
iader
Пишущая машинка
30

iader
Пишущая машинка
серпня





Вступ 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» складена відповідно до освітньо-

професійної програми  «Міжнародний бізнес» підготовки бакалаврів за спеціальністю  292 

Міжнародні економічні відносини. 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є 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. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим 

ЗК4. Здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність, 

гнучкість, уміння управляти часом 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та 

оцінювання інформації, процесів та явищ з різних джерел з метою виявлення проблем, 

формулювання висновків (рекомендацій), вироблення рішень на основі логічних аргументів, 

забезпечення якості виконуваних робіт з урахуванням національних та міжнародних вимог, 

адаптації та дії в новій ситуації. 

К8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних 

відносин та моделей економічного розвитку. 

ФК7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і 

кредитних відносин 

ФК11. Здатність застосовувати базові знання у сфері міжнародних економічних відносин з 

використанням нормативно-розпорядчих документів, довідкових матеріалів. 

ФК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали 

при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин. 

ФК13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних 

економічних відносинах. 

ФК15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

1.3. Кількість кредитів – 4. 

1.4. Загальна кількість годин – 120 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й -й 

Семестр 

8-й -й 

Лекції 

24 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

12 год.сем +12 год. практ.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

72 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

- 



1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти наступних 

результатів: 
ПРН1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи 

необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних 

змін.  

ПРН2. Мислити креативно та критично, мати навички таймменеджменту, критично 

оцінювати наслідки продукованих ідей.  

ПРН3. Демонструвати навички письмової та усної комунікації державною та іноземними 

мовами, фахово використовувати економічну термінологію.  

ПРН4. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні 

пакети загального і спеціального призначення.  

ПРН5. Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології дослідження; 

виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати отриману 

інформацію; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на процеси та 

явища у світовому господарстві; формулювати висновки і розробляти рекомендації з метою 

адаптації до нової ситуації з урахуванням особливостей національного і міжнародного 

середовища.  

ПРН6.Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння 

категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та 

розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових 

зв’язків.  

ПРН7. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути критичним і 

самокритичним, розуміти детермінанти впливу на спілкування з представниками інших 

бізнескультур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності та поваги до них.  

ПРН8. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати 

результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з 

урахуванням вимог 

ПРН12. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків 

між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації 

між ними.  

ПРН15. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на 

мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

ПРН16. Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів і 

довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших 

нормативнорозпорядчих документів у сфері міжнародних економічних відносин. 

ПРН21. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 

перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 

сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.  

ПРН22. Застосовувати базові знання, аналізуючи теорії, принципи, засоби й інструменти 

реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.  

ПРН24. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування МЕВ для 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності України 

 

  



2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Система міжнародних фінансів  

Сутність та елементи міжнародних фінансів. Предмет та функції міжнародних 

фінансів. Поняття міжнародних фінансів як сукупність його основних складових 

елементів: світове фінансове середовище, міжнародні фінансові ринки, міжнародна 

банківська справа, фінанси міжнародних корпорацій, міжнародне портфельне 

інвестування.  

Міжнародні фінансові потоки. Суб’єкти міжнародних фінансів. Міжнародні 

фінансові організації. 

Генезис міжнародних фінансів від античності через середньовіччя до сучасності. 

Тенденції розвитку міжнародних фінансів в 21 ст. 

Тема 2. Світова фінансова архітектура 

Сутність і основні характеристики міжнародного фінансового ринку і його 

структурних складових. Відмінні особливості міжнародних ринків: валютних, кредитних, 

ринку прав власності і ринку деривативів. Міжнародна банківська справа. Фінанси 

транснаціональних корпорацій. Міжнародні портфельні інвестиції.  

Світова фінансова система: структура та учасники. Функціонування світової 

фінансової системи в умовах глобалізації. Поняття фінансової глобалізації, основні етапи, 

форми. Особливості сучасної фінансової глобалізації. Показники фінансової глобалізації, 

її ієрархічність: світовий рівень, глобалізація на рівні країни, галузі, підприємства. 

Наслідки глобалізації для країн та регіонів. 

Світові фінансові центри: загальна характеристика та умови формування. 

Фінансові центри розвинутих країн та країн, що розвиваються. Перспективи розвитку 

фінансових центрів у контексті європейської інтеграції. Світові фінансові центри як 

фундамент світової фінансової системи. Офшорні зони. 

Світові фінансові кризи. Сутність світової фінансової кризи, основні риси та 

показники. Фактори розвитку фінансової кризи. Особливості та негативні наслідки 

сучасних світових фінансових криз. Форми подолання фінансової кризи і наслідки. 

Тема 3. Платіжний баланс 

Поняття платіжного балансу, його структура. Рахунок поточних операцій. Рахунок 

операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Аналіз та оцінка структури та 

динаміки  платіжного балансу 

Концепція платіжного балансу. Методичні підходи щодо побудови платіжного 

балансу країни та визначення його сальдо. Економічна рівновага платіжного балансу. 

Тема 4. Міжнародні валютні ринки та валютні операції 

Поняття валютної системи. Світова валютна система, її еволюція. Формування 

європейської валютної системи. Валюта. Види валют. Конвертованість валют. Ціна (курс) 

валюти. Валютний кошик. Види валютних курсів. Валютні резерви. Фактори, що 

впливають на формування валютного курсу. Класифікація факторів впливу на розмір 

валютного курсу. Вплив на валютний курс активного платіжного та пасивного платіжного 

балансу. Вплив валютних курсів на зовнішню торгівлю.  

Поняття валютного ринку. Передумови створення сучасних валютних ринків та їх 

особливості. Функції, основний товар та суб’єкти валютних ринків. Структура 

міжнародного валютного ринку. Учасники валютного ринку. Валютні операції, їх 

класифікація. Поняття та види валютних позицій. Ф’ючерсні операції. Арбітражні валютні 

операції. Валютні операції «своп». Євровалютний ринок: сутність та основні 

характеристики. Учасники та інструменти ринку євровалют. 

Сучасні тенденції розвитку валютного ринку.  

Тема 5. Міжнародні кредитні ринки  

Форми та види міжнародного кредитування. класифікація міжнародного кредиту. 

Світовий кредитний ринок (СКР): сутність, структура. Тенденції розвитку СКР. 



Міжнародний кредит та його функції. Євровалютні кредитні інструменти. Євровалютне 

кредитування. 

Вартість кредиту. Фактори формування різниці в процентних ставках. Договірні, 

додаткові та приховані елементи вартості кредиту. Фіксована і плаваюча процента ставка. 

Динаміка змін відсоткових ставок центральних банків світу. Джерела ресурсів 

євровалютного ринку. Дефолт. 

Глобалізація та світовий борг. Зовнішній борг країни. Плата за зовнішній борг. 

Боргова криза країни. Дефолт і кризи світової заборгованості. Роль міжнародних 

фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу. Паризький клуб. Лондонський 

клуб. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку. Управління зовнішнім 

боргом. Законодавче регулювання зовнішнього боргу. 

Тема 6. Міжнародний ринок цінних паперів 

Поняття та структура міжнародного ринку цінних паперів. Валютна структура 

ринку цінних паперів. Основні напрямки розвитку міжнародного ринку цінних паперів. 

Особливості функціонування глобальних, міжнародних, регіональних ринків цінних 

паперів. 

Міжнародні ринки облігацій. Сутність та види міжнародних облігацій. Учасники 

ринку міжнародних облігацій. Оцінка та рейтинг на ринку міжнародних облігацій. 

Основні інструменти ринку єврооблігацій. Розвиток ринку єврооблігацій. Ринки 

глобальних облігацій. 

Міжнародний ринок акцій. Сутність та види акцій. Ринок міжнародних акцій. 

Іноземні акції та євроакції. Загальна характеристика депозитарних розписок. Переваги 

фінансування та інвестування через механізм депозитарних розписок. Міжнародні та 

світові індекси акцій. 

Ринок похідних фінансових інструментів. сутність та види деривативів. Фючерси. 

Опціони. Свопи. Синтетичні похідні цінні папери. сучасний стан ринку деривативів. 

Тема 7. Міжнародні платіжні системи 

Поняття та структура міжнародної платіжної системи: система банківських 

повідомлень, система банківських розрахунків. Класифікація міжнародних платіжних 

систем. Порівняльна характеристика роздрібних та оптових міжнародних платіжних 

систем. Фінансові послуги міжнародних платіжних систем: інтернет - банкінг, інтернет - 

трейдінг  та інтернет- страхування. 

Світова міжбанківська система SWIFT. Поняття і еволюція системи SWIFT. 

Функції та можливості системи SWIFT; SWIFT для фінансових та економічних зовнішніх 

контактів. Переваги і недоліками SWIFT для користувачів. 

Транс’європейська міжбанківська система TARGET. Цілі системи TARGET, типи 

платіжних операцій. Основні принципи формування і функціонування єдиної платіжної 

системи TARGET. Схема функціонування платіжної системи TARGET. Тенденцій 

розвитку систем міжнародних електронних платежів. 

Тема 8. Міжнародна банківська справа 

Поняття міжнародної банківської діяльності. Стан провідних банків на світовому 

ринку. Аналізу динаміки рейтингу найбільших банків світу. Процес розвитку міжнародної 

банківської діяльності. Поняття міжнародної банківської справи або бенкінгу. Операції 

міжнародної банківської справи. Учасники міжнародної банківської діяльності.  

Організаційні структури міжнародного банку: офшорні філіали або шелл - філіали, 

Дочірні банки і Едж корпорації та іх функції. Задачі розширення міжнародних операцій, 

законодавство з їх організації. Особливості створення і управління міжнародними 

банківськими одиницями.  

Звітність міжнародних банків і міжнародні нормативи достатності їх капіталу. 

Кореспондентські відносини банків. 

Валютні операції банків. Поняття операції spot (спот, поточні або касові). Різновид 

операції спот: операції todey (tod) та операції тomorrov (тom). Базові котирування  та 



маркетмейкери. Обсяги валютних операцій в провідних валютах ТНБ світу. Валютний 

арбітраж на міжнародних ринках: сутність, види і техніка здійснення. 

Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади. Сутність акредитивної форми 

розрахунку. Порядок проведення акредитивної операції. Вартість відкриття акредитивів і 

інкасо в провідних банках світу. Учасниками акредитивної операції. Класифікація 

акредитивів у міжнародній практиці. Інкасова форма розрахунку і технологія виконання. 

Міжнародні банківські валютні перекази та розрахунки по товарообмінних операціях.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усього у тому числі 

л п

р 

се

м 

інд с. 

р. 

л п лаб. інд

. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Система 

міжнародних фінансів  

13 2  2  9       

Тема 2. Світова 

фінансова архітектура 

15 4  2  9       

Тема 3. Платіжний 

баланс 

13 2 2   9       

Тема 4. Міжнародні 

валютні ринки та 

валютні операції  

17 4 2 2  9       

Тема 5. Міжнародні 

кредитні ринки 

15 2 2 2  9       

Тема 6. Міжнародний 

ринок цінних паперів 

15 4 2   9       

Тема 7. Міжнародні 

платіжні системи 

15 2 2 2  9       

Тема 8. Міжнародна 

банківська справа 

17 4 2 2  9       

Усього годин  120 24 12 12  72       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Сем зан Практ зан 

1.  Тема 1. Система міжнародних фінансів  2  

2.  Тема 2. Світова фінансова архітектура  2  

3.  Тема 3. Платіжний баланс  2 

4.  Тема 4. Міжнародні валютні ринки та валютні 

операції 

2 2 

5.  Тема 5. Міжнародні кредитні ринки  2 2 

6.  Тема 6. Міжнародний ринок цінних паперів  2 

7.  Тема 7. Міжнародні платіжні системи 2 2 

8.  Тема 8. Міжнародна банківська справа 2 2 

 Разом  12 12 

  



5. Завдання для самостійної робота 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1.  Вивчення лекційного матеріалу, пошук, підбір та огляд 

літературних джерел за заданою тематикою. Підготовка 

студентами доповідей з теми 1. Виконання ситуативних завдань 

щодо ідентифікації різних форм організації світового фінансового 

середовища. Дискусія щодо ролі міжнародних фінансів у 

розвитку міжнародної економіки. 

9 

2.  Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою 

тематикою. Підготовка студентами ессе з теми 2. Дискусія 

«Глобальні виклики світової економіки та наслідки фінансової 

глобалізації» 

9 

3.  Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою 

тематикою. Підготовка студентами доповідей з теми 3. Кейс 

«Аналіз платіжного балансу країни» (на вибір студента). 

9 

4.  Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою 

тематикою. Підготовка студентами аналітичних виступів з теми 4.  

Вирішення практичних завдань щодо розрахунку крос-курсу з 

використанням прямих та непрямих котируваннь 

9 

5.  Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою 

тематикою. Підготовка студентами доповідей з теми 5. 

Презентація групових проектів «Розгляд основних відмінностей у 

вирішенні питань щодо міжнародної заборгованості розвинутих 

країн та країн, що розвиваються (на основі аналізу статистичної 

інформації конкретної країни). Вирішення практичних завдань 

щодо визначення вартості кредитів 

9 

6.  Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою 

тематикою. Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 

6. Визначення рівня доходності цінних паперів. Обговорення «Які 

найбільш прибуткові цінні папери?» Розрахунок вартості 

ф'ючерсів, опціонів, свопів. 

9 

7.  Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою 

тематикою. Підготовка студентами до теми 7. Розгляд 

міжнародних платіжних систем. Сучасні платіжні системи.  

9 

8.  Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою 

тематикою. Підготовка студентами аналітичних виступів з теми 8 

«Міжнародна банківська справа». Робота в малих групах за 

проектом «Міжнародні операції комерційних банків та їх 

розвиток (на прикладі конкретного банку)». 

9 

 Разом  72 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено  

7.Методи навчання 

Форми та методи навчання: лекція, бесіда, дискусія, проблемний виклад 

навчального матеріалу, евристичний, аналітичний методи, дослідницький метод, метод 

проектів, практичні методи (вправи). 

8. Методи контролю 

При вивченні дисципліни застосовуються такі методи контролю: усний, 

письмовий, тестовий. Поточний контроль проводиться під час семінарських занять у 

вигляді усного або письмового опитування, виступів студентів під час обговорення 

питань, самостійної роботи, тестування, написання есе, рефератів, контрольної роботи 



тощо. Результати поточного контролю (поточна успішність) враховується під час 

визначення підсумкової оцінки з дисципліни у формі екзамену. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення екзамену. 

Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних завдань – 40. Час 

виконання – до 80 хвилин. УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені 

студент на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається 

можливість скласти екзамен в дистанційній формі з використанням платформи Google-

Class. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Критерії оцінки усного опитування на семінарських заняттях 

Критерії оцінки усного опитування на семінарських заняттях встановлюються за 

такими критеріями: 

 розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 

 ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу; 

 знання основної  та додаткової літератури; 

 уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій 

(кейсів), розв’язання задач, проведення розрахунків тощо при виконанні завдань, внесених 

на розгляд в аудиторії; 

 логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах і аудиторії, вміння 

захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації, отриманої з відповідей 

інших осіб. 

―4‖ балів студент отримує, якщо його відповідь повністю відповідає визначеним 

критеріям. Він повинен знати відповіді на всі питання навчальної  програми, 

продемонструвати  повні і глибокі знання лекційного матеріалу, а також підручників і 

навчальних посібників. Студент – відмінник повинен знати як саме економічні  категорії і 

закони проявляються в ринкових умовах на мікрорівні та на макрорівні здійснювати  

порівняльний аналіз, робити логічні висновки, висловлювати власне ставлення до 

пропонованих йому проблем, демонструвати знання законодавчих та нормативних актів 

України.  

―3‖ бали свідчить, що студент має тверді знання з дисципліни «Мікроекономіка і 

макроекономіка» в обсязі навчальної програми, вміє використовувати інструментарій 

мікроаналізу. Але у розкритті змісту питань були допущені незначні помилки у 

формулюванні термінів і категорій, або недостатнє висвітлення питань.  

―2‖ бали виставляється тоді, коли знання студентів відповідають мінімуму і не 

нижче вимог, які існують у вищій школі і є в навчальних планах і програмах. Ці бали 

виставляється коли студент продемонстрував, хоча і не в повному обсязі, але в цілому, 

правильні знання програми курсу, виявив розуміння основного змісту питань. 

 ―0‖ балів ставиться при наявності серйозних недоліків, коли знання студентів 

нижче мінімуму навчальної програми, коли вони мають хаотичний і безсистемний 

характер, коли у студента відсутнє розуміння не тільки другорядних, але і вузлових 

питань курсу. 

2. Критерії оцінки знань при виконанні задач на семінарських заняттях 

«1,5» балів ставиться коли студент дає повну вичерпну відповідь. Вона складається 

з правильних арифметичних дій, доцільного та логічного теоретичного обґрунтування 

виконаних розрахунків. 

―1‖ бали студент отримує у тому випадку, коли арифметичне рішення задачі 

дається без повного теоретичного обґрунтування. 



―0‖ ставиться, коли студент зовсім не розв’язує задачі, або розв’язує її 

неправильно. Опис та розв’язок є повністю ідентичним опису і розв’язку задачі іншим 

студентом. 

3. Критерії оцінки відповідей на тестові питання на семінарських заняттях 

Тестове завдання передбачає необхідність вибрати одну або кілька правильних 

відповідей на поставлені питання. Кожна правильна відповідь на тестові запитання 

оцінюється в 1 бал. На виконання одного завдання відводиться 1 хвилина. 

Загальна оцінка за тестове завдання виставляється в залежності від набраної 

кількості балів:  

―1,5‖ балів виставляється, якщо правильні відповіді складають 90-100%. 

―1‖ бали виставляється, якщо правильні відповіді складають 74-89%. 

―0,5‖ бали виставляється, якщо правильні відповіді складають 60 - 73%. 

―0‖ виставляється, якщо правильні відповіді складають до 60%. 

4. Критерії оцінювання аналітично-пошукових завдань та есе.  

«2» балів ставиться за умов, якщо студент продемонстрував вміння всебічно, 

безпомилково, в логічній послідовності проаналізувати проблему, проявив творчій підхід, 

проаналізував альтернативні теоретичні погляди, проявив авторське ставлення, 

використав значний фактичний та статистичний матеріал, сформулював висновки; 

«1,5» бали ставиться студентові, який продемонстрував вміння всебічно та 

безпомилково проаналізувати проблему, проаналізував альтернативні теоретичні погляди, 

використав значний фактичний та статистичний матеріал, сформулював висновки, проте 

відсутній творчій підхід при аналізі проблем 

«1» бали отримує студент, який виконав завдання з незначними помилками, в 

недостатній мірі використав статистичний та фактичний матеріал, не виявив авторського 

розуміння проблеми;  

«0» бали виставляється студентові, який припускається грубих помилок та логічної 

непослідовності  під час виконання завдання, не використав сучасну літературу та 

сучасний фактичний матеріал.  

Підсумкова оцінка на семінарському занятті виставляється на основі оцінювання 

всіх видів робіт: 

Шкала балів за видами робіт 

№ Види навчальних робіт Максимальна 

оцінка 

Примітка 

1 Відповіді  0-4 За семінар, незалежно від кількості 

відповідей 

3 Тестування 0-1,5 За одне правильно виконане завдання 

2 Розв'язання задач 0-1,5 За заняття, незалежно від кількості задач 

4 Аналітично-пошукове 

завдання, есе 

0-2 За один виступ 

9. Схема нарахування балів 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 

 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Разом 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів; ВС - відповіді на семінарах; РЗ – розв’язання задач; Т – 

тестування; АПЗ – аналітично-пошукове завдання  

10. Рекомендована література 

Основна література 

1. Міжнародні стандарти банківської справи: навчальний посібник/ Шелудько 

С. А.   К.: Видавничий дім «Кондор», 2020.  260 с. 

2. Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник: 2 вид., доповн. / Карлін 

М.І.  Київ : Видавничий дім «Кондор», 2021. 364 с. 



3. Azarenkova G., Shkodina I. The influence of financial technologies on the global 

financial system stability. Investment Management and Financial Innovations.  Volume 15, Issue 

4, 2018, Р. 229-238. 

4. Бойцун Н. Є. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. для студ. вищих навч. 

закл. Днепр: АРТ-ПРЕС, 2018. 326с. 

5. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. 

Київ: Знання, 2016. 494с. 

6. Домрачев В. М. Міжнародні банківські розрахунки: Навч. посіб. Київ : 

Видавництво Європейського ун-ту, 2015. 90с. 

7. Д'якова І. І., Журава Ф. О. Міжнародні фінанси. Київ: КНЕУ, 2013. 548 с.  

8. Князь С. В. Міжнародні фінанси. Львів : Вид. Львівської політехніки, 2013. 

364 с. 

9. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. Вид 3-тє перероб. і 

доповнено. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 640 с. 

Додаткова література:  

10. Макаренко М.І. Міжнародні фінанси: Навч посібник.Київ: 2013. 548 с. 

11. Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції і національні 

особливості: монографія / авт.кол. Г.М.Азаренкова, І.В.Шкодіна та ін. Киів. УБС НБУ. 2013. 278 с. 
12. Мозговий О. М. Міжнародні фінанси: Навч. Посібник. Київський на-

ціональний економічний ун- т ім. Вадима Гетьмана .Київ : КНЕУ, 2005. 502с. 

13. Резнікова Т. О. Міжнародні фінанси: Навч. Посібник. Харків : ХНЕУ, 2006. 

232с. 

14. Рогач О.І. Філіпенко А.С.  Міжнародні фінанси. Київ: Либідь, 2003. 784 с. 
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11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 

методичне забезпечення 

Органи державного управління України 

1. Міністерство фінансів України - http://www.mіnfin.gov.ua 

2. Державний комітет статистики України — http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Державний комітет фінансового моніторингу України - 

http://www.sdfm.gov.ua 

http://www.m�nfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.sdfm.gov.ua/


4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - 

http://www.ssmsc.gov.ua 

5. Національний банк України - http://www.bank.gov.ua 

Періодичні видання 

1. Бюлетень Національного банку України — www.bank.gov.ua 

2. Вісник Національного банку України — www.bank.gov.ua 

3. Газета «Цінні папери України» — www.securities.org.ua 

4. Журнал «Актуальні проблеми економіки» — http://www.eco-science.net/ 

5. Журнал «Банківська справа» — www.banking.com.ua 

6. Журнал «Зовнішня торгівля: право та економіка» —www.nbuv.gov.ua/ 

7. Журнал «Ринок цінних паперів України» — www.securities.org.ua 

8. Журнал «Фінанси України» -www.minfin.gov.ua 

9. Збірник «Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності» —

www.bank.gov.ua 

10. Інформаційно-аналітичний бюлетень «Фінансовий ринок України» —

http://www.ufin.com.ua/arhiv.htm 

11. Платіжний баланс і зовнішній борг України — www.bank.gov.ua 

12. Світ фінансів (видання Тернопільського національного економічного 

університету) - www.library.tane.edu.ua 

13. Річний звіт Національного банку України — www.bank.gov.ua 

Міжнародні фінансові організації 

1. Азіатський банк розвитку - http://www.adb.org 

2. Банк міжнародних розрахунків - http://www.bis.org 

3. Європейський банк реконструкції і розвитку - http://www.ebrd.com 

4. Європейський інвестиційний банк - http://www.eib.org 

5. Європейський центральний банк -http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 

6. Міжамериканський банк розвитку - http://www.iadb.org 

7. Міжнародна фінансова корпорація - http://www.ifc.org 

8. Міжнародний валютний фонд - http://www.imf.org 

9. Світовий банк - http://www.worldbank.org 

10. Представництво Світового банку в Україні - http://www.worldbank.org.ua 

11. Міжамериканський банк розвитку - http://www.iadb.org 

12. Міжнародна асоціація зі статистики (IAOS) - http://isi.cbs.nl 

13. Міжнародний інститут статистики (ISI) - http://isi.cbs.nl 

14. Організація економічної співпраці та розвитку (OESD) - http://www.oecd.org 

15. Центральний Європейський банк -http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html 

12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії 

обставин непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom 

проводяться всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Google-Class та Zoom проводяться практичні 

(семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) можуть проводитись до 10%  

практичних та семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з 

урахуванням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен в 

дистанційній формі з використанням платформи Google-Class. 
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