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ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

Тема 1. Система міжнародних фінансів  

1. Сутність та елементи міжнародних фінансів. Предмет та функції 

міжнародних фінансів. 

2. Суб’єкти міжнародних фінансів. 

3. Фінансові потоки. 

3. Генезис міжнародних фінансів від античності через середньовіччя до 

сучасності. 

 

Тема 2. Світова фінансова архітектура 

1. Сутність і основні характеристики міжнародного фінансового ринку і 

його структурних складових. Фінансова система.  

3. Світові фінансові центри: загальна характеристика та умови 

формування. Перспективи розвитку фінансових центрів у контексті 

європейської інтеграції.  

4. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів 

 

Тема 3. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові 

фінансові кризи  

1. Сутність глобалізації. Поняття фінансової глобалізації, основні етапи, 

форми.  

2. Показники фінансової глобалізації, її ієрархічність. Наслідки 

глобалізації для країн та регіонів.  

3. Світові фінансові кризи. Сутність світової фінансової кризи, основні 

риси та показники. 

 

Тема 4. Платіжний баланс 

1. Сутність та принципи складання платіжного балансу  

2. Структура платіжного балансу. Концепція економічної рівноваги 

платіжного балансу  

3. Сутність державного регулювання платіжного балансу 

4. Міжнародна інвестиційна позиція країни 

 

Тема 5. Сутність та розвиток світової валютної системи 

1. Світова  валютно-фінансова  система  як  форма  організації 

міжнародних валютно-фінансових відносин 

2. Сутність та види  валюти. Конвертованість валют.  

3. Ціна (курс) валюти. Чинники, що впливають на валютний курс. 

Прогнозування валютного курсу.  Сутність валютної політики, її форми. 

4. Світова валютна система, її еволюція.  

 

Тема 6. Заборгованість у міжнародній фінансовій структурі 

1. Сутність зовнішнього боргу країни та його компоненти. Основні 

аналітичні показники, що характеризують зовнішню заборгованість країн. 



2. Суб'єкти міжнародної заборгованості країн та їхні кредитори. 

Взаємовідносини кредиторів і боржників на міжнародних ринках. 

3. Еволюція поглядів на методи подолання кризи міжнародної 

заборгованості з боку кредиторів і боржників.  

4. Сутність та види реструктуризації боргу. Вторинний ринок зовнішніх 

боргів 

 

Розділ  ІІ. Міжнародні фінансові ринки та міжнародна фінансова 

діяльність 

Тема 7. Міжнародні валютні ринки та валютні операції 

1. Сутність та структура міжнародного валютного ринку. Учасники 

валютного ринку. 

2. Валютні операції, їх класифікація. 

3. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку.  

 

Тема 8. Євровалютний ринок: формування та динаміка 

1. Євровалютний ринок: сутність та основні характеристики. 

2. Учасники ринку євровалют.  

3. Інструменти ринку євровалют. 

 

Тема 9. Міжнародні кредитні ринки  

1. Форми та види міжнародного кредитування. класифікація 

міжнародного кредиту.  

2. Міжнародний кредит та його функції.  

3. Вартість кредиту. Фактори формування різниці в процентних ставках. 

4. Факторингові операції: сутність та види.  

5. Сутність та механізм міжнародного форфейтингу. Порівняльна 

характеристика факторингу і форфейтингу.  

6. Сутність та форми лізингу. Розвиток міжнародного лізингу. 

 

Тема 10. Міжнародний ринок цінних паперів 

1. Поняття та структура міжнародного ринку цінних паперів. 

Посередники на ринку цінних папері. 

2. Міжнародні ринки облігацій. Учасники ринку міжнародних облігацій.  

3. Міжнародний ринок акцій. Міжнародні та світові індекси акцій. 

4. Ринок похідних фінансових інструментів. 

5. Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку. 

 

Тема 11. Міжнародні платіжні системи 

1. Поняття та структура міжнародної платіжної системи. Класифікація 

міжнародних платіжних систем.  

2. Сутність та порівняльна характеристика міжнародних платіжних 

систем.  

3. Сучасні тенденцій розвитку систем міжнародних електронних 

платежів. 



 

Тема 12. ТНК в світовій фінансовій системі 

1. Поняття транснаціональних корпорацій  і їх ролі в світовій фінансовій 

системі. Класифікація ТНК.  

2. Види організаційної структури ТНК: функціональна, регіональна, 

матрична, дивізійна. 

3. Управління міжнародними фінансовими потоками в ТНК.  

4. Управління валютними ризиками ТНК. 

 

Тема 13. Міжнародна банківська справа 

1. Поняття міжнародної банківської діяльності.  

2. Операції та учасники міжнародної банківської справи.  

3. Організаційні структури міжнародного банку. 

4. Звітність міжнародних банків і міжнародні нормативи достатності їх 

капіталу. 

5. Валютні операції банків. Валютний арбітраж на міжнародних ринках: 

сутність, види і техніка здійснення. 

6. Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади. 

 

Тема 14. Місце України в міжнародній фінансовій системі 

1. Участь України в міжнародних фінансових відносинах. 

2. Платіжний баланс і зовнішній борг України.  

3. Динаміка валютного курсу гривні.  

4. Пряме іноземне інвестування як рушій інтеграції України в міжнародну 

фінансову систему.  

5. Співробітництво НБУ з міжнародними фінансовими організаціями.  
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Допоміжна література 

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

забезпечення 

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

3. Державний комітет фінансового моніторингу України - http://www.sdfm.gov.ua 

4. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг - 

http://www.dfp.gov.ua 

5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - 

http://www.ssmsc.gov.ua 

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

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

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

www.bank.gov.ua 

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

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

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

11. 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. Департамент статистики Організації Об’єднаних Націй - http://unstats.un.org 

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

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

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

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

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

17. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) [Electronic recourse Access point 

: http://www.asean.org/ 

18. .Economic Co-operation and Development (OECD) Electronic recourse - Access 

point : http://www.oecd.org/ 

19. European Central Bank (ECB) [Electronic recourse] – Access point 

:https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

20. Financial Stability Board [Electronic recourse] – Access point 

:http://www.financialstabilityboard.org 

21. International Finance Corporation (IFC) [Electronic recourse] – Access point: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home 
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Мета проведення семінарських з дисципліни «Міжнародні фінанси» – 

закріплення та розвиток знань, отриманих на лекціях та під час самостійної 

роботи; розвиток навичок аналізу при вирішенні ситуаційних і аналітично-

розрахункових задач; обговорення результатів виконання аналітично-

пошукових завдань; організація систематичної роботи над вивченням 

навчальної дисципліни, контроль ходу вивчення навчальної дисципліни та 

оцінка знань студентів з кожної теми. 

При викладанні навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» 

застосовуються презентації, роздатковий матеріал, статистичний матеріали, 

діаграми та графічні схеми. 

На семінарських заняттях застосовуються: 

- ситуаційні, аналітично-пошукові та тестові завдання; 

- кооперативне навчання (робота за методом малих груп); 

-  дискусії за визначеною тематикою; 

-  роздатковий матеріал (діаграми, рисунки, статистичні дані тощо) для 

виконання графоаналітичних вправ; 

- написання есе. 

З метою якісної підготовки до семінарських занять та забезпечення 

достатнього рівня ефективності проведення кожного заняття необхідно: 

 переглянути конспект лекцій за відповідною темою; 

 вивчити методичні рекомендації щодо самостійної роботи над 

відповідною темою; 

 опрацювати відповідні розділи підручників та навчальних 

посібників; 

 вивчити джерела, вказані в списках додаткової літератури; 

 внести доповнення до конспекту лекції за темою; 

 вирішити розрахункові завдання;  

 виконати аналітично-пошукові завдання; 

 

Лише систематична робота по якісній підготовці до кожного 

семінарського заняття здатна забезпечити успіх у вивченні дисципліни. 

 

  



СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ  

 

Тема 1. Система міжнародних фінансів 

1. Дослідить сутність та елементи міжнародних фінансів. Предмет та 

функції міжнародних фінансів. 

2. Розгляньте суб’єктів міжнародних фінансів. 

3. Визначте сутність та види фінансових потоків. 

4. Дослідить генезис міжнародних фінансів від античності через 

середньовіччя до сучасності. 

Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань. 

Література: див. Список літератури  

 

Тема 2. Світова фінансова архітектура 

1. Розгляньте сутність і основні характеристики міжнародного 

фінансового ринку і його структурних складових. Фінансова система.  

2. Світові фінансові центри: загальна характеристика та умови 

формування. Перспективи розвитку фінансових центрів у контексті 

європейської інтеграції.  

3. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів. 

Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань. 

Література: див. Список літератури  

 

Тематика доповідей: 

1. Світові фінансові центри: загальна характеристика та умови 

формування.  

2. Фінансові центри розвинутих країн та країн, що розвиваються.  

3. Перспективи розвитку фінансових центрів у контексті європейської 

інтеграції. 

 

Тема 3. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові 

фінансові кризи 

1. Розгляньте сутність глобалізації. Поняття фінансової глобалізації, 

основні етапи, форми.  

2. Визначте показники фінансової глобалізації, її ієрархічність. Наслідки 

глобалізації для країн та регіонів.  

3. Дослідить сутність та види світових фінансових криз. 

Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань 

Література: див. Список літератури  

 



Тема 4. Платіжний баланс 

1. Розгляньте сутність та принципи складання платіжного балансу  

2. Визначте структуру платіжного балансу. Концепція економічної 

рівноваги платіжного балансу  

3. Сутність державного регулювання платіжного балансу 

4. Міжнародна інвестиційна позиція країни 

Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань 

Література: див. Список літератури  

 

Тема 5. Сутність та розвиток світової валютної системи 

1. Світова валютно-фінансова система як форма організації міжнародних 

валютно-фінансових відносин 

2. Розгляньте сутність та види  валюти. Конвертованість валют.  

3. Визначте ціну (курс) валюти. Чинники, що впливають на валютний 

курс. Прогнозування валютного курсу.  Сутність валютної політики, її форми. 

4. Світова валютна система, її еволюція.  

Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань 

Література: див. Список літератури  

 

Тема 6. Заборгованість у міжнародній фінансовій структурі 

1. Розгляньте сутність зовнішнього боргу країни та його компоненти. 

Основні аналітичні показники, що характеризують зовнішню заборгованість 

країн. 

2. Суб'єкти міжнародної заборгованості країн та їхні кредитори. 

Взаємовідносини кредиторів і боржників на міжнародних ринках. 

3. Еволюція поглядів на методи подолання кризи міжнародної 

заборгованості з боку кредиторів і боржників.  

4. Сутність та види реструктуризації боргу. Вторинний ринок зовнішніх 

боргів. 

Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань 

- 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). 

Література: див. Список літератури  

 

  



Розділ  ІІ. Міжнародні фінансові ринки та міжнародна фінансова 

діяльність 

Тема 7. Міжнародні валютні ринки та валютні операції 

1. Розгляньте сутність та структуру міжнародного валютного ринку. 

Учасники валютного ринку. 

2. Дослідить сутність та види валютних операції.  

3. Визначте сучасні тенденції розвитку валютного ринку.  

4. Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань 

Література: див. Список літератури  

 

Тема 8. Євровалютний ринок: формування та динаміка 

1. Розгляньте сутність євровалютного ринку та його основні 

характеристики. 

2. Учасники ринку євровалют.  

3. Інструменти ринку євровалют. 

Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань 

Література: див. Список літератури  

 

Тема 9. Міжнародні кредитні ринки 

1. Визначте форми та види міжнародного кредитування. класифікація 

міжнародного кредиту.  

2. Міжнародний кредит та його функції.  

3. Вартість кредиту. Фактори формування різниці в процентних ставках. 

4. Факторингові операції: сутність та види.  

5. Сутність та механізм міжнародного форфейтингу. Порівняльна 

характеристика факторингу і форфейтингу.  

6. Сутність та форми лізингу. Розвиток міжнародного лізингу. 

Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань 

Література: див. Список літератури  

 

Тема 10. Міжнародний ринок цінних паперів 

1. Розгляньте сутність та структуру міжнародного ринку цінних паперів. 

Посередники на ринку цінних папері. 

2. Міжнародні ринки облігацій. Учасники ринку міжнародних облігацій.  

3. Міжнародний ринок акцій. Міжнародні та світові індекси акцій. 

4. Ринок похідних фінансових інструментів. 

5. Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку. 

Завдання: 

- робота з тестами; 



- виконання практичних завдань 

Література: див. Список літератури  

 

Тема 11. Міжнародні платіжні системи 

1. Визначте поняття та структура міжнародної платіжної системи. 

Класифікація міжнародних платіжних систем.  

2. Сутність та порівняльна характеристика міжнародних платіжних 

систем (SWIFT, TARGET, Western Union, PayPal, Chaina UnionPay, Apple Pay, 

UnionPay та ініші).  

3. Сучасні тенденцій розвитку систем міжнародних електронних 

платежів. 

Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань 

Література: див. Список літератури  

 

Тема 12. ТНК в світовій фінансовій системі 

1. Розгляньте сутність транснаціональних корпорацій  і їх ролі в світовій 

фінансовій системі. Класифікація ТНК.  

2. Види організаційної структури ТНК: функціональна, регіональна, 

матрична, дивізійна. 

3. Управління міжнародними фінансовими потоками в ТНК.  

4. Управління валютними ризиками ТНК. 

Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань 

Література: див. Список літератури  

 

Тема 13. Міжнародна банківська справа 

1. Визначте сутність та характеристику міжнародної банківської 

діяльності.  

2. Операції та учасники міжнародної банківської справи. Організаційні 

структури міжнародного банку. 

3. Валютні операції банків. Валютний арбітраж на міжнародних ринках: 

сутність, види і техніка здійснення. 

4. Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади. 

5. Звітність міжнародних банків і міжнародні нормативи достатності їх 

капіталу. 

Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань 

- робота в малих групах за проектом «Міжнародні операції 

комерційних банків та їх розвиток (на прикладі конкретного банку)». 

Література: див. Список літератури  

 



Тема 14. Місце України в міжнародній фінансовій системі 

1. Розгляньте участь України в міжнародних фінансових відносинах. 

2. Платіжний баланс і зовнішній борг України.  

3. Визначте динаміку валютного курсу гривні та фактори, що на неї 

впливають.  

4. Пряме іноземне інвестування як рушій інтеграції України в міжнародну 

фінансову систему.  

5. Співробітництво НБУ з міжнародними фінансовими організаціями. 

Завдання: 

- робота з тестами; 

- виконання практичних завдань 

Література: див. Список літератури  

 

  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО  

ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

з дисципліни 

 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 

 

 

 

Укладач:  

Професор кафедри міжнародного бізнесу  

та економічної теорії І.В.Шкодіна 

 

  



Типові тести з дисципліни «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» 

 

Міжнародний фінансовий ринок – це: 

а) сфера ринкових відносин, що забезпечує переміщення та 

перерозподіл капіталу; 

б) сфера кредитних відносин, що забезпечує переміщення та 

перерозподіл капіталу; 

в) ринок капіталу; 

г) всі відповіді вірні. 

До функцій міжнародного фінансового ринку відносять: 

а) перерозподіл і переміщення капіталів; 

б) централізація капіталу; 

в) позачасова торгівля; 

г) всі відповіді вірні. 

До особливостей міжнародного фінансового ринку відносять: 

а) невеликі масштаби ринку; 

б) відсутність географічних одиниць; 

в) цілодобове проведення операцій; 

г) всі відповіді вірні. 

Фінансова глобалізація – це: 

а) тенденція до утворення єдиного економічного середовища; 

б) тенденція до утворення єдиного політичного середовища; 

в) тенденція до утворення єдиного культурного середовища; 

г) всі відповіді вірні 

Валютні операції – це... 

а)  операції між резидентами у валюті України; 

б)  операції пересилання за кордон валютних цінностей; 

в)  використання валютних цінностей як засобу міжнародного 

обігу; 

г)  операції з переходом права власності на валютні цінності; 

д)  усі відповіді правильні. 

Міжнародний кредит являє собою: 

а) рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, 

пов’язаний з розрахунками між експортерами та імпортерами товарів; 

б) надання грошових коштів в іноземній валюті кредиторами одних країн 

позичальникам інших країн на умовах терміновості, поверненості та платності; 

в) рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, 

пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах поверненості; 

г) рух позичкового капіталу між резидентами різних країн, пов'язаний із 

розрахунками за товари, послуги та проведені роботи, на умовах терміновості, 

поверненості та платності. 

Дата валютування – це... 

а)  дата поставки коштів на рахунок контрагента; 

б)  дата укладання угоди; 

в)  фіксація курсу національної одиниці в іноземній валюті на 



даний момент. 

г)  дата завершення валютної угоди. 

Для країн що розвиваються терміни кредитування зазвичай 

становлять: 

а) від 6 до 12 місяців; 

б) більше 1 року; 

в) від 3 до 6 місяців. 

Вартість однієї валюти, виражена в іншій валюті через третю валюту 

– це: 

а) прямий курс; 

б) зворотній курс; 

в) спот курс; 

г) кросс-курс. 

Паризький клуб представляє собою: 

а) організацію уряді країн-кредиторів; 

б) організацію корпорацій-кредиторів; 

в) назва відомого у Парижі банку. 

Лондонський клуб представляє собою: 

а) консультаційний комітет урядів країн-кредиторів; 

б) консультаційний комітет банків-кредиторів; 

в) популярне місце відпочинку британських фінансових аналітиків; 

г) організацію кредитних банків. 

Джерелами фінансових ресурсів Міжнародного Банку Реконструкції 

та Розвитку є: 

а) позики на міжнародних ринках; 

б) підписка на капітал з боку засновників; 

в) кредити МВФ; 

г) субсидії провідних країн. 

Міжнародний ринок облігацій – це: 

а) ринок євровалют; 

б) ринок боргових зобов’язань і єврооблігацій; 

в) ринок іноземних облігацій; 

г) ринок боргових зобов’язань, єврооблігацій, іноземних облігацій 

Міжнародні консорціумні кредити являють собою: 

а) довгострокові позики; 

б) короткострокові позики; 

в) середньострокові позики; 

г) коротко- і середньострокові позики; 

д) довго- і середньострокові позики; 

е) коротко- і довгострокові позики. 

Синдикат кредиторів – це: 

а) група банків із різних країн, що за взаємною згодою об’єднуються для 

отримання кредиту; 

б) група банків із різних країн, що за взаємною згодою об’єднуються для 

розміщення кредиту; 



в) група інвестиційних компаній, що об’єдналися для розміщення 

боргових цінних паперів; 

г) група банків із різних країн, що об’єдналися для кредитування 

виробництва синтетичної продукції. 

Учасники синдикату – це: 

а) банки; 

б) банки, фінансові компанії, юридичні фірми; 

в) банки та інші фінансово-кредитні установи. 

Зворотне котирування – це... 

а)  вартість одиниці національної валюти, що виражається в іноземній 

валюті; 

б) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за 

національну; 

в) обмінний курс продажу чи купівлі, що використовується у валютних 

операцій. 

г)  можливий інший варіант. 

Курс спот – це... 

а) обмінний курс продажу чи купівлі, який використовується для 

валютних операцій без будь-якої угоди про здійснення майбутньої купівлі чи 

продажу; 

б) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за 

національну; 

в) співвідношення між двома валютами, яке визначено через їх курс до 

третьої валюти. 

г)  можливий інший варіант. 

Міжнародний валютний ринок FOREX являє собою: 

а) біржовий ринок; 

б) позабіржовий ринок; 

в) ринок угод між грошовими вкладами різних країн; 

г) угоди на цьому ринку неможливі. 

Євроринок – це: 

а) частина світового ринку, на якому банки проводять операції в 

іноземній валюті за межами країн-емітентів цих валют.; 

б) частина світового ринку, на якому банки проводять операції тільки в 

національній валюті за межами своєї країни; 

в) частина світового ринку, на якому банки проводять операції в 

іноземній валюті всередині своєї країни; 

г) частина європейського ринку, на якому банки проводять операції в 

іноземній валюті за межами країн-емітентів цих валют. 

Якщо українським фірмам потрібні швейцарські франки, то буде 

здійснено емісію: 

а) євронот; 

б) іноземних облігацій; 

в) іменних облігацій; 

г) єврооблігацій. 



Акціям притаманні такі властивості: 

а) є титулом власності; 

б) обмежена відповідальність; 

в) відсутність терміну існування; 

г) жодної вірної відповіді. 

Облігація – це цінний папір, який засвідчує: 

а) право власника на придбання частини майна акціонерного товариства у 

будь-який час; 

б) право власника на отримання фіксованого доходу у вигляді 

фіксованого відсотка до номіналу облігації; 

в) право власника на управління акціонерним товариством, облігації 

якого він придбав; 

г) надання позики власником облігації та його право на одержання 

щорічного доходу у вигляді відсотка до номіналу облігації. 

 

Типові задачі: 

 

Задача. Торгова фірма «Інтен-дан» уклала угоду на купівлю імпортних 

товарів. Вартість контракта – 4 млн.дол. За умовами контракту товар буде 

надходити партіями. Вартість однієї партії товару – 800 тис. дол. Постачання 

товарів відбудеться 5 партіями в такі дати: 16.05; 15.06; 30.07; 20.08; 11.09. 

Власних коштів на оплату контракту у фірми немає, тому вона звернулася 

у Приват Банк з проханням про відкриття кредитної лінії. Процентна ставка 

(див на сайті Банку). Реалізація товарів буде здійснюватися через торгівельну 

мережу, яка має стійке фінансове становище та гарантує погашення кредиту й 

виплату відсотків. Приблизний термін реалізації однієї партії товару – 40 днів. 

Різницю між ціною реалізації та ціною поставки буде направлено на виплату 

процентів за кредитом і у дохід фірми. 

Необхідно визначити потребу у кредиті на кожну дату поставки. 

 

Задача.  Комерційний банк видав кредит у розмірі 55 тис дол. США на 10 

місяців за ставкою 7% річних. 

Визначити суму, що погашається і суму відсотків за кредит 

 

Задача. Товар продається за 40,0 дол. США за одиницю у США и за 19,0 

фунтів стерлінгів за одиницю у Великобританії. Виходячи з прогнозу про те, 

що обмінний курс між доларом США і фунтом стерлінгів становить зараз USD 

2/GBP і не існує витрат транзакцій (transaction costs) або перешкод торгівлі, що 

потрібно зробити щоб отримати вигоди від цієї можливості арбітражу? Скільки 

ви розраховуєте заробити на кожній одиниці товару? 

 

Задача.  США виробляють товар, один кілограм якого продається за 32 

USD у США, й така ж кількість товару продається у Японії за 2200 єн. 



Очікується, що ціна товару у США збільшиться до 35 USD впродовж 

наступного рику, тоді як ціна одного кілограма товару в Японії зросте до 2284 

єни. Яким повинен бути обмінний курс спот долара до єни через рік? 

 

Задача. Акціонерне товариство випустило 5 тисяч привілейованих акцій 

номіналом 20 гривень одиниця. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій 

було оголошено рівним 20% від їх номіналу. Визначити мінімальну суму, яку 

товариство повинно сплатити кожного року у вигляді дивідендів за 

привілейованими акціями. 

 

Задача. Фірма «Інвестор-ХХІ» щорічно виплачує за своїми 

привілейованими акціями 25 дол. США дивідендів. Коефіцієнт дисконтування 

(доходності) привілейованої акції складає 9,5%. 

Визначте вартість (ринкову ціну) привілейованої акції. Дайте пояснення. 

 

Завдання. Підприємство «АвадоН»  має поточний валютний рахунок у 

банку N та хоче отримати валютний кредит у розмірі 200 тис. дол. під 

забезпечення золотом. Яку інформацію буде аналізувати банк для прийняття 

рішення щодо видачі кредиту? Що входитиме до пакету документів для 

отримання такого кредиту? 

 

Задача. Облігації номіналом 45 доларів США продаються за ціною 43,5 

доларів США. Визначити курс та ціну облігації. 

 

  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ 

ЗАВДАННЯ 

 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

з дисципліни 

 

 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 

 

 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

галузь знань: 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальність  292 «Міжнародні економічні відносини» 

освітня програма  «Міжнародні фінанси» 

вид дисципліни: обов’язкова дисципліна спеціалізації «Міжнародні 

фінанси» 

факультет Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

 

Укладач:  

д.е.н., проф. професор кафедри міжнародного бізнесу  

та економічної теорії І.В.Шкодіна 

  



Самостійна робота студента з дисципліни «Міжнародні фінанси» включає 

визначені робочою навчальною програмою матеріали. Цей вид навчальної 

діяльності надає студенту можливість здійснювати поглиблену підготовку та 

сприяє поглибленій підготовці в напрямах, визначених характером майбутньої 

діяльності. 

Самостійна робота студентів має на меті удосконалення діючої в 

Університеті і системи підготовки фахівців, яка спрямована на реалізацію таких 

основних завдань: 

– підвищення якості навчання студентів; 

– систематизація знань з міжнародних фінансів та активне їх засвоєння 

упродовж вивчення дисципліни; 

– забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і 

підготовки до контрольних заходів (поточних та підсумкового екзамену); 

– підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи 

впродовж навчання, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на 

формування стійких знань, умінь та навичок; 

– розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей 

студентів, розвитку їх творчого мислення та формування фахових компетенцій. 

 

  



ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Вивчення матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового 

контролю знань 

 

ТЕМА 1. Система міжнародних фінансів 

Питання для самодіагностики знань  

1. Дослідить сутність та елементи міжнародних фінансів.  

2. Визначте предмет та функції міжнародних фінансів. 

3. Розгляньте суб’єктів міжнародних фінансів. 

3. Визначте сутність та види фінансових потоків. 

4. Дослідить генезис міжнародних фінансів від античності через 

середньовіччя до сучасності. 

Питання для дискусій та есе: 

1. Роль міжнародних фінансів у розвитку міжнародної економіки. 

2. Історія виникнення та розвитку міжнародних фінансових відносин. 

3. Основні канали руху фінансових потоків, їх величина та динаміка.  

4. Характеристика чинників від яких належать обсяг та напрями 

фінансових потоків (на конкретних прикладах). 

5. Структура та учасники сучасної світової фінансової системи. 

 

ТЕМА 2. Світова фінансова архітектура 

Питання для самодіагностики знань  

1. Розгляньте сутність і основні характеристики міжнародного 

фінансового ринку і його структурних складових. Фінансова система.  

2. Світові фінансові центри: загальна характеристика та умови 

формування. Перспективи розвитку фінансових центрів у контексті 

європейської інтеграції.  

3. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів. 

Тематика доповідей: 

1. Світові фінансові центри: загальна характеристика та умови 

формування.  

2. Сучасні трансформації світової фінансової архітектури. 

3. Фінансові центри розвинутих країн та країн, що розвиваються.  

4. Перспективи розвитку фінансових центрів у контексті європейської 

інтеграції. 

5. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів. 

Аналітично-пошукові завдання: 

1. На основі останнього індексу світових глобальних фінансових центрів 

(Британський центр Z/Yen) дослідить певний міжнародний фінансовий центр 

або міжнародні фінансові центри за регіонами. 

2. Особливості ведення бізнесу в офшорній зону (на прикладі). 

3. «Чорний» список офшорних зон.  



4. План BEPS: сутність заходів та наслідки для України (для підготовки 

використати останній звіт OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS)/ 

5. Офшорні схеми для міжнародного бізнесу.  

6. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і відмиванням 

«брудних» грошей в офшорах.  

 

Тема 3. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові 

фінансові кризи 

Питання для самодіагностики знань  

1. Розгляньте сутність глобалізації. Поняття фінансової глобалізації, 

основні етапи, форми.  

2. Визначте показники фінансової глобалізації, її ієрархічність. Наслідки 

глобалізації для країн та регіонів.  

3. Дослідить сутність та види світових фінансових криз. 

Аналітично-пошукові завдання: 

1. Розгляньте індекс фінансової відкритості країни (на вибір). 

2. Дослідіть останній Globalization Index – top 50 countries. Які економічні, 

соціальні та політичні індикатори покращують місце країни в цьому індексі? 

3. Розгляньте концепцію Globalization 4.0: сутність та напрями розвитку 

4. Глобальні виклики світової економіки та наслідки фінансової 

глобалізації. 

 

Тема 4. Платіжний баланс 

Питання для самодіагностики знань  

1. Розгляньте сутність та принципи складання платіжного балансу  

2. Визначте структуру платіжного балансу. Концепція економічної 

рівноваги платіжного балансу  

3. Сутність державного регулювання платіжного балансу 

4. Міжнародна інвестиційна позиція країни 

Аналітично-пошукові завдання: 

1. Методологічні підходи та практика складання платіжного балансу. 

2. Аналіз платіжного балансу країни (на вибір студента). 

3. Міжнародна інвестиційна позиція й баланс поточних операцій країни: 

аналіз взаємозв’язків (на прикладі країни). 

 

Тема 5. Сутність та розвиток світової валютної системи 

Питання для самодіагностики знань  

1. Світова валютно-фінансова система як форма організації міжнародних 

валютно-фінансових відносин 

2. Розгляньте сутність та види  валюти. Конвертованість валют.  

3. Визначте ціну (курс) валюти. Чинники, що впливають на валютний 

курс. Прогнозування валютного курсу. Сутність валютної політики, її форми. 

4. Світова валютна система, її еволюція.  

Аналітично-пошукові завдання: 

1. Альтернативні шляхи розвитку світової валютної системи 



2. Формування валютних зон: теоретичні та практичні аспекти. 

3. Регіональних валютних систем та їх подальші перспективи. 

4. Валютна безпека держави в умовах світової глобалізаціїю. 

5. Валютні війни як маніпулятивний інструмент міжнародних відносин. 

 

Тема 6. Заборгованість у міжнародній фінансовій структурі 

Питання для самодіагностики знань  

1. Розгляньте сутність зовнішнього боргу країни та його компоненти. 

Основні аналітичні показники, що характеризують зовнішню заборгованість 

країн. 

2. Суб'єкти міжнародної заборгованості країн та їхні кредитори. 

Взаємовідносини кредиторів і боржників на міжнародних ринках. 

3. Еволюція поглядів на методи подолання кризи міжнародної 

заборгованості з боку кредиторів і боржників.  

4. Сутність та види реструктуризації боргу. Вторинний ринок зовнішніх 

боргів. 

Аналітично-пошукові завдання: 

1. Динаміка глобального боргу: проблеми та шляхи їх вирішення. 

2. Аналіз заборгованості країни (на прикладі). 

3. Методи реструктуризації боргу (на прикладі). 

4. Зовнішній борг та проблеми його обслуговування (на прикладі країни). 

5. Складіть рейтинг 10 країн, що мають найбільшу заборгованість перед 

МВФ. Які причини такої ситуації на Ваш погляд?  

6. Складіть перелік держав-боржників Паризького клубу. 

7. Складіть рейтинг країн, які мають найбільші квоти у МВФ.  

 

Розділ  ІІ. Міжнародні фінансові ринки та міжнародна фінансова 

діяльність 

Тема 7. Міжнародні валютні ринки та валютні операції 

Питання для самодіагностики знань  

1. Розгляньте сутність та структуру міжнародного валютного ринку. 

Учасники валютного ринку. 

2. Дослідить сутність та види валютних операції.  

3. Визначте сучасні тенденції розвитку валютного ринку.  

Аналітично-пошукові завдання: 

1. Тенденції розвитку сучасного валютного ринку в умовах нестабільності 

світової фінансової системи. 

2. Валютний ринок України: проблеми і перспективи розвитку. 

3. Переваги та недоліки лібералізації валютного регулювання в Україні. 

4. Управління валютним ризиком. 

5. Аналіз ринку FОRЕХ (Foreign Currency Exchange Market). 

 

  



Тема 8. Євровалютний ринок: формування та динаміка 

Питання для самодіагностики знань  

1. Розгляньте сутність євровалютного ринку та його основні 

характеристики. 

2. Учасники ринку євровалют.  

3. Інструменти ринку євровалют. 

Аналітично-пошукові завдання: 

1. Особливості функціонування євроринку. 

2. Аналіз інструментів євроринку (на вибір).  

 

Тема 9. Міжнародні кредитні ринки 

Питання для самодіагностики знань  

1. Визначте форми та види міжнародного кредитування. класифікація 

міжнародного кредиту.  

2. Міжнародний кредит та його функції.  

3. Вартість кредиту. Фактори формування різниці в процентних ставках. 

4. Факторингові операції: сутність та види.  

5. Сутність та механізм міжнародного форфейтингу. Порівняльна 

характеристика факторингу і форфейтингу.  

6. Сутність та форми лізингу. 

Аналітично-пошукові завдання: 

1. Тенденції розвитку світового кредитного ринку.  

2. Динаміка змін відсоткових ставок центральних банків світу та їх вплив 

на міжнародний кредитний ринок.  

3. Механізм міжнародного факторингу.  

4. Форфейтінг: переваги, недоліки, тенденції розвитку. 

5. Розвиток міжнародного лізингу: тенденції розвитку.  

 

Тема 10. Міжнародний ринок цінних паперів 

Питання для самодіагностики знань  

1. Розгляньте сутність та структуру міжнародного ринку цінних паперів. 

Посередники на ринку цінних папері. 

2. Міжнародні ринки облігацій. Учасники ринку міжнародних облігацій.  

3. Міжнародний ринок акцій. Міжнародні та світові індекси акцій. 

4. Ринок похідних фінансових інструментів. 

5. Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку. 

Аналітично-пошукові завдання: 

1. За даними World Federation of Exchanges (https://www.world-

exchanges.org/) дослідить тенденції розвитку міжнародного ринку цінних 

паперів (за різними інструментами або за територіальною ознакою). 

2. Зробіть звіт про діяльність біржового альянсу Euronext за останній рік 

(можна обрати будь-яку біржу). 

3. Динаміка міжнародних індексів акцій.  

4. Ф’ючерсні ринки: портфельні стратегії, управління ризиками та 

арбітраж. 

https://www.world-exchanges.org/
https://www.world-exchanges.org/


5. Вплив світової кризи на фондовий ринок. 

6. Індикатори кризових ситуацій на світовому фондовому ринку.  

7. Порівняльний аналіз світових блакитних фішок на ринку цінних 

паперів.  

8. «Чорні лебеді» світового фондового  ринку  

 

Тема 11. Міжнародні платіжні системи 

Питання для самодіагностики знань  

1. Визначте поняття та структура міжнародної платіжної системи. 

Класифікація міжнародних платіжних систем.  

2. Сутність та порівняльна характеристика міжнародних платіжних 

систем (SWIFT, TARGET, Western Union, PayPal, Chaina UnionPay, Apple Pay, 

UnionPay, Fondi та ініші). 

3. Які критерії важливості платіжних систем в Україні? 

4. Сучасні тенденцій розвитку систем міжнародних електронних 

платежів. 

Аналітичне завдання 

1. Зробіть порівняльну характеристику міжнародних платіжних систем в 

Україні на основі критерію віднесення їх до системно важливих, соціально 

важливих та важливих платіжних систем (див сайт НБУ). 

2. Які платіжні системи працюють в Україні? Дайте їм характеристику та 

проведіть аналіз діяльності (для підготовки використайте останній Звіт НБУ по 

оверсайту платіжних систем). 

 

Тема 12. ТНК в світовій фінансовій системі 

Питання для самодіагностики знань  

1. Розгляньте сутність транснаціональних корпорацій  і їх ролі в світовій 

фінансовій системі. Класифікація ТНК.  

2. Види організаційної структури ТНК: функціональна, регіональна, 

матрична, дивізійна. 

3. Управління міжнародними фінансовими потоками в ТНК.  

4. Управління валютними ризиками ТНК. 

 

Аналітично-пошукові завдання: 

1. Транснаціональні корпорації та їх роль в світовій економіці. 

2. Генезис та еволюція ТНК. 

3. Експансія ТНК: за та проти.  

4. Особливості діяльності ТНК (на прикладі). 

5. Управління валютними ризиками ТНК. 

6. Оподаткування в міжнародній фінансовій діяльності ТНК. 

Питання до дискусії:  

Визначення оптимальної структури ТНК, ефективність використання 

фінансових зв'язків (на прикладах).  

Фінансова політика транснаціональних корпорацій та її особливості в 

Україні, Європі, Америці, Азії 



Які заходи застосовують ТНК для ухиляння від податків?. 

 

Тема 13. Міжнародна банківська справа 

Питання для самодіагностики знань  

1. Визначте сутність та характеристику міжнародної банківської 

діяльності.  

2. Операції та учасники міжнародної банківської справи.  

3. Організаційні структури міжнародного банку. 

4. Звітність міжнародних банків і міжнародні нормативи достатності їх 

капіталу. 

5. Валютні операції банків. Валютний арбітраж на міжнародних ринках: 

сутність, види і техніка здійснення. 

6. Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади. 

Аналітично-пошукові завдання 

1. Відміна банківської таємниці – AEOI чи обмін податково-важливою 

інформацією?  

2. CRS- як працює автоматичний обмін інформацією між банками та 

податковими інституціями в світі? 

3. Тіньовий банкінг: сутність, динаміка розвитку.  

4. Відкрита валютна позиція банку та методика її розрахунку.  

 

Тема 14. Місце України в міжнародній фінансовій системі 

Питання для самодіагностики знань  

1. Розгляньте участь України в міжнародних фінансових відносинах. 

2. Платіжний баланс і зовнішній борг України.  

3. Визначте динаміку валютного курсу гривні та фактори, що на неї 

впливають.  

4. Пряме іноземне інвестування як рушій інтеграції України в міжнародну 

фінансову систему.  

5. Співробітництво НБУ з міжнародними фінансовими організаціями. 

Аналітично-пошукові завдання: 

1. Формування зовнішнього боргу України: структура та тенденції.  

2. Динаміка валютного курсу гривні: проблеми девальвації та ревальвації.  

3. Міжнародні резерви України. 

4. Платіжний баланс і зовнішній борг України.  

5. Пряме іноземне інвестування в Україні. 

6. Співробітництво НБУ з МВФ: проблеми та перспективи.  

7. Україна на міжнародних ринках позичкового капіталу. 

Питання до дискусії 

1. Міжнародний валютний фонд і проблеми фінансової стабільності в 

Україні 

2. Чи може Україна стати міжнародним фінансовим центром? 

  



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Сутність та елементи міжнародних фінансів.  

2. Предмет та функції міжнародних фінансів. 

3. Міжнародні фінансові потоки.  

4. Суб’єкти міжнародних фінансів.  

5. Міжнародні фінансові організації. 

6. Генезис міжнародних фінансів від античності через середньовіччя 

до сучасності.  

7. Сутність і основні характеристики міжнародного фінансового 

ринку і його структурних складових.  

8. Світова фінансова система: структура та учасники.  

9. Світові фінансові центри: загальна характеристика та умови 

формування.  

10. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів 

11. Поняття фінансової глобалізації, основні етапи, форми.  

12. Показники фінансової глобалізації.  

13. Сутність світової фінансової кризи, основні риси та показники. 

Фактори розвитку фінансової кризи.  

14. Особливості та негативні наслідки сучасних світових фінансових 

криз. Форми подолання фінансової кризи і наслідки. 

15. Поняття платіжного балансу, його структура.  

16. Методичні підходи щодо побудови платіжного балансу країни та 

визначення його сальдо.  

17. Економічна рівновага платіжного балансу. 

18. Світова валютна система, її еволюція.  

19. Формування європейської валютної системи.  

20. Валюта. Види валют. Конвертованість валют. 

21. Ціна (курс) валюти. Фактори, що впливають на формування 

валютного курсу.  

22. Вплив на валютний курс активного платіжного та пасивного 

платіжного балансу. 

23. Національна валютна система України.  

24. Напрями валютної політики України. 

25. Зовнішній борг країни. 

26. Дефолт і кризи світової заборгованості.  

27. Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні 

зовнішнього боргу.  

28. Управління зовнішнім боргом. Законодавче регулювання 

зовнішнього боргу. 

29. Передумови створення сучасних валютних ринків та їх особливості. 

30. Структура міжнародного валютного ринку. Учасники валютного 

ринку.  

31. Валютні операції, їх класифікація.  

32. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку.  



33. Євровалютний ринок: сутність та основні характеристики. 

34. Форми та види міжнародного кредитування.  

35. Світовий кредитний ринок (СКР): сутність, структура.  

36. Міжнародний кредит та його функції.  

37. Вартість кредиту. Фактори формування різниці в процентних 

ставках.  

38. Факторингові операції: сутність та види.  

39. Форфейтінг: переваги та недоліки. Порівняльна характеристика 

факторингу і форфейтингу.  

40. Сутність та форми лізингу. Розвиток міжнародного лізингу. 

41. Поняття та структура міжнародного ринку цінних паперів.  

42. Міжнародні ринки облігацій.  

43. Розвиток ринку єврооблігацій.  

44. Міжнародний ринок акцій. Сутність та види акцій.  

45. Іноземні акції та євроакції.  

46. Загальна характеристика депозитарних розписок.  

47. Міжнародні та світові індекси акцій. 

48. Ринок похідних фінансових інструментів. сутність та види 

деривативів.  

49. Поняття та структура міжнародної платіжної системи 

50. Фінансові послуги міжнародних платіжних систем: інтернет - 

банкінг, інтернет - трейдінг  та інтернет- страхування. 

51. Світова міжбанківська система SWIFT.  

52. Тенденцій розвитку систем міжнародних електронних платежів. 

53. Поняття, види транснаціональних корпорацій та їх ролі в світовій 

фінансовій системі.  

54. Управління міжнародними фінансовими потоками в ТНК.  

55. Управління валютними потоками та короткострокові кредити  ТНК.  

56. Міжнародні портфельні інвестиції.  

57. Управління валютними ризиками ТНК.  

58. Оподаткування в міжнародній фінансовій діяльності ТНК.  

59. Поняття міжнародної банківської діяльності. Учасники міжнародної 

банківської діяльності. 

60. Операції міжнародної банківської справи.  

61. Звітність міжнародних банків і міжнародні нормативи достатності 

їх капіталу. 

62. Валютні операції банків.  

63. Валютний арбітраж на міжнародних ринках: сутність, види і техніка 

здійснення. 

64. Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади.  

65. Платіжний баланс і зовнішній борг України.  

66. Формування зовнішнього боргу України: структура та тенденції. 

Характерні ознаки еволюції державного зовнішнього боргу України.  

67. Динаміка валютного курсу гривні.  

68. Міжнародні резерви України.  



69. Пряме іноземне інвестування в  Україні  

70. Україна на міжнародних ринках позичкового капіталу. 

 
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. 

“2” 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.  

“1,5” 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.  

“1” 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 

“2” балів ставиться коли студент дає повну вичерпну відповідь. Вона складається з 

правильних арифметичних дій, доцільного та логічного теоретичного обґрунтування 

виконаних розрахунків. 

“1,5” бали ставиться тоді, коли теоретичне обґрунтування зроблене, хід розв’язання 

вірний, але є  помилка при арифметичних розрахунках. 

“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 1-2 хвилини. 



Загальна оцінка за тестове завдання виставляється в залежності від набраної кількості 

балів:  

“2” балів виставляється, якщо правильні відповіді складають 90-100%. 

“1,5” бали виставляється, якщо правильні відповіді складають 74-89%. 

“1” бали виставляється, якщо правильні відповіді складають 60 - 73%. 

“0” виставляється, якщо правильні відповіді складають до 60%. 

4. Критерії оцінювання аналітично-пошукових завдань та есе.  

«3» 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; 

«2,5» 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 

«2» 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 як середня величина 

 

8. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 

Курсова 

робота 
Разом 

Т.1 - Т.6 Т.7- Т.14     

15 15 30 60 40 100 

 

 

 

 


