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 ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
спеціальності (напряму) підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини». 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної 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. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни. Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Міжнародні фінанси» є:  визначення сутності поняття світових фінансів, 
світової валютної системи та характеристики елементів фінансової системи, виявлення 
особливостей процесу еволюції світової валютної системи, функціонування фондового 
ринку, а також процесу кредитування у міжнародній практиці, формування навичок 
визначення ефективності проведення валютних операцій із залученням іноземних коштів. 

 
1.3. Кількість кредитів – 3. 
 
1.4. Загальна кількість годин – 90. 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна  

 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
4-й 4-й 

Семестр 
8-й 8-й 

Лекції 
 24 год. 10 год. (з них 2 – ауд., 8 – дистанц.) 

Практичні, семінарські заняття 
 12 год.  год. 

Лабораторні заняття 
  

Самостійна робота 
54  год. 80 год. 

Індивідуальні завдання  
год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

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.  

 
  



2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА 

Тема 1. Світова валютно-фінансова система та етапи її розвитку.  

Зміст. Об’єктивна необхідність та економічна сутність міжнародної валютно-фінансової 

системи. Призначення, місце та роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі.  

Національна та світова валютні системи. Паризька система золотомонетного стандарту. 

Генуезька система золотодевізного стандарту. Бреттон-Вудська та Ямайська (Кінгстонська) 

валютно-фінансові системи.  

 

Тема 2. Елементи міжнародної валютної системи. 

Зміст. Міжнародний товар. Міжнародна ліквідність. Валютний ринок. Міжнародні 

економічні організації. 

 

Тема 3. Світовий фінансовий ринок та грошова структура міжнародної валютно-

кредитної системи. 

Зміст. Становлення та еволюція світового фінансового ринку. Структура, учасники та 

інструменти. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Ринок цінних паперів. Світові фінансові центри. 

Особливості сучасних фінансових центрів. Транснаціональні банки на світовому фінансовому 

ринку. Історична необхідність створення МВФ. Структура МВФ. Кредитні ресурси МВФ. 

Механізми кредитування. Умови кредитування. Обумовленість кредитів.  Лімити 

кредитування. Кредитна політика. Співробітництво України та МВФ.   

 

Тема 4. Валютні операції на світовому фінансовому ринку.  

Зміст. Міжнародні, регіональні та національні валютні ринки. Світові ринки золота та 

операції з золотом. Операції на валютному ринку. Економічні функції валютного курсу.  

Фіксований та плаваючий валютні курси. Конвертованість валют. Фактори, що 

впливають на валютні курси. Ефект імпорту та експорту, міжнародного кредиту, рівня 

процентних ставок. 

Котировки валют: прямі та зворотні, офіційні та вільні. Валютна позиція при 

валютних операціях: відкрита та закрита. Відкрита валютна позиція: довга та коротка. 

Міжбанківський та біржовий валютний ринок. Валютні курси: курс покупця та курс 

продавця; кросс-курс; курс “спот”; курс “форвард”. Основні типи контрактів, регулюючих 

обмін валют: спотові, форвардні та ф’ючерсні. 

Валютні опціони: опціон пут та опціон колл. Валютний арбітраж: просторовий та 

часовий. Види валютного арбітражу: вирівнюючий, процентний, валютно-процентний.  



Сутність та поняття валютного ризику. Методи хеджування валютних ризиків 

експортерів та імпортерів. Правила трансляції фінансової звітності, прийнятої в 

міжнародній практиці. Поняття валютної стратегії, її види. 

 

Тема 5. Міжнародний ринок цінних паперів. 

Зміст. Сутність, значення та сучасні тенденції розвитку міжнародного фондового ринку. 

Регулювання ринку цінних паперів. Особливості функціонування міжнародного ринку титулів 

власності. Міжнародний ринок боргових зобов’язань. Особливості функціонування фондового 

ринку США та Японії. Європейський досвід функціонування фондового ринку. Діяльність бірж на 

міжнародному фондовому ринку. 

 

Тема 6. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові фінансові кризи. 

Зміст. Сутність, виміри та форми прояву фінансової глобалізації. Наслідки фінансової 

глобалізації.  

Світові фінансові кризи, їх причини, характеристики та наслідки. 

 

Розділ 2. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ТА 

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 

 

Тема 1. Сутність та структура платіжного балансу.  

Зміст. Баланси міжнародних фінансових розрахунків як узагальнюючі показники 

міжнародних економічних, політичних та культурних відносин між країнами. Види 

балансів міжнародних розрахунків. Розрахунковий баланс: за визначений період та на 

визначену дату. Баланс міжнародної заборгованості. Платіжний баланс як підсумковий 

показник світогосподарських зв’язків країни. Економічний зміст платіжного балансу. 

Структура платіжного балансу. Методологія складання платіжного балансу. Класифікація 

статей платіжного балансу за методикою Міжнародного валютного фонду. Фактори, що 

впливають на стан платіжного балансу. Методи покриття дефіциту платіжного балансу.  

 

Тема 2. Державне регулювання платіжного балансу. Платіжний баланс України. 

Зміст. Регулювання платіжного балансу: національне та міждержавне.  Концепції та 

моделі регулювання платіжного балансу. Теорія автоматичного саморегулювання 

платіжного балансу. Кейнсіанські теорії регулювання платіжного балансу. Теорії 

міждержавного регулювання платіжного балансу. Монетариські теорії регулювання 



платіжного балансу. Теорії міждержавного регулювання платіжного балансу. Платіжний 

баланс України. 

 

Тема 3. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин. Валютне 

регулювання в Україні.  

Зміст.  Валютно-фінансова політика держави. Валютні обмеження та валютні ризики. 

Принципи валютних обмежень: централізація валютних операцій, ліцензування валютних 

операцій, повне або часткове блокування валютних рахунків, диференційний режим 

оберту валют для резидентів та нерезидентів. Валютний демпінг. 

Форми валютних обмежень по сферам їх застосування: валютні обмеження при 

поточних операціях платіжного балансу та при фінансових операціях платіжного балансу. 

Вплив валютних обмежень на міжнародні валютні відносини. Валютне регулювання в 

Україні. 

 

Тема 4. Зовнішня заборгованість у системі міжнародних фінансів. 

Зміст. Сутність, структура, наслідки зовнішнього боргу. Основні показники 

вимірювання зовнішнього боргу країни. Криза світової заборгованості. Боргові стратегії.  

Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу. Шляхи 

реструктуризації боргових зобов’язань.  

 

Тема 5. Міжнародні розрахунки.  

Зміст. Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних угод. Найпоширеніші в 

світовій практиці форми міжнародних розрахунків. Поняття та умови міжнародних розрахунків. 

Механізм міжнародних розрахунків. Умови міжнародних розрахунків: валюта ціни, валюта платні. 

Умови платні: готівкові платежі, розрахунки з наданням кредиту, кредит з опціоном готівкової 

платні. Форми міжнародних розрахунків. Фінансові та комерційні документи міжнародних 

розрахунків. Платня на відкритий рахунок. Платня проти документів (інкасо). Акредитив. 

Банківський переказ. Розрахунки з застосуванням векселів та чеків. 

 
 

Тема 6. Україна на світовому фінансовому ринку.  

Зміст. Стан та сучасні тенденції розвитку валютного ринку України. Ринок банківських 

металів у державі. Зовнішнє фінансування економіки України.  

 
  



3. Структура навчальної дисципліни 
Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА 

Тема 1. Світова 
валютно-фінансова 
система та етапи її 
розвитку.  

7 2 1   4 7 0,5    7 

Тема 2. Елементи 
міжнародної 
фінансової системи. 

8 2 1   4 7 0,5    7 

Тема 3. Світовий 
фінансовий ринок та 
грошова структура 
міжнародної 
валютно-кредитної 
системи. 

7 2 1   4 8 1    7 

Тема 4. Валютні 
операції на 
міжнародному 
фінансовому ринку.  

8 2 1   5 7 1    7 

Тема 5. 
Міжнародний ринок 
цінних паперів.  

7 2 1   5 8 1    7 

Тема 6. Глобалізація 
світового 
фінансового 
середовища. Світові 
фінансові кризи. 

8 2 1   5 8 1    5 

             
Разом за розділом 1 45 12 6   27 45 5    40 

Розділ 2. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ 

Тема 1 . Сутність та 
структура 
платіжного балансу. 

7 2 1   4 7,5 0,5    7 

Тема 2. Державне 
регулювання 
платіжного балансу. 
Платіжний баланс 
України. 

7 2 1   4 7,5 0,5    7 

Тема 3. Регулювання 
міжнародних 
валютно-фінансових 
відносин. Валютне 
регулювання в 
Україні.  

7 2 1   4 8 1    7 

Тема 4. Зовнішня 
заборгованість у 

8 2 1   5 8 1    7 



системі 
міжнародних 
фінансів.  
Тема 5. Міжнародні 
розрахунки. 

8 2 1   5 8 1    7 

Тема 6. Україна на 
світовому 
фінансовому ринку 

8 2 1   5 6 1    5 

             
Разом за розділом 2 45 12 6   27 45 5    40 

Усього годин  
90 24 12   54 90 10    80 

 
 
 
 
  



4.  Теми семінарських (практичних) занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кіль- 
кість 
годин 

 Розділ 1. МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА  

1 Світова валютно-фінансова система та етапи її розвитку. Розкрити 
сутність та структуру міжнародної валютної системи. Основні риси 
національної валютної системи: національна валютна одиниця, склад 
офіційних золотовалютних резервів, паритет національної валюти і т.д. 
Охарактеризувати основні етапи еволюції світової валютної системи.  

1 

2 Елементи міжнародної валютної системи. Розкрити сутність 
міжнародного товару, визначити функції міжнародної ліквідності, 
надати класифікацію валют, охарактеризувати діяльність міжнародних 
економічних організацій. Розкрити зміст основних елементів 
міжнародної валютної системи. 

1 

3 Світовий фінансовий ринок та грошова структура міжнародної 
валютно-кредитної системи. Дати характеристику міжнародним, 
регіональним та національним валютним ринкам, котировкам валют, 
валютних позицій, розкрити зміст основних структурованих елементів 
світового фінансового ринку. Діяльність МВФ. Сформулювати 
принципи та механізми кредитування. Назвати основні умови 
кредитування та лімити кредитування. Визначити сутність кредитної 
політики. Проаналізувати основні напрямки співробітництва України та 
МВФ.   

1 

4 Валютні операції на міжнародному фінансовому ринку. Оцінити 
фактори, що впливають на валютні курси. Дати характеристику 
основним типам контрактів, регулюючих обмін валют: спотові, 
форвардні та ф'ючерсні. 
Розкрити сутність поняття валютних ризиків та їх видів, методів 
хеджування валютних ризиків та вибору валютної стратегії. 

1 

5 Міжнародний ринок цінних паперів. Визначити сутність, значення та 
сучасні тенденції розвитку міжнародного фондового ринку. 
Охарактеризувати його структуру, особливості функціонування 
фондового ринку окремих країн (США, Японія). 

1 

6 Глобалізація світового фінансового середовища. Світові фінансові 
кризи. Охарактеризувати виміри та форми прояву фінансової 
глобалізації, визначати її наслідки. Проаналізувати причини і наслідки 
світових фінансових криз.  

1 

 Разом за розділом 1 6 

 Розділ 2. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ  

1-2 Сутність та структура платіжного балансу.  
Державне регулювання платіжного балансу. 
Назвати основні розділи та принципи формування платіжного балансу. 
Визначити фактори впливу на платіжний баланс та засоби державного 
регулювання. 

2 

3 Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин. 
Охарактеризувати основні принципи та форми валютних обмежень. 
Визначити основні міжнародні фінансові інституції та їх роль у 
регулюванні міжнародних валютно-фінансових відносин. 

1 



4 Зовнішня заборгованість у системі міжнародних фінансів. Визначити 
сутність, структуру, наслідки існування зовнішнього боргу. Назвати 
показники його вимірювання. Визначити сутність кризи світової 
заборгованості. Розглянути шляхи реструктуризації боргових 
зобов’язань. 

1 

5 Міжнародні розрахунки. Дати визначення та охарактеризувати основні 
форми розрахунків: банківського переказу, інкасо та акредитиву. 

1 

6 Україна на світовому фінансовому ринку. Охарактеризувати стан та 
сучасні тенденції розвитку валютного ринку України. Ринок банківських 
металів у державі. Проаналізувати особливості зовнішнього 
фінансування економіки України.  

1 

 Разом за розділом 2 6 
 Усього годин 12 

 
 
 
 
 
 

5. Завдання для самостійної робота 
№ з/п Види, зміст самостійної роботи Кільк. 

год. 
 Розділ 1. Міжнародна валютно-фінансова система  

1 Світова валютно-фінансова система та етапи її розвитку. 
Сутність та поняття валютної системи. Монометалізм. Біметалізм. 
Визначити сутність та характерні риси національної та світової 
валютних систем. Оволодіти знаннями причинами кризи Паризької 
система золотомонетного стандарту, Генуезької система 
золотодевізного стандарту, Бреттон-Вудської та основними рисами 
Ямайської (Кінгстонської) валютно-фінансової системи. 

4 

2 Елементи міжнародної валютної системи.  
Дати визначення та охарактеризувати міжнародний грошовий товар. 
Міжнародна ліквідність. Валютний курс. Валютний ринок. 
Міжнародні фінансові організації. 

4 

3 Світовий фінансовий ринок та грошова структура міжнародної 
валютно-кредитної системи. Оволодіти умінням пояснювати 
причини становлення та еволюції світового фінансового ринку. 
Вміти охарактеризувати учасників, інструменти  та структуру 
міжнародної валютно-кредитної системи. 

4 

4 Валютні операції на міжнародному фінансовому ринку. 
Оволодіти умінням оцінювати фактори, що впливають на валютні 
курси. Характеризувати основні типи контрактів, що регулюють 
обмін валют: спотові, форвардні та ф'ючерсні. Оволодіти уміннями 
орієнтуватись у основних положеннях  технічного та 
фундаментального аналізу ринку, оцінювати стан, виявляти 
тенденції та визначати перспективи валютних коливань для 
ефективного здійснення купівлі/продажу валюти за спотовими, 
форвардними чи ф’ючерсними контрактами. Пояснювати засоби 
хеджування валютних ризиків експортерів та імпортерів. 
Знати правила трансляції фінансової звітності, прийнятої в 
міжнародній практиці. 

5 



5 

Міжнародний ринок цінних паперів. 
Визначити сутність, значення та сучасні тенденції розвитку 
міжнародного фондового ринку. Охарактеризувати його структуру, 
особливості функціонування фондового ринку окремих країн 
(США, Японія). 

5 

6 

Глобалізація світового фінансового середовища. Світові 
фінансові кризи. 
Засвоїти сутність, виміри та форми прояву фінансової глобалізації, 
визначати її наслідки. Аналізувати причини і наслідки світових 
фінансових криз. 

5 

 Разом за розділом 1 27 
 Розділ 2. Регулювання міжнародних фінансів  

1 
Сутність та структура платіжного балансу. Оволодіти уміннями 
оцінювати стан платіжного балансу, визначати фактори впливу на 
платіжний баланс, пояснювати засоби державного регулювання. 

4 

2 

Державне регулювання платіжного балансу. Оволодіти знаннями  
регулювання платіжного балансу: національне та міждержавне.  
Концепції та моделі регулювання платіжного балансу. Теорія 
автоматичного саморегулювання платіжного балансу. Кейнсіанські 
теорії регулювання платіжного балансу. Теорії міждержавного 
регулювання платіжного балансу. Монетариські теорії регулювання 
платіжного балансу. Теорії міждержавного регулювання платіжного 
балансу. Платіжний баланс України. 

4 

3 

Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин. 
Оволодіти уміннями визначення необхідності валютних обмежень: 
централізація валютних операцій, ліцензування валютних операцій, 
повне або часткове блокування валютних рахунків, диференційний 
режим оберту валют для резидентів та нерезидентів. Валютний 
демпінг. 
Форми валютних обмежень по сферам їх застосування: валютні 
обмеження при поточних операціях платіжного балансу та при 
фінансових операціях платіжного балансу. Вплив валютних 
обмежень на міжнародні валютні відносини. Валютне регулювання 
в Україні. 

4 

4 

Зовнішня заборгованість у системі міжнародних фінансів. 
Визначити сутність, структуру, наслідки існування зовнішнього 
боргу. Назвати показники його вимірювання. Визначити сутність 
кризи світової заборгованості. Розглянути боргові стратегії. 

5 

5 
Міжнародні розрахунки. Оволодіти уміннями теоретично 
здійснювати міжнародні розрахунки через форми банківського 
переказу, інкасо та акредитиву. 

5 

6 

Україна на світовому фінансовому ринку.  
Проаналізувати стан та сучасні тенденції розвитку валютного ринку 
України. Охарактеризувати зовнішнє фінансування економіки 
України.  

5 

 Разом за розділом 2 27 
 Разом  54 

 

 

  



6. Індивідуальне завдання 
Не передбачається. 
 

7. Методи контролю 

 
При вивченні дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини» 

застосовуються такі методи контролю: усний, письмовий, тестовий. Контрольні заходи 
здійснюються з метою оцінки рівня підготовки студентів з дисципліни на різних етапах її 
вивчення й здійснюються у вигляді поточного та підсумкового семестрового контролю 
(іспиту). Поточний контроль проводиться під час семінарських занять у вигляді усного 
або письмового опитування, виступів студентів при обговоренні питань, самостійної 
роботи, тестування тощо. Результати поточного контролю (поточна успішність) є 
основною інформацією і враховується під час визначення підсумкової екзаменаційної 
оцінки з дисципліни.  

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на семінарських заняттях 
відповідно до конкретних цілей. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 
- тестові завдання; 
- виконання творчих завдань; 
- розв’язування задач. 
 Завданням поточного контролю є оцінювання знань, умінь та практичних навичок 

студентів, набутих під час засвоєння матеріалу дисципліни. Кожен окремий поточний 
контроль включає семінарські та практичні заняття, завдання для самостійної роботи, 
письмові контрольні роботи тощо. Оцінка поточного контролю — це сума балів, 
отриманих студентом за виконання всіх видів робіт, передбачених програмою 
дисципліни. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських 
занять. Сума балів, які студент денної форми навчання може набрати за поточними 
контролями, дорівнює 60. 

Підсумковий контроль засвоєння матеріалу дисципліни по її завершенню на 
підсумкових заняттях. 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 
багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих поточних контролів. 

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни є обов'язковою формою контролю 
навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до навчального плану у 
вигляді семестрового іспиту в терміни, встановлені графіком навчального процесу та 
в обсязі навчального матеріалу, визначеному цією робочою програмою дисципліни 
«Міжнародні валютно-кредитні відносини». 

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума оцінок за 
поточними контролями та балів, отриманих за результатами підсумкового 
семестрового контролю. Загальна сума балів поточного і підсумкового семестрового 
контролю складає 100. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення іспиту в 5 
семестрі. Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних завдань - 40 для 
студентів денної форми навчання. Для студентів заочної форми навчання, де передбачено 
лише лекційну форму занять, сума балів підсумкового семестрового контролю дорівнює 
60. 

 
 
 
 



Критерії оцінювання відповідей під час проведення підсумкового семестрового 
контролю 

8 семестр, залік 
Час виконання – 60 хвилин 

Теоретичне питання – 18 
балів (2 теоретичні 
питання * 9 балів) 

Тестове завдання – 17 балів (17 
тестових завдань *1 бал) 

Задача – 5 балів  

УВАГА! У разі використання заборонених джерел студент на вимогу викладача 
залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

Набрана кількість рейтингових балів студентом служить основою для оцінки за 
національною шкалою і за шкалою ЕСТS. 

За результатами поточного та підсумкового контролю студент може набрати від 
0 до 100 балів включно. 

 
 
 

8. Схема нарахування балів 
 

Структура та складові підсумкових оцінок з дисципліни 
(денна форма навчання): 

Поточний контроль 1. - 30 балів (з них: активна робота на семінарських заняттях та 
виконання практичних завдань - 10 балів; виконання письмового завдання - 20 балів) 

Поточний контроль  2. - 30 балів (з них: активна робота на семінарських заняттях – 
10 балів, виконання письмового завдання - 20 балів) 

Підсумковий контроль (залік) — 40 балів 
 
 

Максимальне значення оцінювання діяльності студента при вивченні навчальної 
дисципліни (денна форма навчання) 

 
   

Поточний контроль та самостійна робота Разом Залік Сума 
Розділ 1 Розділ 2 

60 
 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4-5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11-12 
30 (мінімум – 15) 30 (мінімум - 15) 

Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів 
 

 
Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування 

поточного контролю 1, становить 15 балів та 15 балів – для поточного контролю 2. 
Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для отримання 

допуску до підсумкового семестрового контролю становить 30 балів. 
Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування 

підсумкового семестрового контролю становить 20 балів. 
 
 

Структура та складові підсумкових оцінок з дисципліни 
(заочна форма навчання): 

Виконання письмового семестрового завдання – 40 балів. 
Підсумковий контроль (залік) – 60 балів. 
 



Максимальне значення оцінювання діяльності студента при вивченні навчальної 
дисципліни (заочна форма навчання) 

Поточний контроль та самостійна робота Разом Залік Сума 
 

40 
 

60 100 Т1 Т2 Т3 Т4-5 Т6 Т7-8 Т9 Т10 Т11 Т12 
40 (мінімум – 20) 

Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів 
 

   
За підсумками поточного та підсумкового контролю студент може набрати від 0 до 100 

балів включно.  
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 
 

 
9. Рекомендована література 

 
 

Основна література 
1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.// "Урядовий кур'єр" від 
19.02.92. 
2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268) 
3. Бойцун Н.Є. Міжнародні фінанси: навч. Посібник / Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало – 2-
ге видання. – К.: Професіонал, 2009. – 336 с. 
4. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: підручник / С.Я. Боринець. – К.: «Знання», 
2009. – 497 с. 
5. Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: Учебник (2-е издание)./ Кравченко Ю.Я.  – 
К.: Дакор, КНТ, 2009. – 712с. 
6. Красавина Л.М. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения./ 
Красавина Л.М.  – М., 2007. – 608 с. 
7. Мiжнароднi економiчнi вiдносини [Текст]: підручник / за ред. А.П. Голіков, О.А. 
Довгаль. – Х.: ХНУ, 2015. – 465 с. 
8. Міжнародні фінанси : навч. посібник / за ред.. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, В.В. 
Ковалевського. – К. : ЦУЛ, 2007. – 647 с. 
9. Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс: навч. пос. / за ред.. Ю.Г. Козака, 
Н.С. Логвінової, М.І. Барановської. – К. : ЦУЛ, 2011. – 288 с. 
10. Міжнародні фінанси: навч.посібник / за ред.. М.І. Макаренка, І.І. Дяконової. – К.: 
ЦУЛ, 2013. – 548 с. 



11. Шуба Е.А. Международные финансы : учебн.пос./ Е.А. Шуба. – Х.: ХНУ, 2008. – 
226 с. 

 
Допоміжна література: 

 
1. Аналіз финансовых рынков и торговля финансовымим активами / [отв. ред. 
А.С. Кияница.] – СПб.: Питер, 2004. – 240.с.: ил. 
2. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система./ Гальчинський А.С.  – К.: Вища 
школа, 2004. – 258 с. 
3. Гладій І.Й. Регіоналізація світового ринку: євроінтеграційний аспект./ Гладій І.Й.  – 
Т.: Економ. думка , 2006. - 258 с. 
4. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях./ Козак Ю.Г.  -  ТОВ 
«Центр учбової літератури», 2006. 
5. Колісник М.К. Фінансовий ринок: Навчальний посібник./ Колісник М.К., Маслак 
О.О., Романів Є.М.  – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська 
політехніка», 2004. – 192с. 
6. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка./ Лук’яненко Д.Г.  – К., 1996. 
7. Міжнародні валютно-кредитні відносини. / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В.Д. 
Сікора та ін.; за ред. А.С. Філіпенка. – К.: Либідь, 2005. – 208 с. 
8. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін. [за 
ред. О.І. Рогача.] – К.: Либідь, 2004. – 784с. 
9. Максиме  Энг.  Мировые  финансы./ Максиме  Энг.    - М.:  Финансы  и статистика, 
2005.-953с. 
10. Міжнародні фінанси: Навч. посіб./ Оспіщев В.І., Близнюк О.В., Кривоший В.В.  – 
К.: Знання, 2006. – 335.  
11. Мировой рынок ссудных капиталов. Учеб. Пособие./ Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - 
М.: Экономическое образование, 1992. 
12. Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: 
Навч. посібник./ Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І.  – Львів: Видавництво 
Національного університету «Львівська політехніка», 2004. 
13. Мишель П. Международные экономические, валютные и финансовые отношения 
[Пер. с франц.]/ Мишель П.  – М., 1994. 
14. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник./ Петрашко Л.П.  -  К.: КНЕУ, 
2004. – 204с. 
15. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга./ Пискулов Д.Ю.  – М., 1995.  
16. Портной М.А. Платежный баланс./ Портной М.А.  - М.: Международные отноше-
ния, 1987. 
17. С. Росс Основы корпоративных финансов [Пер. с англ.]/ С. Росс и др. – М.: 
Лаборатория Базовых знаний, 2005. – 720с. 
18. Рынок ценных бумаг и внебиржевое дело: Учебник для вузов /[ Под ред. проф. 
О.И. Дегтяревой, проф. Н.М. Коршунова, проф. Е.Ф. Жукова.] – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2002. – 501с. 
19. Свиридов О.Ю. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
100 экзаменационных ответов: Учебное пособие./ Свиридов О.Ю.  – Москва: ИКЦ 
«МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2005. – 304с. 
20. Федякина Л.Н. Международные финансы/ Федякина Л.Н.  – СПб.: Питер, 2005. – 
560с.: ил (Серия «Академия финансов») 
21. Філіпенко А.С.  Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність./ 
Філіпенко А.С.   – К.: Знання, 2007. – 670. 
22. Фундаментальный анализ финансовых рынков. – СПб.: Питер, 2005. – 280с.: ил. – 
(серия «Школа валютных трейдеров») 
23. Хэррис Дж. Мэнвилл. Международные финансы./ Перевод с англ./ Хэррис Дж. 



Мэнвилл.  - М.: Информационный издательский дом “Филинь”, 1996. 
24. Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу: Навч. посібник / [За ред. О.І. 
Рогача.] – К.: Либідь, 2006. 
25. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини./ Школа І.М., 
Козменко В.М.  – Чернівці, 1996. 
26. Шмырева А.И. Международные валютно-кредитные отношения: Тексты лекций./ 
Шмырева А.И.  – Новосибирск, 1994 г. 
27. Юданов А.Ю. Секреты финансовой устойчивости международных монополий./ 
Юданов А.Ю.  - М.: Финансы и статистика, 1991. 
 
 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
 

1. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України: [Електронний ресурс] -  Режим 
доступу:  http://www.kmu.gov.ua/  

2. Офіційний сайт Національного Банку України: [Електронний ресурс] -  Режим 
доступу:   http://www.bank.gov.ua/  

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України: [Електронний ресурс] -  
Режим доступу:   http://www.ukrstat. gov.ua  

4. Європейский Союз: [Електронний ресурс] -  Режим доступу:   
http://www.europa.eu.int 

5. Банк міжнародних розрахунків: [Електронний ресурс] -  Режим доступу:   
http://www.bis.org 

6. Офіційний сайт Світового банку: [Електронний ресурс] -  Режим доступу:   
http://www.world-bank.org 

7. Офіційний сайт Міжнародного валютного  фонду: [Електронний ресурс] -  Режим 
доступу:   http://www.imf.org 

8. Відео-лекція на тему: «Сучасна валютна система» [Електронний ресурс] -  Режим 
доступу: http://sibud.com.ua/lektsiya-9-suchasna-valyutna-sistema-yiyi-istoriya-i-
suchasnij-stan.html 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.europa.eu.int/
http://www.imf.org/
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