
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  Міжнародна фінансова система 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу, освітньо-професійна програма 

«Міжнародний бізнес» другий (магістерський) рівень, 1 

курс,  2 семестр.. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Професор кафедри міжнародного бізнесу 

та економічної теорії 

Шкодіна Ірина Віталіївна 

 

Контакти: ауд. 3-78 (Центральний корпус),  

т. 057-707-53-51 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Наявність фахових знань студентів, спроможність до 

аналізу та синтезу; здатність до практичного застосування 

теоретичних знань 

Опис 

Мета дисципліни є формування у студентів сучасного 

економічного мислення, системи знань та компетентностей 

економіко-фінансового характеру щодо функціонування 

міжнародної фінансової системи. 

Очікувані результати навчання –  

знати  

 принципи організації сучасної міжнародної фінансової 

системи;  

 роль і місце національних фінансових систем у системі 

міжнародних  економічних відносин;  

 особливості організації фінансових відносин у різних 

країнах світу;  

 напрямки удосконалення організації фінансів у різних 

країнах;  

 уміти  

 визначити роль і місце національних фінансових систем у 

сфері міжнародних економічних відносин;  

 об’єктивно та грамотно оцінювати фінансові процеси, що 

відбуваються у світі;  

 аналізувати основні проблеми розвитку окремих 

національних фінансових ринків;  

 орієнтуватися в особливостях національних фінансових 

системах зарубіжних країн; 

  визначати причини та напрями світових фінансових 

потоків. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Тема 1. Міжнародна фінансова система: структура,  історія 

та тенденції розвитку 

Тема 2. Суб'єкти світової фінансової системи. 

Тема 3. Міжнародний кредитний ринок  

Тема 4. Міжнародний фондовий ринок  

Тема 5. Міжнародний ринок фінансових деривативів. 

Тема 6. Регулювання міжнародної фінансової системи 



Тема 7. Трансформація міжнародної фінансової системи під 

впливом індустрії 4.0. 

Тема 8. Інтеграція України в міжнародну фінансову 

систему 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний та підсумковий (семестровий) контроль.  

Поточний контроль здійснюється: на лекціях у формі 

опитування; на практичних заняттях – у формі опитування, 

діалогу, групового обговорення проблемних питань, 

самостійної та контрольної роботи; під час окремого 

розкладу занять – у формі виконання індивідуальних 

(тестових та розрахункових) завдань; виступів студентів з 

презентаціями на семінарських заняттях. Семестровий 

підсумковий контроль здійснюється за допомогою тестових 

і проблемно-ситуаційних завдань у формі письмового 

екзамену. 

 

Мова викладання. Українська 

 

 

 

 

 

 

 


