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1. Навчальний контент:  

Дистанційний курс: Гончаренко Н.І.  Міжнародні фінанси: дистанційний 

курс. // Навчально-методична праця. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 

Режим доступу: http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1744    

2. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи:   

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 

 

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 

4 



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 

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 

 

3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю 

знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених 

навчальним планом, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з 

навчальної дисципліни: http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1744 та 

http://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=68715 

4. Завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт): 

http://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=68715 та 

http://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=69314 
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