
Назва дисципліни Міжнародні фінанси 

Інформація про факультети, рівні 

вищої освіти, курси навчання 

Дисципліна може викладатися на 

факультеті міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу, 

економічному, юридичному, 

медичному 

Контактні дані розробників робочої 

програми навчальної дисципліни: 

к.е.н, доцент Гончаренко Наталія 

Іванівна  

(61022, Харків, майдан Свободи 6, 

північний корпус, 3 поверх, каб. 378; 

тел. (057) 707-51-60; електронна 

адреса кафедри: meo@karazin.ua). 

 

Попередні  умови для вивчення 

дисципліни 

Базові знання з основ економічної 

теорії, світової економіки 

Опис Мета дисципліни: 

 Метою викладання навчальної 

дисципліни  «Міжнародні фінанси» є 

формування у студентів системи 

знань у галузі міжнародних валютно-

кредитних відносин, міжнародних 

фінансів, механізмів та 

інструментарію прийняття рішень у 

валютній, кредитній та інвестиційній 

сферах на мікро- та 

макроекономічному рівнях;  

надбання навичок аналізу тенденцій і 

процесів, які відбуваються в області 

міжнародних фінансів та валютно-

кредитних відносин. 

 

Очікувані результати 

навчання:  

Згідно з вимогами освітньо-

професійної програми студенти 

повинні досягти наступних 

результатів: 

знати : 

 Сутність світових фінансів; 

 еволюцію світової валютної системи; 

 механізм формування валютного 

курсу; 

 основні засоби державного 

регулювання валютних курсів; 



 найпоширеніші в світовій практиці 

види валютних угод; 

 основні форми кредитів, що 

використовують у міжнародній 

практиці; 

  форми та умови кредитування 

міжнародними та регіональними 

валютно-кредитними і фінансовими 

організаціями; 

 засоби хеджування валютних ризиків 

експортерів та імпортерів; 

 засоби розміщення тимчасово 

вільних коштів господарюючих 

суб’єктів; 

 засоби залучення коштів 

господарюючими суб’єктами; 

 правила трансляції фінансової звітності, 

прийнятої у міжнародній практиці; 

 методи регулювання платіжного 

балансу; 

 особливості функціонування фондового 

ринку та фондових бірж. 

вміти визначати: 

 фактори, що впливають на зміни 

валютних курсів; 

 доцільність проведення валютних 

операцій; 

 оптимальні засоби страхування 

валютних ризиків; 

 найбільш вигідні  форми 

міжнародного кредиту; 

 основні форми міжнародних 

розрахунків; 

 ефективність варіантів інвестування 

валют.  

 

Теми аудиторних занять та 

самостійної роботи.  

Тема 1. Світова валютно-

фінансова система та етапи її 

розвитку.  

Тема 2. Елементи міжнародної 

валютної системи. 

Тема 3. Світовий фінансовий 



ринок та грошова структура 

міжнародної валютно-кредитної 

системи. 

Тема 4. Валютні операції на 

світовому фінансовому ринку.  

Тема 5. Міжнародний ринок 

цінних паперів. 

Тема 6. Глобалізація світового 

фінансового середовища. Світові 

фінансові кризи. 

Тема 7. Сутність та структура 

платіжного балансу.  

Тема 8. Державне регулювання 

платіжного балансу. Платіжний 

баланс України. 

Тема 9. Регулювання 

міжнародних валютно-фінансових 

відносин. Валютне регулювання в 

Україні.  

Тема 10. Зовнішня заборгованість 

у системі міжнародних фінансів. 

Тема 11. Міжнародні розрахунки.  

Тема 12. Україна на світовому 

фінансовому ринку.  

 

Методи контролю результатів 

навчання: поточний контроль у 

формі опитування, тестування, 

підсумкового контролю у формі 

заліку. 

 

Мова викладання: українська. 

 
 


