
Назва дисципліни «Міжнародні фінанси» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ 

цільова аудиторія – студенти 2 курсу 

рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) 

галузь знань – 24 «Сфера обслуговування» 

спеціальність – 242 «Туризм» 

освітньо-професійна програма – «Міжнародний 

туристичний бізнес» 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

професор кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства, доктор економічних наук Баранова В.В. 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 

3 поверх, каб. 366-а; тел. (057) 707-53-06 

електронна адреса кафедри: v.v.baranova@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародний бізнес» 

Опис 

Мета дисципліни: 

формування системи знань за теоретичними основами та 

практичними навичками міжнародних фінансів і аналізу 

в галузі міжнародного фінансового ринку, міжнародних 

інвестицій, оподаткування, міжнародних розрахунків, 

валютних операцій; вивчення механізмів та 

інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній 

та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному 

рівнях. 

Очікувані результати навчання: 

у результаті вивчення навчальної дисципліни 

заплановано отримання наступних результатів навчання 

здобувачами вищої освіти: 

ПРН 2. Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці базові поняття з теорії туризму, організації 

туристичного процесу та туристичної діяльності 

суб’єктів ринку туристичних послуг, а також 

світоглядних та суміжних наук. 

ПРН 8. Ідентифікувати туристичну документацію та 

вміти правильно нею користуватися. 

ПРН 11. Володіти державною та іноземною (ними) 

мовою (мовами), на рівні достатньому для здійснення 

професійної діяльності. 

ПРН 15. Проявляти толерантність до альтернативних 

принципів та методів виконання професійних завдань. 

ПРН 16. Діяти у відповідності з принципами соціальної 

відповідальності та громадянської свідомості. 

ПРН 17. Управляти своїм навчанням з метою 

самореалізації в професійній туристичній діяльності. 

ПРН 18. Адекватно оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних професійних ситуаціях. 



ПРН 19. Аргументовано відстоювати свої погляди у 

розв’язанні професійних завдань. 

ПРН 20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати 

шляхи їх розв’язання. 

ПРН 21. Приймати обґрунтовані рішення та нести 

відповідальність за результати своєї професійної 

діяльності. 

ПРН 22. Професійно виконувати завдання в 

невизначених та екстремальних ситуаціях. 

ПРН 23. Знання ролі та функцій міжнародних організацій 

у формуванні і реалізації концепції інформаційного 

суспільства як чинника міжнародного розвитку. 

ПРН 24. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в 

сфері міжнародного співробітництва, стан взаємодії та 

конфлікту. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Заплановано 11 (одинадцять) тем, які вивчаються 

протягом 64 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 32 

год. – семінарські заняття). 

Тема № 1. Система міжнародних фінансів 

(лекцій – 2 год., сем. – 2 год.) 

Тема № 2. Еволюція світової валютної системи 

(лекцій – 4 год., сем. – 4 год.) 

Тема № 3. Міжнародні валютні ринки та валютні 

операції (лекцій – 4 год., сем. – 4 год.) 

Тема № 4. Євроринок: формування та особливості 

функціонування (лекцій – 4 год., сем. – 4 год.) 

Тема № 5. Ринок міжнародних інвестицій 

(лекцій – 2 год., сем. – 2 год.) 

Тема № 6. Міжнародний кредитний ринок 

(лекцій – 2 год., сем. – 2 год.) 

Тема № 7. Транснаціональні корпорації в світовій 

фінансовій системи (лекцій – 2 год., сем. – 2 год.) 

Тема № 8. Платіжний баланс та міжнародні 

розрахунки (лекцій – 4 год., сем. – 4 год.) 

Тема № 9. Міжнародні валютно-фінансові інституції 

та економічні організації (лекцій – 2 год., сем. – 2 год.) 

Тема № 10. Глобалізації світового фінансового 

середовища. Світові фінансові кризи 

(лекцій – 4 год., сем. – 4 год.) 

Тема № 11. Участь та місце України у світовому 

фінансовому ринку (лекцій – 2 год., сем. – 2 год.) 

Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей на семінарських заняттях; колоквіумів; 

тестових завдань; виконання творчих завдань; 

розв’язування евристичних та ситуаційних завдань; 

виконання індивідуальної семестрової роботи (реферати, 

аналітичні обзори). 

Підсумковий контроль: екзамен. 



Мова викладання: українська 

 


