
Назва дисципліни МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 

Інформація про 

факультети (навчально- 

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу, Рівень вищої освіти: перший 

(бакалаврський), галузь знань: 29 «Міжнародні відносини», 

спеціальність  292 «Міжнародні економічні відносини», освітня 

програма  «Міжнародні фінанси» 
2 курс, 4 семестр. 

 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково- 

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Викладання дисципліни забезпечує кафедра міжнародного 

бізнесу та економічної теорії факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу.  
Викладач: д.е.н., проф  Шкодіна Ірина Віталіївна 

Контакти: ауд. 3-76, 3-78 (Центральний корпус), т. 707-53-51, 

iryna.shkodina@karazin.ua 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення студентами таких дисциплін як «Макроеконмоіка», 

«Гроші та кредит», «Фінанси».  

Опис  Мета дисципліни – формування компетенцій у галузі 
міжнародних фінансів, засвоєння теоретичних знань і вироблення 

студентами умінь, пов’язаних зі здійсненням діяльності на різних 

міжнародних фінансових ринках для наступного застосування їх 
на практиці. Майбутні фахівці мають усвідомити механізм 

функціонування світових фінансів, оволодіти основами 

регулювання світових фінансових потоків. 
Очікувані результати навчання: 

знати: 

 сутність міжнародних фінансів та їх основні 

компоненти; 

 сутність, особливості формування та розвитку 

міжнародних валютно-кредитних відносин; 

 основні засади координації політики країн у 
глобальному фінансовому середовищі; 

 сутність, характерні риси і структурні елементи 

світового фінансового ринку; 

 етапи розвитку світової валютної системи, 

характеристику, види та учасників міжнародних валютних ринків; 

 засади функціонування та особливості ринків 
євровалют; 

 форми і види міжнародного кредитування; 

 основні напрямки розвитку міжнародного ринку 

цінних паперів; 

 умови формування та основні світові фінансові 

центри; 

 особливості функціонування міжнародних банків та 
основні банківські операції на міжнародних ринках; 

 особливості портфельного інвестування та управління 

фінансовими ризиками на міжнародних ринках; 

 роль і місце міжнародних фінансових організацій в 

системі глобальних фінансів; 

 сучасні економіко-математичні методи та моделі 

обґрунтування фінансових рішень в міжнародному бізнес 
середовищі; 

 особливості регулювання світових фінансових 

потоків; 



 напрями хеджування та методи зниження фінансових 

ризиків операцій на міжнародних ринках; 

 проблеми і перспективи інтеграції України в систему 

світових фінансів. 

Вміти: 

- аналізувати платіжний баланс країни; 

- визначати крос-курси валют різними способами; 

- визначити фінансові результати сторін міжнародної угоди 

від операційного валютного ризику; 

- розуміти специфіку місцевих, державних, міжнародних 
фінансів, фінансів суб’єктів господарювання; 

- визначати доцільність проведення операцій на 

міжнародному фондовому ринку, інвестицій у цінні папери, 
трастових, лізингових, факторингових та фінансових операцій з 

іпотекою; 

- обґрунтовано визначати оптимальні форми кредітування, 
фінансування реалізації фінансових рішень на міжнародних 

ринках; 

- застосовувати економіко-математичні методи та моделі в 

процесі розробки і прийняття фінансових рішень щодо операцій 
на валютніх, кредитніх, фондовіх ринках; 

- використовувати як джерела інвестування міжнародні 

ринки капіталу з урахуванням особливості кожного ринку; 

- оцінювати рівень фінансових ризиків у сфері міжнародного 

бізнесу здійснювати управління ними з використанням економіко-

математичних методів. 

- використовувати на практиці теоретичні положення для 

аналізу та визначення ефективності проведення міжнародних 

фінансових операцій. 

 Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Система міжнародних фінансів  

Тема 2. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові 

фінансові кризи 
Тема 3. Світова фінансова архітектура 

Тема 4. Платіжний баланс 

Тема 5. Сутність та розвиток світової валютної системи 
Тема 6. Заборгованість у міжнародній фінансовій структурі 

Тема 7. Міжнародні валютні ринки та валютні операції 

Тема 8. Євровалютний ринок: формування та динаміка 
Тема 9. Міжнародні кредитні ринки  

Тема 10. Міжнародний ринок цінних паперів 

Тема 11. Міжнародні платіжні системи 

Тема 12. ТНК в світовій фінансовій системі 
Тема 13. Міжнародна банківська справа 

Тема 14. Місце України в міжнародній фінансовій системі 

Методи контролю результатів навчання 
усний контроль, що по своїй сутності передбачає діалог і 

перевірку репродуктивного відтворення студентом отриманої 

інформації; дискусія, що передбачає активний диспут між усією 

групою та викладачем стосовно знаходження відповіді на 
поставлене питання; обговорення наукових статей з тематики 

семінарського заняття; письмовий контроль у вигляді розв’язання 

задач та тестів, курсова робота, підсумковий контроль – екзамен.  
Мова викладання. Українська 

 


