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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 072  Фінанси, банківська справа та 

страхування   

3. Назва спеціалізації – Не передбачена 

4. Назва дисципліни – Міжнародні фінанси 

5. Тип дисципліни – Обов’язкова 

6. Код дисципліни – ППО 9. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– другий  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – другий 

10. Семестр – перший 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 4,5/135 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 44 

 % від загального обсягу – 32,6 

 лекційні заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 40,9 

 семінарські заняття (годин) – 26 

 % від обсягу аудиторних годин – 59,1 

 самостійна робота (годин) – 91 

 % від загального обсягу – 67,4 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 6,3 

 самостійної роботи – 13 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 
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 % від обсягу аудиторних годин – - 

 самостійна робота (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ППВ 2.3. Міжнародні стандарти фінансової 

звітності; 

ППВ 6.3. Бюджетно-податкова політика. 

 2) супутні дисципліни – - 

 3) наступні дисципліни – Не передбачено 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

 

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Програмні 

компетентності, 

які 

здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

ЗК 3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні компетентності 

СК 1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

СК 4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

 

СК 6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

СК 7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Результати 

навчання 

ПР 01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

ПР 03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПР 04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР 11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. 
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Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати еволюцію світової фінансової системи; 

1.2) розкривати суть поняття міжнародних фінансів; 

1.3) описувати принципи складання платіжного балансу ; 

1.4) називати види валютних операцій і міжнародних розрахунків;  

1.5) розкривати призначення і тенденції розвитку світового фінансового ринку. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст основних термінів, що розкривають суть міжнародних валютно-

фінансових відносин; 

2.2) характеризувати структуру міжнародного фінансового ринку; 

2.3) пояснювати режими валютних курсів; 

2.4) обговорювати проблеми міжнародного подвійного оподаткування; 

2.5) описувати функції міжнародного фінансового менеджменту. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) визначати закономірності розвитку міжнародної фінансової системи в умовах 

глобалізації економіки; 

3.2) демонструвати вміння використовувати показники платіжного балансу і методи 

класифікації його статей; 

3.3) класифікувати міжнародні розрахунки та міжнародні платіжні системи;  

3.4) інтерпретувати методи, які обмежують фінансові операції через офшорні центри; 

3.5) конкретизувати зміст ризиків в міжнародній діяльності фірми. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) досліджувати особливості функціонування фінансових ринків; 

4.2) протиставляти і критично оцінювати особливості страхування валютного та 

кредитного ризику; 

4.3) аналізувати технологію здійснення міжнародних розрахунків; 

4.4) проводити порівняльний аналіз національних регіональних та світових валютних 

систем.  

4.5) здійснювати моніторинг сучасних світових валютно-фінансових криз. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) поєднувати зміст світової валютної системи, міжнародного фінансового ринку, 

міжнародного фінансового менеджменту ТНК, міжнародного оподаткування,  

міжнародних розрахунків як окремих елементів системи міжнародних фінансів; 

5.2) систематизувати поняття міжнародного кредиту, фінансування та кредитування 

експортно-імпортних операцій; 

5.3) аргументувати вплив факторів попиту та пропозиції на величину валютного курсу; 
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5.4) розглядати міжнародні валютні ринки, міжнародні ринки боргових зобов’язань, 

міжнародні ринки цінних паперів, кожний з яких включає євроринок (ринки 

євродепозитів, єврокредитів, євроакцій, єврооблігацій, євровекселів та ін.) як 

обов’язкові елементи міжнародного фінансового ринку; 

5.5) узагальнювати напрями міжнародного фінансового менеджменту. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) проводити оцінку стану та перспектив розвитку механізму проведення валютних 

операцій; 

6.2) аналізувати платіжний баланс; 

6.3) оцінювати ефективність різних способів страхування валютних ризиків; 

6.4) здійснювати аналіз ефективності регулювання валютно-кредитних відносин. 

6.5) оцінювати стан міжнародних валютних, кредитних ринків. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) визначати перспективи розвитку міжнародних фінансово-кредитних відносин; 

7.2) прогнозувати зміну валютних курсів; 

7.3) проводити розрахунки по валютних операціях; 

7.4) виявляти сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Міжнародні фінанси та світова фінансова система 

Економічна природа міжнародних фінансів. Поняття та призначення міжнародних 

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

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.  

 

Тема 2. Міжнародні розрахунки як форма валютно-фінансових відносин 

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 
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міжнародних розрахунків. Основні форми міжнародних розрахунків. Кореспондентські 

відносини і види кореспондентських рахунків: ЛОРО, НОСТРО.  

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

Способи здійснення банківського переказу. Переваги і недоліки банківського переказу. 

Уніфіковані правила по інкасо. Фінансові і 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.  

 

Тема 3. Платіжний баланс: теорія та державне регулювання 

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. 

 

Тема 4. Міжнародний валютний ринок 

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. 
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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. 

 

Тема 5. Міжнародний кредитний ринок 

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. 

 

Тема 6. Міжнародний ринок цінних паперів 

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. 

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. 
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Тема 7. Міжнародне оподаткування 

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 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. 

 

Тема 8.  Міжнародний фінансовий менеджмент 

Сутність міжнародного фінансового менеджменту. 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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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

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 - - - - - - 

 
4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  

визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота із навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» для 

слухачів магістратури складається з двох окремих завдань: письмових робіт по 8 темах та 

одного індивідуального завдання, обраного із переліку тем наукових робіт. Теми наукових 

робіт і методичні рекомендації до виконання індивідуальних робіт, наведено у підрозділі 1.5 

навчально-методичних матеріалів із навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» для 

підготовки на другому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня магістра за 

спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Письмова робота та індивідуальне завдання виконується у межах годин, відведених 
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для самостійної роботи навчальним планом. 

4.3.2. Самостійна робота слухачів магістратури оцінюються частиною визначених в 

розділі 6 цієї програми кількості балів, виділених для такого виду робіт. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдові презентації. 

На семінарських заняттях відбувається: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- розв’язування розрахункових та ситуаційних завдань, вирішення тестових завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі іспиту в усній формі та 

письмовій  з розв’язуванням задач і вирішення тестових завдань. 

 

6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування слухачам магістратури балів за результатами навчання здійснюється 

за схемою, наведеною на рис. 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  

     

 До 100 балів   

     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 До 25 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 
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6.2. Обсяг балів, здобутих слухачем магістратури під час лекцій, семінарських занять,  

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в 

навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 
 

1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: підручник. 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Знання, 

2006.  494 с. 

 

2. Макаренко М. І. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2013. 548 с.  

3. Козак Ю. Г. Логвинова Н. С. Міжнародні фінанси: навч. посібн. 4-те вид. К.: Центр 

учбової літератури, 2011. 640 с. 

4. Міжнародні фінанси навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп. за ред. Козака Ю. Г. Київ 

Катовіце. : Центр учбової літератури, 2014. 348 с. 

 

5. Якушик І. Д., Савчук В. І., Савчук Н. В. Міжнародні фінанси: навч. посіб. для 

студентів; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі.  Київ : Леся, 2014. 547 с. 

 

6. Харламова О. В. Фінансова звітність за міжнародними стандартами: методологія 

формування та практика імплементації в Україні: монографія. Харків : Лідер, 2015. 

372 с. 

 

7. Протидія відмиванню коштів. Міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, 

адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні 

засади та система фінансового моніторингу в Україні: підручник; за ред. д-ра юрид. 

наук, проф. Користіна О. Є. ; Нац. акад. внутр. справ, Одес. держ. ун-т внутр. справ.  

Одеса : Фенікс, 2015.  982 с. 

 

8. Основи міжнародних фінансів: підруч. для студентів ВНЗ; за ред. О. І. Рогача. Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 2-ге вид., допов., 2014. 447 с. 

 

9. Орловська Ю. В., Мірошниченко О. А., Пирець Н. М. Міжнародні операції: облік, 

фінансова звітність, управління: монографія; за ред. д-ра екон. наук, проф. 

Орловської Ю. В. ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури".  

Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. 212 с. 

 

10. Колосова В. П. Фінанси міжнародних інституцій в Україні: монографія; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т.  Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 503 с. 

11. Міжнародні фінанси: підручник; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового ; 

ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Київ : КНЕУ, 2016. 515 с. 

12. Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: навч. посіб. / І. Ю. Зайцева ; Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп. Харків : УкрДАЗТ, 2015. 312 с. 

 

13. Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких 

гарантується Кабінетом Міністрів України, вдосконалення системи залучення 

зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування зовнішнього державного боргу : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 414 // Офіц. вісн. 

України. 1997.  № 19.  С. 32. 

 

14. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної 

асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій : Закон 

України // Відомості Верховної Ради України.  1992.  № 33.- Ст. 474. 

 

15. Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та 

визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за 

рахунок коштів міжнародних фінансових організацій : наказ Міністерства фінансів 

України від 1 квітня 2003 р. Х° 247 // Офіц. вісн. України.  2003.  № 17.  Ст. 799.  

С. 297. 

 

16. Про підвищення ефективності залучення та використання коштів міжнародних 

фінансових організацій : наказ Міністерства економіки та з питань європейської 
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інтеграції України від 29 грудня 2004 р. №451 // Офіц. вісн. України. - 2005. - №3. - 

Ст. 175. - С. 326. 

17. Про порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку 

України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1317 // Офіц. вісн. України. - 

2001. - № 41. - Ст. 859. - С. 128. 

 

18. Про ратифікацію кредитної угоди між Україною та Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку про позику на розвиток підприємств : Закон України від 11 

липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 42. - Ст. 200. 

 

19. Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної 

технічної допомоги : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 

153 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 8. - Ст. 340. - С. 10. 

 

7.2. Допоміжні  джерела 
 

1. Біржова діяльність: навч. посіб. за ред. В.І. Крамаренко, Б.І. Холод.  К.: ЦУЛ, 2003.  

264 с. 

 

2. Петрашко Л.П. Валютні операції: навч. посіб. К. : КНЕУ, 2001. 203 с. 

3. Костенко Т. А., Стоколюк В. В., Заволока Л. О. Сучасні міжнародні фінансові ринки 

Молодий вчений. 2018. № 10(2). С. 820-823. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(2)__96 

4. Гончаренко Н. І., Булгакова О. О., Псьота Т. В. Криптовалюта як інноваційний 

інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобальної фінансизації. Бізнес 

Інформ.  2018. № 11. С. 441-448. 

 

 

 

5. Гапонюк, О. І. Сучасна світова валютна система: трансформація розподілу світових 

золотовалютних резервів. Теоретичні і практичні аспекти економіки та 

інтелектуальної власності. 2014. Вип. 1(2). С. 265-270. URL: http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/Tpaeiv_2014_1(2)__44. 

 

 

6. Мандел Р. Эволюция мировой валютной системы. Экономика XXI века.  2001.  № 2.  

С. 129-140. 

7. Тарасова Є. Л., Трифонова О. Д. Аналіз використання інструментів фінансового 

інжинірингу на міжнародних ринках. Молодий вчений. 2018. № 11(2). С. 1207-1215. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11(2)__165 

 

8. Щербань О. Д. Визначення структури сучасного міжнародного фінансового ринку. 

Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2013. № 2. С. 64-68. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvfbi_2013_2_13 

 

9. Гаврилюк О. В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури 

міжнародних фінансів. Фінанси України. 2016. № 2. С. 7-27. URL: http://nbuv.gov.ua 

/UJRN/Fu_2016_2_3 

 

10. Рудик Н. Міжнародне кредитування ЄБРР як джерело фінансування розвитку 

підприємств України. Економічний часопис Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 110-115. URL: http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/echcenu_2016_2_22 

 

11. Ліфанова М. І. Міжнародні фінансові центри: поняття, умови та стадії формування. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і 

менеджмент. 2016. Вип. 17. С. 21-24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_ 

eim_2016_17_7 

 

12. Марена Т. В. Розвиток міжнародного ринку фінансово-платіжних послуг в умовах 

глобальної нестабільності. Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 5. - 

С. 25-29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_5_6 

 

13. Патика Н.І. Валютні операції: навч. посіб. К.: Ун-т "Україна", 2008. 188 с.  

14. Крючков С. С. Міжнародний ринок фінансових послуг в умовах глобалізації 

світового господарства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 

 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(2)__96
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674163
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674163
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Сер. : Економічні науки. 2016. Вип. 17(2). С. 24-27. URL: http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/Nvkhdu_en_2016_17(2)__7 

15. Демьохін А. В. Україна на міжнародному ринку фінансових послуг. Вісник Одеського 

національного університету. Серія : Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 4. С. 44-47. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_4_11 

 

16. Богатирьов І. І. Становлення та розвиток міжнародних фінансів: генезис етапів. 

Вісник соціально-економічних досліджень. 2016. № 1. С. 11-18. URL: http://nbuv. 

gov.ua/UJRN/Vsed_2016_1_3 

 

17. Сохацька О.М. Ф'ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи становлення в 

Україні. Т. : Екон. думка, 1999. 408 с. 

 

18. Голобородько Т. В. Облік та оподаткування суб’єктів малого бізнесу у зарубіжних 

країнах в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 12(2). С. 149-154. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_12(2)__29 

 

19. Гессен А. Є., Попова А. О., Шендрікова А. В. Місце України в розвитку міжнародної 

валютно-фінансової системи. Молодий вчений. 2016. № 12. С. 711-714. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12_171 

 

20. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: підручник. За заг. ред. A.A. Мазаракі. К. : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2000.336 с. 

 

21. Батечко А. Перспективи формування міжнародних фінансових центрів в Україні. 

Юридичний вісник. 2017. № 1. С. 153-157. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2017 

_1_27 

 

22. Петрик О.,  Батковський В. Фінансові програми  Міжнародного валютного фонду для 

надання фінансової допомоги країнам.   Вісник Національного банку України. 2014. 

№ 6. С. 11-18. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_6_8 

 

23. Елєрс Ґерд  Стратегії реформ у сфері державних фінансів. Національні програми та 

міжнародні вимоги (МВФ, ЄС, Світовий банк). Фінанси України. 2014. № 7. С. 7-16 .  

 

24. Базилюк Я. Б. Пріоритетні напрями підвищення результативності співробітництва 

України з міжнародними фінансовими організаціями. Фінанси України. 2014. № 1. 

С. 54-66.  

 

25. Шемаєв В. В., Ромодан О. О. Оцінка фінансової ефективності інвестиційних 

проектів, що підтримуються міжнародними  фінансовими  організаціями.  Фінанси 

України.  2014. № 5. С. 96-105.  

 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків. URL: http://www.bis.org/ 

2. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. URL: 

http://www.ssmsc.gov.ua.  

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: http://www.imf.org/ 

5. Офіційний сайт Міжнародної фінансової корпорації. URL: http://www.ifc.org/ 

6. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: 

http://www.me.gov.ua. 

7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua. 

8. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua 

9. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. URL: http: 

//www.nbuv.gov.ua 

10. Офіційний сайт Світового банку. URL: http://www.worldbank.org/ 

11. Офіційний сайт Світової асоціації фондових бірж. URL: http://www.world-
exchanges.org/

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614806
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_6_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%95%D0%BB%D1%94%D1%80%D1%81%20%D2%90%D0%B5%D1%80%D0%B4$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%AF$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
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_______________________ Т. А. Самарічева 

15 жовтня 2019 року 

 

Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

15 жовтня 2019 року, протокол № 3. 

Завідувач кафедри _____________________ В. П. Синчак 

15 жовтня  2019 року  

 

Декан факультету управління та економіки ___________ Т. В. Терещенко 

21 жовтня 2019 року 

 

 

Погоджено методичною радою університету 21 жовтня 2019 року, 

протокол № 3. 

Голова методичної ради _________________ І. Б. Ковтун 

21 жовтня 2019 року  
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг програми – 0,9 ум. др. арк. 
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Оновлення робочої програми:  

 Викладач дисципліни – доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, кандидат економічних наук.  

_______________________ Т. А. Самарічева 

29 вересня 2020 року 

 

Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

29 вересня 2020 року, протокол № 2. 

Завідувач кафедри _____________________ В. П. Синчак 

29 вересня 2020 року  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг оновлення робочої програми – 0,01 ум. др. арк. 

 

 


