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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси»
Місце у
Пререквізити: Основи фінансів, Економічна теорія, мікро- та макроекономіка,
структурноГроші та грошово-кредитна політика, Публічні фінанси
логічній схемі
Постреквізити: Інститути міжнародного страхового ринку, Корпоративні
підготовки
фінанси
Мова викладання
Українська
Статус дисципліни
обов’язкова
Курс/семестр вивчення
2/4
Кількість кредитів ЄКТС/
4/2
кількість модулів
Денна форма навчання:
Кількість годин: 120 год– загальна кількість: 4 семестр –120 год.
- лекції: 16 год.
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 32 год.
- самостійна робота: 72 год.
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 4 семестр – залік (ПМК)
Заочна форма навчання
Кількість годин: 120 год– загальна кількість: 4 семестр –120 год.
- лекції: 4 семестр – 4 год.
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 4 семестр – 6 год.
- самостійна робота: 4 семестр –110 год.
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 4 семестр – залік (ПМК)

Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання
Метою навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» є формування системи
теоретичних знань і практичних навичок з міжнародних фінансів, механізмів та
інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- і
макроекономічному рівнях.
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання, які забезпечує
навчальна дисципліна
ПР03.
Визначати
особливості
функціонування сучасних світових та
національних фінансових систем та їх
структури.
ПР13 Володіти загальнонауковими та
спеціальними методами дослідження
фінансових процесів.
ПР14. Вміти абстрактно мислити,
застосовувати аналіз та синтез для
виявлення ключових характеристик
фінансових
систем,
а
також
особливостей поведінки їх суб’єктів.

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК06. Здатність проведення досліджень на
відповідному рівні.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
СК02. Розуміння особливостей функціонування
сучасних світових та національних фінансових
систем та їх структури.
СК05.
Здатність
застосовувати
знання
законодавства у сфері монетарного, фіскального
регулювання та регулювання фінансового
ринку.
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Міжнародні фінанси у глобальному фінансовому середовищі
Тема 1. Система міжнародних фінансів
Поняття міжнародних фінансів як сукупність його основних складових елементів:
світове фінансове середовище, міжнародні фінансові ринки, міжнародна банківська справа,
фінанси міжнародних корпорацій, міжнародне портфельне інвестування.
Функції міжнародних фінансів. Розвиток міжнародних фінансів. Світове фінансове
середовище та його взаємозв’язок зі світовим економічним середовищем. Суб’єкти
міжнародних фінансів та їх характеристика. Міжнародне фінансове право. Міжнародна
фінансова політика та її складові.
Поняття фінансової глобалізації, основні етапи, форми. Особливості сучасної
фінансової глобалізації. Особливості та негативні наслідки сучасних світових фінансових
криз.
Тема 2. Заборгованість у системі міжнародних фінансів
Поняття «зовнішній борг» і його компоненти: «довгостроковий борг»,
«короткострокові борги»,
«заборгованість перед МВФ». Основні аналітичні показники, що характеризують зовнішню
заборгованість країн. Основні елементи сучасної міжнародної заборгованості. Методика
Всесвітнього банку для аналізу зовнішнього боргу країни. Основні індикатори
заборгованості. Суб'єкти міжнародної заборгованості країн та їхні кредитори.
Взаємовідносини кредиторів і боржників на міжнародних ринках. Управління
державним зовнішнім боргом. Реструктуризація зовнішнього боргу та її механізми.
Тема 3. Світова валютна система та етапи її еволюції
Поняття світової валютної системи. Об'єктивні передумови створення світової
валютної системи. Структура світової валютної системи. Світова, регіональна і національна
валютні системи, їхній взаємозв'язок і основні елементи. Національні, світові валюти та
резервні валюти. Ступінь конвертованості валют. Поняття золотого та валютного паритету
на міжнародних ринках, валютний паритет типу корзини.
Формування системи золотого стандарту, його переваги і недоліки. Причини
неможливості використовування золотого стандарту і передумови трансформації світової
валютної системи. Бреттон- Вудська валютна система, особливості її функціонування.
Перехід до Ямайської світової валютної системи.
Тема 4. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади
Міжнародні розрахунки, їхні види. Організація міжнародних розрахунків. Необхідні
умови та основні принципи ефективного функціонування системи міжнародних
розрахунків. Міжнародна законодавча база міжнародних розрахунків. Банки як основа
міжнародних розрахунків.
Сутність акредитива та його види: документарний і грошовий, відзивний і
безвідзивний, підтверджений і покритий, револьверний і єдино-разовий, звичайний і
трансферабельний. Техніка здійснення готівкових розрахунків і розрахунків у кредит на
основі документарного акредитива. Особливості застосування циркулярного акредитива.
Переваги і недоліки використовування акредитива для експортера й імпортера.
Поняття документарного і чистого інкасо, технологія здійснення інкасових операцій:
готівкових розрахунків і в кредит. Вигідність використовування інкасо як форми
розрахунків для імпортера. Здійснення платежів банківським переказом. Форма
міжнародних розрахунків – відкритий рахунок.
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Тема 5. Платіжний баланс країн світу
Міжнародний стандарт платіжного балансу. Поняття платіжного балансу, його
структура. Рахунок поточних операцій. Рахунок операцій з капіталом та фінансовими
інструментами. Аналіз та оцінка структури та динаміки платіжного балансу. Чинники, що
впливають на стан платіжного балансу. Оцінювання позицій платіжного балансу.
Методичні підходи щодо побудови платіжного балансу країни та визначення
його сальдо. Економічна рівновага платіжного балансу. Регулювання платіжного балансу.
Модуль 2. Міжнародні фінансові ринки
Тема 6. Світовий фінансовий ринок
Фінансові ресурси
світового
господарства:
суть,
структура,
тенденції
розвитку. Інтернаціоналізація фінансових ринків та потоків.
Основні суб'єкти та інституційна структура міжнародного фінансового ринку.
Сутність і основні характеристики міжнародного фінансового ринку і його структурних
складових. Відмінні особливості міжнародних ринків: валютних, кредитних, ринку прав
власності і ринку деривативів. Євроринок та основні особливості його діяльності.
Міжнародні фінансові центри. Характеристика основних міжнародних фінансових
центрів. Офшорні банківські (фінансові) центри, їх види та основні типи.
Тема 7. Фінансова і монетарна політика Європейського валютного союзу
Сутність і етапи процесу європейської валютної інтеграції. Принципи та методи
формування сучасної фінансової політики Європейського валютного союзу. Міжнародні
інститути регулювання фінансової політики Європейського валютного союзу: структура
Європейської системи центральних банків. Європейський центральний банк та його
грошово-кредитна політика.
Сутність та принципи монетарної політики, особливості її здійснення Європейським
валютним союзом. Регіональні валютні об'єднання. Валютно-фінансова конвергенція як
складова макроекономічної стабільності світового та європейського валютних ринків.
Зростання значущості євро в світовій валютній системі та її претензій на ключову валюту.
Вплив євро на фінансові та банківські структури. Єдина законодавча база в рамках
Європейського валютного союзу.
Тема 8. Валютні ринки і валютні операції
Поняття валютного ринку. Механізм функціонування валютних ринків та їхні
функції. Види валютних ринків: міжнародні, регіональні і національні, біржові та не
біржові валютні ринки. Формування основних світових валютних центрів, їхня роль у
світовій валютній системі, спеціалізація валютних ринків. Інституційні учасники
міжнародних валютних ринків. Поняття валютного курсу, чинники, які його формують.
Міжнародний валютний ринок (FOREX): поняття і причини розвитку. Учасник
FOREX ринку.
Структурні складові ринку FOREX. Ринок наявної валюти (спот) і особливості його
функціонування.
Поняття і зміст валютних операцій. Поняття форвардних і ф’ючерсних операцій на
валютному ринку. Поняття валютного опціону. Поняття валютного свопу та його
особливості.
Тема 9. Фінанси транснаціональних корпорацій
Сутність ТНК та їхня внутрішня фінансова структура. Основні цілі і стратегії виходу
міжнародних корпорацій на зовнішній ринок. Чинники, що впливають на джерела
фінансування
ТНК.
Фінансово-економічні
основи
функціонування
ТНК.
Внутрішьокорпоративні фінансові потоки.
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Екстернальні грошові перекази ТНК. Міжнародна система управління готівкою.
Дискреційний капітал транснаціональних корпорацій. Інвестування. Мотивація прямого
зарубіжного інвестування ТНК.
Централізоване і децентралізоване фінансове управління ТНК, його переваги і
недоліки під час управління. Функції фінансових менеджерів ТНК з управління
міжнародними фінансовими потоками.
Тема 10. Міжнародні фінансові організації та роль України у світовому фінансовому
просторі
Причини виникнення та мета діяльності міжнародних фінансових організацій.
Функції та операції міжнародних фінансових організацій.
Загальносвітові організації: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та ін.
Європейські організації: Європейське співтовариство, Європейська асоціація вільної
торгівлі, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк.
Співпраця України з МВФ, МБРР, Групою Всесвітнього банку. Стратегія допомоги
Україні Групою Всесвітнього банку. Міжнародні проекти України з Міжнародною
фінансовою корпорацією.
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Розділ 4. Тематичний план вивчення навчальної дисципліни

1
Тема

1.
«Система
міжнародних
фінансів»
Лекція 1
1
Сутність
міжнародних фінансів.
2
Функції
міжнародних фінансів.
3
Міжнародні
фінансові
потоки,
їх
класифікація.
4
Функціонування
світової фінансової системи в
умовах глобалізації.

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

2
3
4
5
Модуль 1. «Міжнародні фінанси у глобальному фінансовому середовищі»
2
Тема 1. «Система міжнародних
2
Тема 1. «Система міжнародних
фінансів»
фінансів»
1. Опрацювати навчальні завдання та
Практичне заняття 1
1. Розвиток міжнародних фінансів.
виконати тести для самоконтролю знань
2. Суб’єкти міжнародних фінансів
передбачені дистанційним курсом до теми.
та
їххарактеристика.
2.Вивчення питань, винесених на самостійне
3. Міжнародне фінансове право.
опрацювання:
4. Міжнародна фінансова політика та її
1.
Пояснити зміни, що виникли в
складові.
світовій економіці після Другої світової
5. Сутність процесу фінансової
війни. Як вони вплинули на розвиток
глобалізації.
світових фінансів?
6. Світові фінансові кризи та їх
2.
Охарактеризувати
основні
особливості.
функції міжнародних фінансів.
3.
Описати роль світових потоків у
розвитку світової економіки та глобалізації
фінансових ринків.
4.
Визначити
роль
міжнародного
фінансового права в розвитку світових
фінансових ринків.
5.
Досліджуючи процеси
фінансової
глобалізації, окресліть їхні характерні риси
та наведіть практичні приклади їх прояву.
6.
Використовуючи офіційні сайти
міжнародних фінансових організацій та
інші джерела, доберіть статистичні дані для
виявлення тенденцій розвитку сучасних
глобальних процесів, складіть графіки
динаміки
розвитку
глобалізації
та
сформулюйте аналітичні висновки щодо
отриманих тенденцій.

Кількість
годин

Назва теми та питання семінарського,
практичного або лабораторного заняття

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Кількість
годин

Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів денної форми навчання
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Тема 2. «Заборгованість у
системі міжнародних
фінансів»
Лекція 2
1. Поняття державного боргу.
Класифікація боргу.
2. Показники зовнішнього
боргу.
3.
Управління державним
зовнішнім боргом.
4. Реструктуризація
зовнішнього боргу та її
механізми.

Тема 3. «Світова
валютна система та етапи
її еволюції»
1. Поняття валютної системи.
2. Світова валютна система.
3. Складові валютних систем,
їх еволюція в міжнародних
фінансах.

2

Тема 2. «Заборгованість у системі
міжнароднихфінансів»
Практичне заняття 2
1. Поняття "зовнішній борг" і його
компоненти:
"довгостроковий
борг",
"короткострокові борги", "заборгованість
перед МВФ".
2. Основні аналітичні показники,
що
характеризують зовнішню заборгованість
країн.
3. Основні елементи сучасної міжнародної
заборгованості.
4. Методика Всесвітнього банку для аналізу
зовнішнього
боргу
країни.
Основні
індикатори заборгованості.
5. Суб'єкти міжнародної заборгованості
країн та їхнікредитори.
Практичне заняття 3
1. Криза міжнародної заборгованості та її
глобальний характер.
2. Еволюція поглядів на методи подолання
кризи міжнародної заборгованості з боку
кредиторів і боржників.
3.Сутність
реструктуризації,
напрями
реструктуризації
боргу
країн,
що
розвиваються,
для
подолання
заборгованості.
4. Вторинний ринок зовнішніх боргів.
Тема 3. «Світова валютна система та
етапи її еволюції»
Практичне заняття 4
1. Світова, регіональна і національна
валютні системи, їхній взаємозв'язок і
основні елементи.
2. Національні, світові валюти та резервні
валюти.
Ступінь
конвертованості
валют.
3. Поняття
золотого та валютного
паритету на міжнародних ринках,
валютний паритет типу корзини.
4. Формування
системи
золотого

4

Тема 2. «Заборгованість у системі
міжнародних
фінансів»
1. Опрацювати навчальні завдання та
виконати тести для самоконтролю знань
передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне
опрацювання:
1. Назвіть
основні
механізми
реструктуризації боргу.
2. У чому полягають базові умови
реструктуризації офіційного боргу?
3. Схарактеризуйте основні показники
зовнішнього боргу.
4. Назвіть найбільших країн-боржників і
покажіть основні причини такого їх
становища.
5. Яку
роль відіграють міжнародні
фінансові
організації
у
питаннях
врегулювання
проблем
зовнішньої
заборгованості?
6. Назвіть спільні та відмінні риси
Лондонського та Паризького клубів.
7. Покажіть,
які основні аналітичні
інструменти
використовують
для
оцінювання
рівня
зовнішньої
заборгованості.

2

Тема 3. «Світова валютна система та
етапи її еволюції»
1.Опрацювати навчальні завдання та
виконати тести для самоконтролю знань
передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне
опрацювання:
1.Чим відрізняється міжнародна валютна
система від світової?
2.Якими є основні елементи світової
валютної системи?
3.У чому полягають основні функції
світової валютної системи та яке її основне
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стандарту, його переваги і недоліки.
Бреттон-Вудська валютна система,
особливості її функціонування.
6. Перехід до Ямайської світової валютної
системи.
5.

Тема 4. «Міжнародні
розрахунки та їх
організаційні засади»
Лекція 3
Поняття міжнародних
розрахунків та їх організаційні
засади.
2.
Форми
міжнародних
розрахунків.
3.
Ефективність
форм
розрахунків для експортера та
імпортера.
1.

2

Тема 4. «Міжнародні розрахунки та їх
організаційні засади»
Практичне заняття 5
1. Міжнародні розрахунки, їхні види.
2. Організація міжнародних розрахунків.
3. Необхідні умови та основні принципи
ефективного
функціонування
системи міжнародних розрахунків.
4. Міжнародна законодавча база
міжнародних розрахунків.
5. Банки
як
основа
міжнародних
розрахунків.
Практичне заняття 6
1. Сутність акредитива та його види.
2. Техніка
здійснення
готівкових
розрахунків і розрахунків у кредит на
основі документарного акредитива.
3. Поняття документарного і чистого
інкасо,
технологія
здійснення
інкасових
операцій:
готівкових
розрахунків і в кредит.
4. Здійснення
платежів
банківським
переказом.

4

завдання?
4.Схарактеризуйте основні етапи еволюції
світової валютної системи.
5.Особливості функціонування валютних
блоків.
6.До якого виду валютних систем
належить Європейська валютна система?
Назвіть
основні
принципи
її
функціонування.
7.Проаналізуйте
сучасні
проблеми
функціонування Європейської валютної
системи.
Тема 4. «Міжнародні розрахунки та
їхорганізаційні засади»
1.Опрацювати навчальні завдання та
виконати тести для самоконтролю знань
передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне
опрацювання:
1. Обґрунтуйте зручність використання
інкасової форми розрахунків із позиції
експортера та імпортера.
2. Проаналізуйте
відмінність
револьверного акредитива від акредитива
на постачання товарів у кілька етапів.
3.Визначити,
як
використовують
акредитиви в розрахунках при імпортних
операціях підприємств України.
4. Дослідити роботу з дорожніми чеками
українських банкірів за сучасних умов.
Поясніть порядок користування дорожніх
чеків.
5. Вивчіть основні правила користування
чековою гарантійною карткою.
6. Складіть схеми та дайте пояснення
механізмам розрахунків чеками (векселем,
платіжною карткою).
7. Складіть схеми та дайте пояснення
механізмам розрахунків документарним
акредитивом.
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Тема 5. «Платіжний баланс
країн світу»
Лекція 4
1. Платіжний баланс, його
структура
і
методологія
складання.
2.
Взамозв’язок рахунків
платіжного балансу.
3. Фактори
впливу
на
рівновагу платіжного балансу
країни:
класифікація
та
управління.

Тема 6. «Світовий
фінансовий ринок»
Лекція 5
1.
Поняття та структура
світового фінансового ринку.
2. Функції світового
фінансового ринку.
3. Види цінних паперів на
світовому фінансовому ринку.
4. Чинники глобалізації
світових фінансових ринків.

2

2

Тема 5. «Платіжний баланс країн світу»
Практичне заняття 7
1. Поняття платіжного балансу, його
структура.
2. Рахунок поточних операцій.
3. Рахунок операцій з капіталом та
фінансовими інструментами.
4. Аналіз та оцінка структури
та динаміки платіжного
балансу
Практичне заняття 8
1. Методичні підходи щодо побудови
платіжногобалансу країни та визначення
його сальдо.
2. Криза платіжного балансу.
3. Економічна рівновага платіжного балансу.
4. Вплив економічних чинників на стан
платіжногобалансу.

4

Тема 5. «Платіжний баланс країн
світу»
1. Опрацювати навчальні завдання та
виконати тести для самоконтролю знань
передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне
опрацювання:
1. Платіжний баланс як вартісне вираження
масштабів,
структури
і характеру
зовнішньоекономічних операцій країни, її
участі в світовому господарстві.
2.Ретроспективна трансформація змісту
платіжного балансу.
3.Роль Міжнародного валютного фонду в
розробці методології складання платіжних
балансів.
4.Поняття платіжного балансу відповідно
до методології МВФ.
5.Принцип подвійного запису.
6.Концепції визначення сальдо платіжного
балансу: концепція балансу поточних
операцій; концепція базисного балансу;
концепція балансу офіційних розрахунків.
7.Платіжний баланс України: зміст і
методологія складання.

Модуль 2. «Міжнародні фінансові ринки»
Тема 6. «Світовий фінансовий ринок»
2
Тема 6. «Світовий фінансовий ринок»
1. Опрацювати навчальні завдання та
Практичне заняття 9.
1. Основні суб'єкти та інституційна
виконати тести для самоконтролю знань
структура міжнародного
фінансового
передбачені дистанційним курсом до теми.
ринку.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне
2. Сутність і основні характеристики
опрацювання:
міжнародного фінансового ринку і його
1. Що таке «світові фінансові активи»?
структурних складових.
Назвіть основні їх властивості.
3. Відмінні особливості міжнародних
2. Проаналізувати
сучасну структуру
ринків: валютних, кредитних, ринку прав
світового фінансового ринку за обсягом
власності і ринкудеривативів.
інструментів, що обертаються на ньому.
4. Фінансові центри розвинених країн та
Зробити певні висновки.
країн, що розвиваються, і офшорні
3. У які сегменти світового фінансового
фінансові центри.
ринку найбільшою мірою інтегровані
5. Ринок євровалют та його складові:
сегменти вітчизняного фінансового ринку?
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ринок євродепозитів,
єврооблігацій.

Тема 7. «Фінансова і
монетарна політика
Європейського
валютного союзу»
Лекція 6
1. Історія створення ЄС.
2. Валютно-фінансова
інтеграція в Європі.
3. Особливості
функціонування банківської
системи ЄС.
4. Структура бюджету ЄС.

2

єврокредитів

і

Тема 7. «Фінансова і монетарна політика
Європейського валютного союзу»
Практичне заняття 10
1. Етапи становлення Європейського
Економічногота Валютного Союзу.
2. Місце Європейського валютного
інституту в здійсненні завдань
Маастрихтского договору.
3. Критерії конвергенції для участі в зоні
євро.
4. Механізми обмінного курсу.
Практичне заняття 11
1. Стратегія
монетарної
політики
Економічного та Валютного Союзу
щодо країн-кандидатів.
2. Основні
інституції Європейського
Союзу та їхня роль у формуванні
єдиної фінансової політики.
3. Єдиний бюджет та бюджетна політика
країн- учасниць ЄС. Гармонізований
індекс споживчихцін.

4

З чим це пов’язано?
4. Проаналізуйте діяльність основних
сучасних міжнародних центрів. Зробіть
порівняльну характеристику.
5. Які умови необхідні, щоб Україна стала
міжнародним фінансовим центром?
6. Проаналізуйте діяльність принаймні
одного офшорного банківського центру та
виявіть його особливості.
7. З якими офшорними фінансовими
центрами співпрацює Україна? Визначити,
яким чином ця співпраця впливає на
економіку нашої держави.
Тема 7. «Фінансова і монетарна
політика
Європейського
валютного союзу»
1. Опрацювати навчальні завдання та
виконати тести для самоконтролю знань
передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне
опрацювання:
1. Які шляхи впливу стабільності цін на
активізацію економічної діяльності та
підвищення зайнятості в країні Вам відомі?
2. Що
є
кількісним
показником
стабільності цін і яким чином він
визначається?
3. Назвіть базові інституції Європейського
Союзу. Яка конфігурація Ради міністрів
ЄС відповідає за розроблення спільної
економічної та фінансової політики
Союзу? Визначте складові Європейської
системи фінансового нагляду.
4. Розрахуйте
виконання
критеріїв
конвергенції на момент входження будьяких трьох країн до Європейського
Економічного та Валютного Союзу та на
сьогодні.
5. Проаналізуйте
виконання критеріїв
конвергенції у країнах, які є кандидатами
на вступ до зони євро.
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13
6. Визначить на сьогодні Гармонізований

Тема 8. «Валютні
ринки і валютні
операції»
1. Сутність валюти та

валютнихвідносин.
Конвертованість валюти
2. Валютний ринок. Види
операцій на валютному
ринку
3. Валютний курс
4. Валютні системи та
валютна політика.

Тема 9. «Фінанси
транснаціональних
корпорацій»
Лекція 7.
1. Роль
транснаціональних

2

Тема 8. «Валютні ринки і валютні
операції»
Практичне заняття 12
1. Поняття валютного ринку. Механізм
функціонування валютних ринків та їхні
функції.
2. Види валютних ринків: міжнародні,
регіональні і національні, біржові та не
біржові валютні ринки.
3. Формування
основних
світових
валютних центрів, їхня роль у світовій
валютній системі, спеціалізація валютних
ринків.
4. Інституційні учасники міжнародних
валютних ринків.
5. Поняття валютного курсу, чинники, які
його
формують.
Прямі,
непрямі
котирування валют, кросований курс.
Практичне заняття 13
1. Торгівля валютою на валютних ринках,
поняття валютних позицій, їхні види.
2. Сутність валютної операції, її види:
наявна ітермінова валютна операція.
3. Валютний
арбітраж, його види;
просторовий,
часовий,
конверсійний,
процентний, його роль на валютних
ринках.
4. Формування термінового валютного
курсу у разі прямого і непрямого
котирування.
Тема 9. «Фінанси транснаціональних
корпорацій»
Практичне заняття 14
1. Сутність ТНК та їхня внутрішня
фінансова структура.
2. Поняття фінансової структури ТНК в

4

2

індекс споживчих цін.
5. Схарактеризуйте
вплив
світової
фінансової кризи на сучасну систему
фінансового нагляду ЄС.
Тема 8. «Валютні ринки і валютні
операції»
1. Опрацювати навчальні завдання та
виконати тести для самоконтролю знань
передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне
опрацювання:
1. Проаналізувати сучасні тенденції
валютних ринків країн ЄС.
2. Проаналізувати сучасні тенденції
валютногоринку США
3. Проаналізувати
сучасні
тенденції
валютних ринків країн Азії.
4. Дослідити
сучасні
особливості
розвиткувалютного ринку України.
5. На конкретному прикладі показати
сутність валютної операції на строковому
валютному ринку та проаналізувати
можливість виникнення валютних ризиків.
6. Проаналізуйте
сучасні
тенденції
розвитку в структурі учасників світового
валютного ринку.
7. Проаналізуйте
рівень
розвитку
вітчизняного ринку похідних валютних
контрактів.

Тема 9. «Фінанси
транснаціональних корпорацій»
1. Опрацювати навчальні завдання та
виконати тести для самоконтролю знань
передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне

7
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корпорацій
у
світовій
фінансовій системі.
2. Управління міжнародними
фінансовими потоками в
ТНК.
3. Довгострокові
інвестиції
міжнародних корпорацій.
4. Міжнародне
короткострокове
кредитування
транснаціональної компанії.

Тема 10. «Міжнародні
фінансові організації та
роль України у світовому
фінансовому просторі»
Лекція 8.
1. Міжнародний валютний
фонд, його діяльність в
Україні.
2. Світовий банк.
3.
Регіональні
міжнародні кредитнофінансові інституції.
4.
Європейський
банк
реконструкції та розвитку

Всього, годин

управлінні міжнародними фінансовими
потоками.
3.
Короткостроковий інвестиційний
портфель міжнародної корпорації.
4. Внутрішньокорпоративне кредитування
ТНК.
5. Екстернальні грошові перекази ТНК.
Міжнародна система управління готівкою.
6.
Дискреційний
капітал
транснаціональних
корпорацій.
Інвестування.
Мотивація
прямого
зарубіжного інвестування ТНК

2
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Тема 10. «Міжнародні фінансові
організації та роль України у
світовому фінансовому просторі»
Практичне заняття 15
1. Цілі, принципи та характеристика
міжнародних фінансових інститутів.
2. Міжнародний валютний фонд (МВФ):
мета
заснування і функціонування,
організаційна
структура,
формування
ресурсів.
3. Основні напрями діяльності МВФ.
Практичне заняття 16
1. Група
Світового
банку,
її
характеристика і структура.
2. Банк міжнародних розрахунків: цілі
створення, завдання, функції, роль у
світовій валютній системі.
3. Європейський банк реконструкції і
розвитку (ЄБРР): історія, мета і завдання
функціонування, кредитно- інвестиційна
політика.

опрацювання:
1.
Визначте основні складові
світовогоінвестиційного середовища.
2.
Схарактеризуйте ризики,
пов’язані
зміжнародною
господарською діяльністю.
3. Окресліть завдання міжнародного
фінансового менеджменту ТНК.
4. Схарактеризуйте джерело зовнішніх та внутрішніх фіна
5. Визначте
особливості
глобального
управління готівкою ТНК.
6. Яким інструментом керуються ТНК
для мобільного переказу
кредитнофінансових ресурсів?
6. Визначити основні канали переміщення
засобів усередині ТНК.
4
Тема 10. «Міжнародні фінансові
8
організації тароль України у
світовому фінансовому просторі»
1. Опрацювати навчальні завдання та
виконати тести для самоконтролю знань
передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне
опрацювання:
1. Причини виникнення та передумови
розвитку міжнародних валютно-кредитних
і фінансових організацій, їх роль у світовій
економіці.
2. Визначте проблеми участі України в
міжнародних фінансових інститутах.
3. Наведіть
позитивні та негативні
наслідки співпраці України з МВФ.
4. Проаналізуйте
фінансування
ЄБРР
проектів у реальному секторі економіки
України.
5. Співробітництво
України
з
Європейським інвестиційним банком.
6. Взаємодія України та Групи Світового
Банку (МБРР, МФК).
32
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Тема 1. «Система
міжнародних
фінансів»
Лекція 1
1. Сутність міжнародних
фінансів.
2. Функції міжнародних
фінансів.
3. Міжнародні фінансові
потоки, їх класифікація.
4. Функціонування світової
фінансової системи в умовах
глобалізації.

Тема 2. «Заборгованість у
системі міжнародних
фінансів»
1. Поняття
державного
боргу. Класифікація боргу.
2. Показники
зовнішнього боргу.
3.
Управління
державним
зовнішнім
боргом.
4.
Реструктуриза
ція зовнішнього боргу та її
механізми.

Назва теми та питання
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
3
4
5
Модуль 1. «Міжнародні фінанси у глобальному фінансовому середовищі»
Тема 1. «Система міжнародних фінансів»
1. Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання:
1. Пояснити зміни, що виникли в світовій економіці після Другої
світової війни.
2. Як вони вплинули на розвиток світових фінансів?
3. Схарактеризувати основні функції міжнародних фінансів.
4. Описати роль світових потоків у розвитку світової економіки
та глобалізації фінансових ринків.
5. Визначити роль міжнародного фінансового права в розвитку
світових фінансових ринків.
6. Досліджуючи процеси фінансової глобалізації, окресліть їхні
характерні риси та наведіть практичні приклади їх прояву.
7. Використовуючи офіційні сайти міжнародних фінансових
організацій та інші джерела, доберіть статистичні дані для
виявлення тенденцій розвитку сучасних глобальних процесів. На
їх підставі складіть графіки динаміки розвитку глобалізації та
сформулюйте аналітичні висновки щодо її тенденцій.
Тема 2. «Заборгованість у системі міжнародних фінансів»
1. Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання:
1. Назвіть основні механізми реструктуризації боргу. У чому
полягають базові умови реструктуризації офіційного боргу?
2. Схарактеризуйте основні показники зовнішнього боргу.
3. Назвіть найбільших країн-боржників і покажіть основні
причини такого становища.
4. Яку роль відіграють міжнародні фінансові організації у
питаннях врегулювання проблем зовнішньої заборгованості?
5. Покажіть, які основні аналітичні інструменти використовують
для оцінювання рівня зовнішньої заборгованості.

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Кількість
годин

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів заочної форми навчання
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Тема 3. «Світова
валютна система та
етапи її еволюції»
1. Поняття валютної
системи.
2. Світова валютна система.
3. Складові валютних
систем, їх еволюція в
міжнародних фінансах.

Тема 4.
«Міжнародні
розрахунки та їх
організаційні
засади»
Поняття міжнародних
розрахунків
та
їх
організаційні засади.
2.
Форми міжнародних
розрахунків.
3.
Ефективність форм
розрахунків для експортера
та імпортера.
1.

Тема 4. «Міжнародні
розрахунки та їх
організаційні засади»
Практичне заняття 1
1.
Міжнародні розрахунки,
їхні види.
2.
Організація
міжнародних розрахунків.
3.
Необхідні умови
та
основні принципи ефективного
функціонування
системи
міжнародних розрахунків.
4.
Міжнародна
законодавча
база
міжнародних розрахунків.
5.
Банки як основа
міжнародних розрахунків.

2

Тема 3. «Світова валютна система та етапи її еволюції»
1. Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання:
1. Чим відрізняється міжнародна валютна система від світової?
2. Якими є основні елементи світової валютної системи?
3. У чому полягають основні функції світової валютної системи
та якеїї основне завдання?
4. Схарактеризуйте основні етапи еволюції світової валютної
системи.
5. Особливості функціонування валютних блоків.
6. До якого виду валютних систем належить Європейська
валютна система? Назвіть основні принципи її функціонування.
7. Проаналізуйте сучасні проблеми функціонування
Європейської валютної системи.
Тема 4. «Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади»
1. Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання:
1. Обґрунтуйте зручність використання інкасової форми
розрахунків із позиції експортера та імпортера.
2. Проаналізуйте відмінність револьверного акредитива від
акредитива на постачання товарів у кілька етапів.
3.Визначити, як використовують акредитиви в розрахунках
при імпортних операціях підприємств України.
4. Дослідити роботу з дорожніми чеками українських банкірів за
сучасних умов. Поясніть порядок користування дорожніх чеків.
5. Вивчіть основні правила користування чековою гарантійною
карткою.
6. Складіть схеми та дайте пояснення механізмам розрахунків
чеками (векселем, платіжною карткою).
7. Складіть схеми та дайте пояснення механізмам розрахунків
документарним акредитивом.
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Тема 5. «Платіжний
баланс країн
світу»
Платіжний баланс, його
структура і методологія
складання.
2.
Взамозв’язок рахунків
платіжного балансу.
3. Фактори впливу на
рівновагуплатіжного
балансу країни:
класифікація та управління.
1.

Тема 6.
«Світовий
фінансовий
ринок»
Поняття та
структура світового
фінансового ринку.
2. Функції світового
фінансового ринку.
3.
Види цінних паперів
на світовому фінансовому
ринку.
4.
Чинники
глобалізації
світових фінансових
ринків.
1.

Тема 5. «Платіжний баланс
країн світу»
Практичне заняття 2
1.
Поняття
платіжного балансу,
його структура.
2.
Рахунок
поточних
операцій.
3.
Рахунок операцій з
капіталом
та
фінансовими
інструментами.
4.
Аналіз
та
оцінка
структури
та
динаміки
платіжного балансу

Тема 5. «Платіжний баланс країн світу»
1. Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання:
1. Платіжний баланс як вартісне вираження масштабів, структури
і характеру зовнішньоекономічних операцій країни, її участі в
світовому господарстві.
2. Ретроспективна трансформація змісту платіжного балансу.
3. Роль Міжнародного валютного фонду в розробці методології
складання платіжних балансів.
4. Поняття платіжного балансу відповідно до методології МВФ.
5. Принцип подвійного запису.
6. Концепції визначення сальдо платіжного балансу:
концепція балансу поточних операцій; концепція базисного
балансу; концепція балансу офіційних розрахунків.
7. Платіжний баланс України: зміст і методологія складання.
Модуль 2. «Міжнародні фінансові ринки»
Тема 6. «Світовий фінансовий ринок»
1. Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання:
1. Що таке «світові фінансові активи»? Назвіть основні їх
властивості.
2. Проаналізувати сучасну структуру світового фінансового
ринку за обсягом інструментів, що обертаються на ньому.
Зробити певні висновки.
3. У які сегменти світового фінансового ринку найбільшою
мірою інтегровані сегменти вітчизняного фінансового ринку? З
чим це пов’язано? Поясніть.
4. Проаналізуйте діяльність основних сучасних міжнародних
центрів. Зробіть порівняльну характеристику.
5. Які умови необхідні, щоб Україна стала міжнародним
фінансовим центром?
6. Проаналізуйте діяльність принаймні одного офшорного
банківського центру та виявіть його особливості.
7. З якими офшорними фінансовими центрами співпрацює
Україна? Визначити, яким чином ця співпраця впливає на
економіку нашої держави.
2
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Тема 7. «Фінансова і
монетарна політика
Європейського
валютного союзу»
1. Історія створення ЄС.
2.
Валютнофінансова інтеграція в
Європі.
3. Особливості
функціонування банківської
системи ЄС.
4. Структура бюджету ЄС.

Тема 8. «Валютні
ринки і валютні
операції»
1. Сутність валюти та

валютних відносин.
Конвертованість
валюти
2. Валютний ринок. Види
операцій на валютному
ринку
3. Валютний курс
4. Валютні системи та
валютна політика.

Тема 8. «Валютні ринки і
валютні операції»
Практичне заняття 3
1. Поняття,
функції
валютного ринку та механізм
їх функціонування.
2. Види валютних ринків.
3. Формування
основних
світових валютних центрів,
їхня роль у світовій валютній
системі,
спеціалізація
валютних ринків.
4. Інституційні
учасники
міжнародних
валютних
ринків.
5. Поняття валютного курсу,
чинники,
які
його
формують. Прямі, непрямі
котирування
валют,
кросований курс.

2

Тема 7. «Фінансова і монетарна політика Європейського
валютного союзу»
1. Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання:
1. Які шляхи впливу стабільності цін на активізацію економічної
діяльності та підвищення зайнятості в країні Вам відомі?
2. Що є кількісним показником стабільності цін і яким чином він
визначається?
3. Назвіть базові інституції Європейського Союзу. Яка
конфігурація Ради міністрів ЄС відповідає за розроблення
спільної економічної та фінансової політики Союзу? Визначте
складові Європейської системи фінансового нагляду.
4. Розрахуйте виконання критеріїв конвергенції на момент
входження будь-яких трьох країн до Європейського
Економічного та Валютного Союзу та на сьогодні.
5. Проаналізуйте виконання критеріїв конвергенції у країнах, які
є кандидатами на вступ до зони євро.
6. Визначить на сьогодні Гармонізований індекс споживчих цін.
7. Схарактеризуйте вплив світової фінансової кризи 2020 року на
сучасну систему фінансового нагляду ЄС.
Тема 8. «Валютні ринки і валютні операції»
1. Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання:
1. Проаналізувати сучасні тенденції валютних ринків країн ЄС.
2. Проаналізувати сучасні тенденції валютного ринку США
3. Проаналізувати сучасні тенденції валютних ринків країн Азії.
4. Дослідити сучасні особливості розвитку валютного ринку
України.
5. На конкретному прикладі показати сутність валютної операції
на строковому валютному ринку та проаналізувати можливість
виникнення валютних ризиків.
6. Проаналізуйте сучасні тенденції розвитку в структурі
учасників світового валютного ринку.
7. Проаналізуйте рівень розвитку вітчизняного ринку похідних
валютних контрактів.
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Тема 9. «Фінанси
транснаціональних
корпорацій»
1.
Роль
транснаціональних
корпорацій
у
світовій
фінансовій системі.
2.
Управління
міжнародними фінансовими
потоками в ТНК.
3.
Довгострокові
інвестиціїміжнародних
корпорацій.
4.
Міжнародне
короткостроков
кредитування
транснаціональної компанії.
Тема 10. «Міжнародні
фінансові організації та
роль України у світовому
фінансовому просторі»
Лекція 2.
1. Міжнародний
валютний
фонд,
його
діяльність в Україні.
2. Світовий банк.
3.
Регіональні
міжнародні
кредитнофінансові інституції.
4.
Європейський банк
реконструкції та розвитку.

Всього, годин

2

4

6

Тема 9. «Фінанси транснаціональних корпорацій»
1. Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання:
1. Визначте основні складові світового інвестиційного середовища.
2. Схарактеризуйте ризики, пов’язані з міжнародною
господарською діяльністю.
3. Окресліть завдання міжнародного фінансового менеджменту
ТНК.
4. Схарактеризуйте джерело зовнішніх та внутрішніх
фінансових ресурсів компанії.
5. Визначте особливості глобального управління готівкою ТНК.
6. Яким інструментом керуються ТНК для мобільного
переказукредитно-фінансових ресурсів?
7. Визначити основні канали переміщення засобів усередині ТНК.
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Тема 10. «Міжнародні фінансові організації та роль
України у світовому фінансовому просторі»
1. Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми.
2. Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання:
1. Причини виникнення та передумови розвитку міжнародних
валютно- кредитних і фінансових організацій, їх роль у світовій
економіці.
2. Визначте проблеми участі України в міжнародних фінансових
інститутах.
3. Наведіть позитивні та негативні наслідки співпраці України з
МВФ.
4. Проаналізуйте фінансування ЄБРР проектів у реальному
секторі економіки України.
5. Партнерство України та Чорноморського банку торгівлі та
розвитку.
6. Співробітництво України з Європейським інвестиційним
банком.
7. Взаємодія України та Групи Світового Банку (МБРР, МФК).
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Розділ 5. Оцінювання результатів навчання
Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом
навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси».
До основних видів самостійної роботи під час вивчення навчальної дисципліни слід віднести:
підготовку до лекційних занять шляхом опанування окремих програмних питань, що передбачені
для самостійного вивчення; підготовку до практичних занять шляхом виконання усного та
письмового домашнього завдання; здійснення самоконтролю своїх знань за допомогою
складання навчальних тестів або проходження тестування в дистанційному курсі з навчальної
дисципліни; підготовка реферативної доповіді; підготовка до модульної контрольної роботи;
додаткове опрацювання літератури, законодавчих і нормативних документів та інтернет-джерел.
До основних засобів контролю виконання видів і форм самостійної роботи відносимо:
перевірка конспектів; усне опитування; перевірка виконання завдань на практичних заняттях та
правильності рішення домашніх завдань; тестування; бліц-опитування; підготовку рефератів;
виконання індивідуальних завдань; захист тем під час практичних занять; перевірка модульної
контрольної роботи.
З метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі
навчання, а також застосування цих знань на практиці, підвищення рівня успішності студентів,
які з тих чи інших причин потребують додаткової допомоги викладача при підготовці до
складання поточного чи підсумкового контролю, при виконанні індивідуальних завдань з
дисципліни науково-педагогічні працівники кафедри надають студентам консультації.
Для інтенсифікації освітнього процесу при викладанні навчальної дисципліни «Міжнародні
фінанси» передбачено використання наступних активних методів навчання:
1.
Кожна лекція для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра має проблемний
характер. Для активізації пізнавальної діяльності студентів в обов’язковому порядку
використовуються презентації.
2.
Використання інноваційних технологій при проведенні практичних занять:
тестування, застосування інтерактивних методик проведення занять, використання глобальної
мережі Іnternet, елементів дистанційної освіти.
3.
Стимулювання науково-дослідної роботи студентів шляхом підготовки рефератів та
залучення їх до участі у науково-практичних конференціях.
Розподіл видів занять з дисципліни регламентується навчальним і робочим планами.
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного
модульного та підсумкового контролю у формі заліку (ПМК).
Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях протягом семестру і має на меті
перевірку рівня підготовленості студента при виконанні конкретної роботи.
Об’єктами поточного контролю є: відвідування лекцій, практичних занять і активність роботи
протягом семестру; результати виконання модульних контрольних робіт; підготовка та захист
індивідуальних навчально-дослідних та теоретично-аналітичних завдань; участь у наукових
конференціях.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу,
умінь самостійно опрацьовувати наукову літературу, здатності осмислити зміст теми чи розділу,
умінь публічно чи письмово представити певний матеріал.
Формами контролю є оцінювання виступів з доповідями, перевірка виконання розрахункових
та творчих завдань, тестовий контроль, комп’ютерне тестування, понятійні диктанти та бліцопитування.
Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт на навчальних заняттях і
за виконання завдань самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.
Робочим навчальним планом при вивченні матеріалу навчальної дисципліни «Міжнародні
фінанси» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
передбачено виконання двох поточних модульних робіт.
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумкове оцінювання з
навчальної дисципліни визначається виходячи із загальної оцінки за поточний модульний
контроль (табл. 5).

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни
Види робіт

Максимальна
кількість балів

Модуль 1 (теми 1–5):
- відвідування занять (12 х 0,1б. = 1,2 бали);
- захист домашнього завдання (8 х 1 б = 8 балів);
- обговорення дискусійного матеріалу (8 х 0,6 б. = 4,8 бали);
- виконання навчальних завдань (5 х 0,8 б. = 4 бали);
- тестування (5 х 20 х 0,2 б. = 20 балів);
- підготовка доповіді (реферату) та їх обговорення (2 бали);
- поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 6-10):
- відвідування занять (12 х 0,1б. = 1,2 бали);
- захист домашнього завдання (8 х 1 б. = 8 балів);
- обговорення дискусійного матеріалу (8 х 0,6 б. = 4,8 бали);
- виконання навчальних завдань (5 х 0,8б. = 4 бали);
- тестування (5 х 20 х 0,2б. = 20 балів);
- підготовка доповіді (реферату) та їх обговорення (2 бали);
- поточна модульна робота (10 балів)
Разом

50

50

100

Студент, який за результатами вивчення дисципліни набрав 34 бала і менше, вивчає
дисципліну повторно за додатковою оплатою.
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх видів навчальної
роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки можуть бути додані бали –
коефіцієнт мотивації (до 10 % від загальної підсумкової оцінки). Мотивація студентів
застосовується за умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені
робочим навчальним планом підготовки студентів і робочою навчальною програмою з
навчальної дисципліни незалежно від результатів виконання.
Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної діяльності
студентів визначається науково-педагогічним працівником кафедри фінансів та банківської
справи враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни (відвідування
навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, виконання поточних модульних
робіт, участь у науково-дослідній роботі тощо).
Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не може перевищувати 100
балів. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання до національної шкали та шкали
ECTS здійснюється у такому порядку (табл. 6).
Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за
шкалою ECTS
А
В
С
D
E
FX
F

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни
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Розділ 6. Інформаційні джерела
Нормативно-правовi акти:
1.
Про валюту і валютні операції [Електронний ресурс]: Закон України від 21
червня 2018 року № 2473-VIII із змінами та доповненнями / Законодавство України : [вебсайт
Верховної
Ради
України].
–
Текст.
дані.
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text. – Назва з екрана.
2.
Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від
16 квітня 1991 року № 959-XII із змінами та доповненнями / Законодавство України : [вебсайт
Верховної
Ради
України].
–
Текст.
дані.
–
Режим
доступу
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text . – Назва з екрана.
3. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 18 вересня 1991
року № 1560– XII із змінами та доповненнями / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради
України]. – Текст. дані. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text. –
Назва з екрана.
4. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон України від 26
лютого 2006 року № 3480-IV із змінами та доповненнями / Законодавство України : [веб-сайт
Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу. – Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text. – Назва з екрана.
Основна література:
1. Васютинська Л.А. Міжнародні фінанси : Навчальний посібник / Л. А. Васютинська.
– Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. – 310 с.
2. Міжнародні фінанси: навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп./ за ред. Козака Ю. Г.–
Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с.
3. Міжнародні фінанси: навч. посіб. / М. Макаренко, І. Д'яконова; Центр навчальної
літератури, 2019. - 548 с.
4. Міжнародні фінанси: підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – К.: Видавничий
дім «Кондор», 2019. - 528 с.
5.
Міжнародні фінанси: підручник / [О. М. Мозговий та ін.] ; за заг. ред. д-ра
екон. наук, проф. О. М. Мозгового ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Київ : КНЕУ, 2016. - 515 с.
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни
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Програмне
забезпечення
комп’ютерної
підтримки
вивчення
навчальної
дисципліни «Міжнародні фінанси» передбачає:
1) виконання
практичних
завдань
за
окремими
темами
дисципліни
з
використанням автоматизації доступу до баз даних і знань, а також розв'язання
конкретних професійних завдань. Практичні завдання зроблено у середовищі MS
Office
(MSWord,
MSExcel,
MSAccess,
MSPowerPoint),
MSFrontPage,
VBA,
що
прості
у
використанні,
мають
зручний
інтерфейс
користувача.
Результати
виводяться на екран монітору, у разі необхідності - на принтер у вигляді тексту,
таблиць тощо.
2) здійснення
тестового
контролю
знань
студентів
за
допомогою
програмного засобу «OpenTest2.0». Тестування проводиться під час проведення
занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань.

