
Назва дисципліни  
ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВА ТА БАНКІВСЬКА 

СИСТЕМА 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу, освітньо-професійна програма 

«Міжнародний бізнес» другий (магістерський) рівень, 1 

курс,  2 семестр. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної 

теорії д.е.н., доц.  Шкодіна І.В. 

Адреса: ауд. 3-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61077 

ec_teor@karazin.ua 

Телефон: +38 (057) 707-53-51 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Наявність фахових знань студентів, спроможність до 

аналізу та синтезу; здатність до практичного застосування 

теоретичних знань 

Опис 

Мета дисципліни є формування у студентів сучасного 

економічного мислення, системи знань та компетентностей 

економіко-фінансового характеру щодо функціонування 

глобальної фінансової та банківської системи. 

Очікувані результати навчання.  

знати: 

- визначення та структуру глобальної фінансової  

системи; 

- особливості трансформації ролі міжнародних 

фінансів в умовах глобалізації економіки; 

- призначення і тенденції розвитку глобального 

фінансового ринку; 

- зміст валютних відносин в системі глобальних 

фінансів;  

- закономірності, структуру і принципи 

функціонування регіональної і світової валютних систем;  

- роль міжнародних валютних кредитних і 

фінансових організацій в міжнародній фінансовій системі; 

- сутність та особливості розвитку глобального 

ринку цінних паперів; 

- сутність та  структуру глобальної банківської 

системи; 

- причини та наслідки глобальних фінансово-

кредитних криз. 

вміти: 

- застосовувати системний підхід до аналізу сучасних 

глобальних фінансово-кредитних відносин; 

- оцінювати стан глобальних валютних та кредитних 

ринків; 

- виявляти тенденції розвитку глобальної банківської 

системи; 

- застосовувати фінансові показники при оцінці різних  

фінансових активів; 

- аналізувати інформацію про стан окремих сфер 



глобальних фінансів при схваленні управлінських рішень і 

оцінці їх ефективності; 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Світова фінансова система та її структура  

Тема 2. Глобалізація та фінансіалізація: наслідки для 

світової фінансової системи 

Тема 3. Валютні ринки: сутність, еволюція та функції 

Тема 4. Глобальний фондовий ринок 

Тема 5. Глобальний ринок деривативів. 

Тема 6. Міжнародна банківська справа  

Тема 7. Digital-banking: сутність та особливості розвитку.  

Тема 8. Світові фінансові кризи: сутність, види та наслідки 

Тема 9. Регулювання глобальних фінансових ринків. 

Тема 10. Інтеграція України в глобальну фінансову систему 

 

Методи контролю результатів навчання 

вхідний – у формі співбесіди, поточний – у формі 

опитування, тестування, розв’язання задач, контрольної 

роботи; семестровий – у формі екзамену. 

 

Мова викладання. Українська  

 

 

 


