
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 
Мета курсу – розкриття та засвоєння теоретичних основ, пов’язаних із 

створенням та використанням фондів грошових коштів в межах світового 
господарства, а також набуття вміння комплексно оцінити сучасні міжнародні 
фінансові процеси. 

Дисципліна «Міжнародні фінанси» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка  і 
макроекономіка», «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародні 
економічні відносини», «»Облік і аналіз ЗЕД, «Управління ЗЕД», вона інтегрується з 
вивченням дисципліни «Основи науково-аналітичних досліджень». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом дисципліни 
«Міжнародна торгівля». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність ідентифікувати структуру та елементи світового 
фінансового середовища; здатність визначати курси валют та ідентифікувати різні 
методи котирування; здатність визначати структуру міжнародних фінансових 
ринків; здатність визначати ефективність дій менеджера на міжнародних фінансових 
ринках. 

Програмні результати навчання: 
знати: суть світової фінансової та світової валютної систем; сутність світового 
фінансового ринку і його структуру; організаційні засади міжнародних розрахунків; 
форми міжнародних розрахунків та механізми валютного ринку; основи 
міжнародного фінансового менеджменту; шляхи регулювання міжнародних 
валютно-фінансових відносин; 
вміти: дати оцінку позиціям платіжного балансу держави; адекватно оцінювати 
співробітництво України з міжнародними фінансовими установами; аналізувати 
показники зовнішнього боргу. 
володіти: теоретичними основами та практичними навичками міжнародних 
фінансів; навичками проведення розрахунків по валютних операціях, міжнародних 
розрахунків по імпортно-експортних операціях, управління валютними рисками, 
залучення і розміщення тимчасово-вільних грошових коштів на міжнародному 
ринку капіталу. 

Зміст навчальної дисципліни: Система міжнародних фінансів. Глобалізація 
світового фінансового середовища. Заборгованість у системі міжнародних фінансів. 
Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції. Фінансова і монетарна 
політика Європейського валютного союзу. Міжнародні розрахунки та їх 
організаційні засади. Платіжний баланс країн світу. Світовий фінансовий ринок та 
його структура. Валютні ринки та валюта операції. Міжнародний фондовий ринок. 
Міжнародний ринок банківських кредитів. Міжнародна банківська справа. 
Міжнародний ринок дорогоцінних металів. Міжнародний ринок похідних цінних 
паперів (деривативїв). Фінанси транснаціональних компаній. Міжнародне 
оподаткування. Міжнародне страхування. Україна у світовому фінансовому ринку 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 

 


