GBP/AUD, використовуючи котирування англійського фунта стерлінгів до долара США 

GBP/USD = 1,5820 ... 1,5826 та австралійського долара до долара США AUD/USD = 0,7591 ... 

0,7596. 

Задача 4. Доларове котирування для покупця і продавця характеризується такими даними: 

а) долар США до швейцарського франка = 1,2565…1,2575; б) долар США до гривні = 

24,9558…25,0355. Визначте крос-курс української гривні до швейцарського франка. 
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Задача 5. Розрахуйте курс продавця (offer), якщо курс покупця (bid) 1 долар США = 1,8500 

канадського долара, а маржа (прибуток) обмінної операції дорівнює 2,5%. 

Задача 6. Знайдіть крос-курс канадського долара до японської єни (CAD/JPY) bid та offer, 

використовуючи котирування канадського долара і японської єни до долара США – USD/CAD 

= 1,4272 ... 1,8314 та USD/JPY = 115,83 ... 123,92. 

Задача 7. Пряме котирування Нью-Йорк на Лондон 15 вересня поточного року становило: 

а) по курсу покупця: 1 фунт стерлінгів = 1,7585 долара США; б) по курсу продавця: 1 фунт 

стерлінгів = 1, 7595 долара США. Визначте прибуток американського банку (маржу) за 1 

реалізований фунт стерлінгів. 

Задача 8. Визначити форвардний курс через 30 днів, якщо спот-курс UAH/USD 28,4500-

28,5500 і банк котирує своп-ставки на 30 днів 250-325. 

Задача 9. Яка валюта продається з премією, а яка з дисконтом, якщо споткурс USD/UAH = 

8,2550, а одномісячний форвард USD/UAH = 8,2050? 

 

Методичні рекомендації до розв’язування задач 

Котирування валют означає фіксацію курсу національної грошової одиниці до іноземної. 

Тобто, це встановлення валютного курсу на основі ринкових механізмів. 

При цьому курс національної грошової одиниці може визначатися у формі прямого 

котирування, коли за одиницю береться іноземна валюта (наприклад, 1 USD = 25,53 UAH (код 

гривні) в Україні, або 1 USD = 132,08 JPY в Японії). 

Непряме котирування передбачає, що за одиницю (базову валюту) береться національна 

грошова одиниця (наприклад, 1 євро = 1,45 USD). 

Різниця між правою і лівою сторонами котирування називається спредом (spread). Спред є 

прибутком банку від проведених операцій з клієнтами або іншими банками. 

Купівля та продаж валют банками здійснюється за різними курсами, які ще називаються 

курсами покупця та курсами продавця або, за банківською термінологією bid та offer. 

Курс покупця (bid) – це курс, за яким уповноважений банк купує іноземну валюту за 

національну на ринку. 

Курс продавця (offer) – це курс, за яким банк продає валюту на ринку. 

Банки продають іноземну валюту за національну дорожче, ніж купують її за курсами 

продавця. Різниця між курсом продавця та покупця називається маржею. Маржа покриває 

витрати банку і формує його прибуток від валютних операцій. Величина маржі визначається за 

формулою: 

100



offer

bidoffer
Маржа  (1) 

Крос-курс означає певне співвідношення двох валют, яке випливає з їх курсу по 

відношенню до будь-якої третьої валюти (наприклад до долара США, англійського фунта 

стерлінгів). 

Крос-курс (cross-rates) – це курс обміну між двома валютами (за винятком долара США). 

Існують три способи розрахунку крос-курсів з урахуванням того, чи є котирування валют 

до долара прямим чи непрямим: 

• два прямі котирування, 

• пряме і непряме котирування, 

• два зворотні котирування. 

1) Розрахунок крос-курсу для валют із прямим котируванням до долара США (долар є 
базою котирування для обох валют). 

Існує правило розрахунку цього крос-курсу: 

• для одержання сторони bid крос-курсу слід розділити сторону bid курсу валюти, що 

виступає в крос-курсі валютою котирування, на сторону offer курсу валюти, що у крос-курсі 

служить базою котирування: 

 
 якотируваннбазиoffer

якотируваннвалютиbid
bid   (2) 
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• для одержання сторони offer крос-курсу розділити сторону offer курсу валюти, що 

виступає в крос-курсі валютою котирування, на сторону bid курсу валюти, що у крос-курсі 

служить базою котирування: 

 
 якотируваннбазиbid

якотируваннвалютиoffer
offer   (3) 

2) Розрахунок крос-курсу для валют із прямим та непрямим котируванням до долара США, 

де долар є базою котирування для однієї з валют. 

Існує правило розрахунку крос-курсу з прямим та непрямим котируванням: 

• для одержання лівої сторони bid крос-курсу слід помножити сторони bid20 доларових 

курсів цих валют: 

   якотируваннбазиbidякотируваннвалютиbidbid   (4) 

• для одержання правої сторони offer слід помножити сторони offer доларових курсів цих 

валют: 

   якотируваннбазиofferякотируваннвалютиofferoffer   (5) 

III. Розрахунок крос-курсу для валют із непрямим котируванням до долара США, де долар є 

валютою котирування для обох валют. 

У даному разі існує правило: 

• для одержання сторони bid крос-курсу слід розділити сторону bid курсу базової валюти на 

сторону offer курсу валюти котирування: 

 
 якотируваннвалютиoffer

якотируваннбазиbid
bid   (6) 

• для одержання сторони offer крос-курсу розділити сторону offer курсу базової валюти на 

сторону bid курсу валюти котирування: 

 
 якотируваннвалютиbid

якотируваннбазиoffer
offer   (7) 

З поняттям валюти та валютних курсів пов’язані зміни курсів валют в період між 

підписанням зовнішньоторговельного або кредитного контракту та здійсненням платежу за 

ним. Валютні курси коливаються постійно, реагуючи на попит і пропозицію на валютних 

ринках, в результаті чого може відбуватися девальвація або ревальвація валюти. 

 

Семінарське заняття 6, 7 

Тема 5. Міжнародний кредитний ринок 

Питання для усного опитування та дискусії 

6.1. Сутність міжнародного кредитного ринку.  

6.2. Місце міжнародного кредитного ринку на міжнародному ринку боргових зобов’язань.  

6.3. Форми міжнародного кредиту.  

6.4. Міжнародний фінансовий лізинг.  

6.5. Зовнішній борг та проблеми його обслуговування.  

7.1. Ринок єврокредитів.  

7.2. Міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються. Міжнародна заборгованість.  

7.3. Суть і функції міжнародного кредиту як економічній категорії.  

7.4. Принципи міжнародного кредиту. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародний рух капіталу, позичковий капітал, міжнародний кредит, урядові кредити, 

кредити міжнародних і регіональних організацій, змішані кредити, акцептові кредити, лізинг, 

зовнішній борг, ринок єврокредитів, факторинг, форфейтинг. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 
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Сутність міжнародного кредитного ринку. Місце міжнародного кредитного ринку на 

міжнародному ринку боргових зобов’язань. Функціонування міжнародного ринку кредитних 

ресурсів. Форми міжнародного кредиту. Міжнародний фінансовий лізинг. Зовнішній борг та 

проблеми його обслуговування. Ринок єврокредитів. Міжнародна офіційна допомога країнам, 

що розвиваються. Міжнародна заборгованість. Причини міжнародної заборгованості. Поняття 

зовнішнього боргу країни та його реструктуризація. 

Суть і функції міжнародного кредиту як економічній категорії. Принципи міжнародного 

кредиту. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту. Сторони міжнародного кредиту. 

Роль міжнародного кредиту в економіці. Форми міжнародного кредиту і їх класифікація: за 

джерелами, за призначенням, за видами, за валютою позики, за термінами, за сферою 

функціонування, по забезпеченню, залежно від техніки надання, залежно від категорії 

кредитора. Суть і призначення комерційного (фірмового) кредиту, його характеристика. 

Основні види і форми надання комерційного кредиту: продаж товару з розстрочкою платежу, 

вексельний кредит, кредит по відкритому рахунку, аванс. Банківський міжнародний кредит, 

його переваги. Види банківського міжнародного кредиту, їх суть та призначення. Фінансування 

зовнішньоторговельних операцій за допомогою лізингу, факторингу, форфейтингу. 

Задачі 

Задача 1. Номінальна вартість векселя 500 тис. дол. Банк купує його, виплачуючи 490 тис. 

дол. за 70 днів до терміну платежу за векселем. Яка облікова ставка за векселем?  

Задача 2. Банк врахував вексель на суму 3000 тис. дол. за 70 днів до строку оплати. 

Проста облікова ставка – 12 %. Кількість днів у році – 360. Визначте дисконт і вартість векселя 

при обліку, врахувавши темп місячної інфляції, що становить 7 %. 

 

Семінарське заняття 8, 9 

Тема 6. Міжнародний ринок цінних паперів 
Питання для усного опитування та дискусії 

8.1. Поняття міжнародного фондового ринку.  

8.2. Міжнародний ринок цінних паперів: поняття та тенденції розвитку.  

8.3. Інвестиційний капітал, його постачальники та споживачі.   

8.4. Посередники на ринку цінних паперів.  

8.5. Ризик інвестування.  

8.6. Сутність та структура міжнародного ринку облігацій.  

9.1. Професійні організації, що регулюють ринок єврооблігацій.  

9.2. Особливості сучасного розвитку міжнародного ринку акцій. Іноземні акції та євроакції.  

9.3. Ринок депозитарних розписок.   

9.4. Міжнародний ринок фінансових деривативів.  

9.5. Первинний та вторинний ринок цінних паперів.  

9.6. Основні показники діяльності ринку цінних паперів. Визначення ринкової вартості акцій. 

Визначення вартості облігацій. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: прямі іноземні інвестиції, реінвестовані доходи, інвестиційний капітал, ринок цінних 

паперів, міжнародний ринок облігацій, іноземні акції, євроакції. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

Поняття міжнародного фондового ринку. Міжнародний ринок цінних паперів: поняття та 

тенденції розвитку. Інвестиційний капітал, його постачальники та споживачі.  Посередники на 

ринку цінних паперів. Ризик інвестування. Валютна структура ринку цінних паперів. Основні 

напрями розвитку міжнародного ринку цінних па- перів. Особливості функціонування 

глобальних, міжнародних, регіональних ринків цінних паперів. Етапи та тенденції розвитку 

світового фондового ринку. 
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Сутність та структура міжнародного ринку облігацій. Ринок іноземних облігацій. Ринок 

єврооблігацій. Професійні організації, що регулюють ринок єврооблігацій. Загальна 

характеристика міжнародного ринку акцій. Особливості сучасного розвитку міжнародного 

ринку акцій. Іноземні акції та євроакції. Фактори розвитку ринку іноземних акцій. Ринок 

депозитарних розписок. Типи програм депозитарних розписок. Міжнародні (світові) індекси 

акцій. Основні види фондових індексів.  

Міжнародний ринок фінансових деривативів. Первинний та вторинний ринок цінних 

паперів. Характеристика вторинного ринку цінних паперів. Основні показники діяльності ринку 

цінних паперів. Визначення ринкової вартості акцій. Визначення вартості облігацій. 

 

Задачі 

Задача 1. Акціонерне товариство випустило 5 тисяч привілейованих акцій номіналом 2000 

гривень одиниця. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 20% 

від їх номіналу. Визначити мінімальну суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у 

вигляді дивідендів за привілейованими акціями.  

Задача 2. Фірма «Інвестор-ХХІ» щорічно виплачує за своїми привілейованими акціями 25 

тис. дол. США дивідендів. Коефіцієнт дисконтування (доходності) привілейованої акції складає 

9,5%. Визначте вартість (ринкову ціну) привілейованої акції. Дайте пояснення.  

Задача 3. Облігації номіналом 45 доларів США продаються за ціною 43,5 доларів США. 

Визначити курс та ціну облігації. 

 

Семінарське заняття 10, 11 

Тема 7. Міжнародне оподаткування 

Питання для усного опитування та дискусії 

10.1. Особливості міжнародного оподаткування.  

10.2. Загальні риси та специфіка сучасних податкових систем світу.  

10.3. Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його врегулювання.  

10.4. Договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент мінімізації податків. 

11.1. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування.  

11.2. Внутрішньодержавне антиофшорне регулювання.  

11.3. Відмивання «брудних» грошей. Поняття «брудні гроші».  Організація процедури 

відмивання «брудних» грошей: стадії та способи.  

11.4. Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням «брудних» грошей: становлення 

нормативно-правових основ.  

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародне оподаткування, податкові системи світу, офшорні центри, втеча від 

податків, ухилення від податків, антиофшорне регулювання, «брудні гроші», відмивання 

«брудних» грошей. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

Особливості міжнародного оподаткування. Загальні риси та специфіка сучасних 

податкових систем світу. Оподаткування в промислово розвинутих країнах. Податки в 

транзитивних економічних системах. Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його 

врегулювання. Договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент мінімізації 

податків. 

Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування. Втеча від податків та ухилення 

від них. Методи, які обмежують фінансові операції через офшорні центри. 

Внутрішньодержавне антиофшорне регулювання. Відмивання «брудних» грошей. Поняття 

«брудні гроші». Визначення поняття «відмивання «брудних» грошей». Організація процедури 
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відмивання «брудних» грошей: стадії та способи. Розпізнавання операцій, пов’язаних з 

відмиванням «брудних» грошей. Основні напрями протидії відмиванню «брудних» грошей.  

Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням «брудних» грошей: становлення 

нормативно-правових основ.  Функції і діяльність ФАТФ. Проблеми боротьби з організованою 

злочинністю і відмиванням «брудних» грошей в офшорних центрах. 

 

Семінарське заняття 12, 13 

Тема 8. Міжнародний фінансовий менеджмент 

Питання для усного опитування та дискусії 

12.1. Сутність міжнародного фінансового менеджменту.  

12.2. Основні функції міжнародного фінансового менеджменту.  

12.3. Специфіка зовнішнього середовища прийняття фінансових рішень.  

12.4. Фінансовий менеджмент ТНК.  

12.5. Загальні напрями міжнародного фінансового менеджменту.  

12.6. Капітальне бюджетування. Критерії оцінювання ефективності інвестиційних проектів. 

Оцінка фінансового стану фірми.  

12.7. Управління портфелем зарубіжних цінних паперів. Диверсифікація портфеля цінних 

паперів.  

13.1. Фінансування зарубіжних філій ТНК.  

13.2. Фінансування міжнародної торгівлі. Методи фінансування експорту та імпорту.  

13.3. Державне сприяння експортній діяльності.  

13.4. Ризики в міжнародній діяльності фірми. Валютний ризик.  

13.5. Ризики при прийнятті рішень про прямі іноземні інвестиції.  

13.6. Політичний ризик. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання тестових завдань у Google формі чи он-лайн вікторини Kahoot за темою заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародний фінансовий менеджмент, фінансовий менеджмент ТНК, ризики в 

міжнародній діяльності фірми, валютний ризик. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

Основні функції міжнародного фінансового менеджменту. Специфіка зовнішнього 

середовища прийняття фінансових рішень. Фінансовий менеджмент ТНК. Особливості 

інвестиційної діяльності. Загальні напрями міжнародного фінансового менеджменту. 

Капітальне бюджетування. Критерії оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Оцінка 

фінансового стану фірми. Управління портфелем зарубіжних цінних паперів. Диверсифікація 

портфеля цінних паперів. Активне та пасивне міжнародне портфельне управління. Чинна 

капітальна політика. Управління грошовою готівкою. Управління рахунками до отримання і 

рахунками до сплати. Управління матеріально-технічними запасами. Транснаціональне 

фінансування. Короткострокове фінансування зарубіжних філій ТНК. Довгострокове 

фінансування зарубіжних філій ТНК. 
Фінансування міжнародної торгівлі. Методи фінансування експорту та імпорту. Державне 

сприяння експортній діяльності. Дивідендна політика корпорації. Пасивна та активна 

дивідендна політика. Виплата дивідендів. 

Ризики в міжнародній діяльності фірми. Валютний ризик. Сутність та типи валютного 

ризику. Методи оцінки валютного ризику. Ризики при прийнятті рішень про прямі іноземні 

інвестиції. Ризики, що випливають з міжнародних проблем інвестування. Ризики, пов’язані з 

альтернативним вибором співвідношення різних видів фінансування інвестицій. Політичний 

ризик. 
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1.4. Самостійна робота студентів  
Самостійна робота студентів є однією з форм оволодіння матеріалом із навчальної 

дисципліни «Міжнародні фінанси». Виконання самостійної роботи дозволяє студентам 

розвивати самостійне мислення, поглиблювати засвоєні теоретичні знання. 

Самостійна робота із навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» складається з двох 

окремих завдань: письмових робіт по 8 темах та одного індивідуального завдання, обраного за 

темою наукової роботи. Письмова робота та індивідуальне завдання виконується у межах 

годин, відведених для самостійної роботи навчальним планом.  

Студенти виконують письмову роботу та індивідуальне завдання самостійно з одержанням 

необхідних консультацій від науково-педагогічного працівника протягом семестру. Форма 

контролю – перевірка письмових робіт та заслуховування доповіді за темою наукової роботи. 

Питання письмової роботи виносяться на підсумковий семестровий контроль.  

 

1.4.1. Теми та питання самостійних робіт 

 

Тема 1. Міжнародні фінанси та світова фінансова система 

Питання для самостійної роботи 

1. Дайте характеристику структурним елементам системи міжнародних фінансів. 

 

Тема 2. Міжнародні розрахунки як форма валютно-фінансових відносин 

Питання для самостійної роботи 

1. Поясніть різницю між опціоном « PUT» та опціоном «CALL». 

 

Тема 3. Платіжний баланс: теорія та державне регулювання 

Питання для самостійної роботи 

1. Яким чином врівноважуються операції платіжного балансу? 

 

Тема 4. Міжнародний валютний ринок 

Питання для самостійної роботи 

1. Особливості розвитку сучасного валютного ринку. 

 

Тема 5. Міжнародний кредитний ринок 

Питання для самостійної роботи 

1. Визначте роль міжнародного кредиту у розвитку економіки. 

 

Тема 6. Міжнародний ринок цінних паперів 

Питання для самостійної роботи 

1. Охарактеризуйте сегменти ринку міжнародних інвестицій. 

 

Тема 7. Міжнародне оподаткування 

Питання для самостійної роботи 

1. Які існують стадії та способи відмивання – брудних  грошей і в чому їх особливість? 

 

Тема 8. Міжнародний фінансовий менеджмент 

Питання для самостійної роботи 

1. Назвіть та охарактеризуйте основні методи, що використовуються для зниження 

валютних ризиків. 

 

1.5. Індивідуальні завдання  

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) за тематикою навчальної дисципліни 

виконується у вигляді наукової роботи у межах годин, відведених для самостійної роботи. 
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1.5.1. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання 
Тема наукової роботи обирається студентом добровільно з наведеного нижче переліку та 

закріплюється за ним науково-педагогічним працівником на початку семестру. Наукова робота 

– це самостійно виконане наукове дослідження певної проблеми, яке відповідає науковим 

принципам, має певну структуру, містить результат власного пошуку та обґрунтовані висновки.  

Підготовка наукової роботи у такій формі передбачає таку структуру:  

1. Вступ (розкрити актуальність). До 1 сторінки  

2. Перший розділ (зробити порівняльний аналіз думок вчених щодо теоретичних 

аспектів проблеми та/або основних визначень. Обов’язково із реальними 

посиланнями на реальні джерела). 3-4 сторінки  

3. Другий розділ – аналіз фактичних та статистичних даних за останні 5 років. 

Обов’язково із реальними посиланнями на реальні джерела. Дані обов’язково 

подати у таблицях чи діаграмах. Має бути багато таблиць.  Від 5 сторінок. 

4. Третій розділ – формулювання виявлених проблем за проведеним аналізом в 

2 розділі та розробка напрямів удосконалення цих проблем. 1-2 сторінки.  

5. Висновки. До 1 сторінки. 

6. Список використаних джерел. Не обмежена кількість – основне, щоб це були ті 

джерела, які Ви дійсно використали, можна інтернет-джерела.  

Форма контролю – перевірка правильності виконання ІНДЗ із врахуванням самостійності, 

творчості, правильності розрахунків і вмінням захистити результати дослідження.  

Доопрацьована наукова робота, що виконана за обраною темою, може бути заслухана на 

студентському науково-дослідному гуртку та подана на конкурс студентських наукових робіт з 

дотриманням установлених вимог. Результати наукової роботи можуть публікуватись у 

вітчизняному чи закордонному науковому виданні у формі статті, доповідатись на міжнародній, 

закордонній, всеукраїнській чи університетській конференціях з публікацією або без публікації 

тез, за що студенти одержують додаткові бали. 

 
1.5.2. Теми наукових робіт 

 

1.  Інтеграція України у світове фінансове середовище 

2.  Міжнародний ринок цінних паперів: поняття та тенденції розвитку 

3.  Іноземні перестраховики українських страхових компаній. 

4.  Боргова структура світу. 

5.  Організація кредитних операцій у міжнародному бізнесі. 

6.  Міжнародні фінансові відносини у страховій сфері (з акцентом на співстрахування та 

перестрахування) 

7.  Фінансові ризики в міжнародній діяльності фірми  

8.  Міжнародне подвійне оподаткування 

9.  Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування. 

10.  Місце України в розвитку міжнародної валютно-фінансової системи. 

11.  Інноваційні міжнародні системи фінансових розрахунків. 

12.  Україна та міжнародний валютний ринок: проблеми і перспективи. 

13.  Напрями збільшення ефективності методів прогнозування на міжнародному 

валютному ринку. 

14.  Міжнародний валютний ринок Forex та валютні операції. 

15.  Міжнародний валютний ринок: особливості та механізми функціонування на 

сучасному етапі. 

16.  Особливості здійснення запозичень на відкритих міжнародних кредитних ринках. 

17.  Ринок міжнародних синдикованих кредитів в Україні: аналіз структури та динаміки 

розвитку. 

18.  Переваги і недоліки фінансової глобалізації на міжнародних ринках цінних паперів. 

19.  Роль державних регуляторів ринків цінних паперів в стабілізації міжнародної 

фінансової системи. 

20.  Напрями розвитку міжнародного ринку цінних паперів. 
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1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  
1. Поняття та призначення міжнародних фінансів.  

2. Міжнародні фінансові відносини: зміст і чинники, що впливають на розвиток.  

3. Складові міжнародних фінансів.  

4. Функції міжнародних фінансів.  

5. Міжнародні фінансові потоки. Типи міжнародних фінансових потоків.  

6. Світовий фінансовий ринок. Структура світового фінансового ринку.  

7. Фінансова глобалізація: зміст, напрями прояву, вплив на міжнародні фінанси.  

8. Становлення світової фінансової системи та світового фінансового ринку.  

9. Структура та учасники світової фінансової системи. Основні компоненти світової 

фінансової системи.  

10. Поняття валютної системи. Міжнародна (світова) валютна система. 

11. Валютно-фінансові відносини як основа міжнародних фінансів.  

12. Валютні відносини: зміст і рівні організації.  

13. Суб'єкти валютних відносин. Правове регулювання валютних відносин.  

14. Сутність міжнародних розрахунків. Особливості міжнародних розрахунків.  

15. Учасники міжнародних розрахунків. Основні форми міжнародних розрахунків.  

16. Банківський переказ: зміст і види. Порядок розрахунку банківським переказом.  

17. Способи здійснення банківського переказу. Переваги і недоліки банківського переказу.  

18. Уніфіковані правила по інкасо. Види інкасо.  

19. Документарний акредитив. 

20. Валютний кліринг. 

21. Міжнародна платіжна система.  

22. Основні принципи функціонування платіжних систем.  

23. Види міжнародних платіжних систем.  

24. Всесвітня міжбанківська система SWIFT.  

25. Транс’європейська міжбанківська система ТАRGЕТ. 

26. Поняття та економічна роль платіжного балансу. 

27. Структура платіжного балансу. 

28. Зміна офіційних резервів іноземної валюти. 

29. Макроекономічна роль платіжного балансу. 

30. Роль балансу поточних операцій. 

31. Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу.  

32. Фактори, які впливають на платіжний баланс. 

33. Основні тенденції в динаміці показників платіжного балансу України. 

34. Можливі шляхи врегулювання платіжного балансу. 

35. Міжнародний валютний ринок і основні світові валюти. 

36. Учасники валютного ринку. 

37. Функції валютного ринку. 

38. Види валютних ринків. 
39. Попит, пропозиція на валютному ринку і рівноважний обмінний курс. 

40. Номінальний валютний курс. 

41. Реальний валютний курс. 

42. Поняття валютного ринку спот. Валютні спот-операції. 

43. Форвардні валютні операції. 

44. Своп-операції. 

45. Поняття ф'ючерсного валютного контракту. 

46. Загальна характеристика опціонних контрактів. 

47. Валютний арбітраж. 

48. Хеджування. 

49. Сутність міжнародного кредитного ринку.  



 17 

50. Місце міжнародного кредитного ринку на міжнародному ринку боргових зобов’язань.  

51. Форми міжнародного кредиту.  

52. Міжнародний фінансовий лізинг.  

53. Зовнішній борг та проблеми його обслуговування.  

54. Ринок єврокредитів.  

55. Міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються. Міжнародна заборгованість.  

56. Суть і функції міжнародного кредиту як економічній категорії.  

57. Принципи міжнародного кредиту. 

58. Поняття міжнародного фондового ринку.  

59. Міжнародний ринок цінних паперів: поняття та тенденції розвитку.  

60. Інвестиційний капітал, його постачальники та споживачі.   

61. Посередники на ринку цінних паперів.  

62. Ризик інвестування.  

63. Сутність та структура міжнародного ринку облігацій.  

64. Професійні організації, що регулюють ринок єврооблігацій.  

65. Особливості сучасного розвитку міжнародного ринку акцій. Іноземні акції та євроакції.  

66. Ринок депозитарних розписок.   

67. Міжнародний ринок фінансових деривативів.  

68. Первинний та вторинний ринок цінних паперів.  

69. Основні показники діяльності ринку цінних паперів. Визначення ринкової вартості 

акцій. Визначення вартості облігацій. 

70. Особливості міжнародного оподаткування.  

71. Загальні риси та специфіка сучасних податкових систем світу.  

72. Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його врегулювання.  

73. Договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент мінімізації податків. 

74. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування.  

75. Внутрішньодержавне антиофшорне регулювання.  

76. Відмивання «брудних» грошей. Поняття «брудні гроші».  Організація процедури 

відмивання «брудних» грошей: стадії та способи.  

77. Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням «брудних» грошей: становлення 

нормативно-правових основ.  

78. Сутність міжнародного фінансового менеджменту.  

79. Основні функції міжнародного фінансового менеджменту.  

80. Специфіка зовнішнього середовища прийняття фінансових рішень.  

81. Фінансовий менеджмент ТНК.  

82. Загальні напрями міжнародного фінансового менеджменту.  

83. Капітальне бюджетування. Критерії оцінювання ефективності інвестиційних проектів. 

Оцінка фінансового стану фірми.  

84. Управління портфелем зарубіжних цінних паперів. Диверсифікація портфеля цінних 

паперів.  

85. Фінансування зарубіжних філій ТНК.  

86. Фінансування міжнародної торгівлі. Методи фінансування експорту та імпорту.  

87. Державне сприяння експортній діяльності.  
88. Ризики в міжнародній діяльності фірми. Валютний ризик.  

89. Ризики при прийнятті рішень про прямі іноземні інвестиції.  

90. Політичний ризик. 

 

1.6.2. Структура екзаменаційного білета 

1. Тестові завдання. 

1. За своїм економічним змістом валютний ринок – це: 

а) сектор грошового ринку; 

б) сегмент ринку капіталів; 

в) майданчик з переміщення валют між учасниками валютних операцій; 

г) сукупність спеціалізованих інститутів, що здійснюють валютне регулювання. 
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2. Традиційними методами валютного регулювання є: 

а) демпінг і девальвація; 

б) девальвація і ревальвація; 

в) демпінг і ревальвація; 

г) демпінг, ревальвація, девальвація. 

 

… 

 

25. Міжнародний консорціальний, або синдикований кредит – це кредит, що 

надається: 

а) групою зарубіжних комерційних банків синдикатам та консорціумам; 

б) транснаціональним банком консорціуму або синдикату; 

в) групою банків різних країн одному позичальнику; 

г) групою зарубіжних комерційних банків під гарантії синдикатів та консорціумів. 

 

2. Задача. 

Український банк отримав від банку США документарне інкасо на 200 тис. доларів 

США. Переказний вексель, передбачений умовами інкасо виставлений до оплати 

через 70 днів по пред’явленню на компанію «Фаворит», що є клієнтом українського 

банку. Додатковими вимогами у інкасовому дорученні є: 1. Відповідність 

Уніфікованим правилам по інкасо; 2. Документи передаються проти акцепту; 3. В 

разі несплати, повинне бути здійснено опротестування. До яких обов’язків 

контрагентів призводить відповідність розрахунку Уніфікованим правилам по 

інкасо? Яким чином необхідно діяти, якщо переказний вексель, який компанія 

«Фаворит» акцептувала та відмовляється оплачувати при настанні терміну через 

невідповідність товарів стандартам. Компанія згідна оплатити лише половину суми 

контракту. 

 

2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 
такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання під час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 
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2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатком 1 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 28 серпня 2020 року, протокол № 1).   

З навчальної дисципліни  передбачено проведення 9 лекційних занять. Отже, студент 

може набрати під час лекцій таку кількість балів (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Розподіл балів для лекцій з навчальної дисципліни 

 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Денна 9 1,1 2,2 3,3 4,4 5,6 6,7 7,8 8,9 10,0 

 

2.3. З навчальної дисципліни «Фінанси країн ЄС» передбачено проведення 

9 семінарських занять.  

За результатами семінарського заняття кожному студенту до відповідного документа 

обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав 

протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п. 4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 28 серпня 2020 року, протокол № 1). 

2.4. Обсяг балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни розподіляється 

пропорційно за виконання 8 письмових робіт (1 письмова робота по кожній темі). Залежно від 

їх обсягу та складності, студент може одержати не більше 8 балів.  

Індивідуальне завдання виконане за пропонованою темою наукової роботи оцінюються 

окремо та складає не більше 12 балів. Загалом за виконання самостійної роботи студент денної 

форми навчання може одержати максимально 20 балів. 

Перерозподіл балів, в межах максимально можливої кількості їх одержання за виконану 

самостійну роботу, наведено в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Розподіл балів для самостійної роботи  з навчальної дисципліни  

 

№ 

з/п 
Алгоритм нарахування балів 

Номер теми Усього 

балів 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

Максимальна кількість балів за 

одну письмову роботу з 

відповідної теми 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2.  

Максимальна кількість балів за 

індивідуальне завдання, виконане 

у вигляді наукової роботи 

12 12 

 Усього балів  20 

 

2.5. За семестровий контроль, що проводиться у формі екзамену з навчальної 

дисципліни, студент денної форми навчання може максимально одержати 30 балів.  Шкала 

визначення кількості балів та критерії оцінювання знань студентів за результатами 

семестрового контролю, подана у табл. 4.6 підпункту 4.5.1 Положення про організацію 

освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права (затвердженого 28 

серпня 2020 року, протокол № 1). 

Перерозподіл балів, в межах максимально можливого одержання їх кількості за надані 

студентами відповіді на тестові завдання та розв’язування задачі екзаменаційного білета,  
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наведено в табл. 2.3.  

Таблиця 2.3 

Розподіл балів для семестрового контролю з навчальної дисципліни  

 

№ 

з/п 
Алгоритм нарахування балів 

Номер питань екзаменаційного білета 

/ кількість балів Разом 

балів 
1 2 

1. 
Максимальна кількість балів за 

письмову відповідь на тестові завдання 
25 - 25 

2. 
Максимальна кількість балів за 

розв’язану задачу 
- 5 5 

 Усього балів 25 5 30 
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