
 

 

 
СИЛАБУС 

 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни   

Міжнародні фінанси 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) 

 

Семестр  ІІ cеместр  

Кафедра /циклова 

комісія 

Кафедра обліку та фінансів 

Анотація курсу  Мета вивчення дисципліни: формування системи 

знань з функціонування міжнародної валютно-

кредитної системи, міжнародного ринку цінних 

паперів, а також знань з про умови, форми, методи 

та основні інструменти міжнародних розрахунків.  

Завдання дисципліни: навчити студентів: 

- застосовувати знання з функціонування різних 

сегментів міжнародного фінансового ринку; 

- досліджувати тенденції розвитку міжнародного 

фінансового ринку; 

- робити узагальнення стосовно оцінки прояву явищ, 

які властиві сучасним процесам у сфері 

міжнародних фінансів. 

Об’єктом вивчення є система міжнародних фінансів. 

Предметом вивчення є відносини, що виникають у 

процесі формування та руху міжнародних фінансів у 

світовому економічному середовищі.            

Очікувані результати навчання: за результатами 

навчання студенти повинні  

знати: 

- сутність світового фінансового ринку та його 

структуру; 

- організаційні засади функціонування секторів 

міжнародного фінансового ринку; 

- основи регулювання відносин, що складаються на 

міжнародному фінансовому ринку; 

вміти: 



- характеризувати основи функціонування різних 

сегментів міжнародного фінансового ринку; 

- досліджувати тенденції розвитку у сфері 

міжнародних фінансів; 

- здійснювати узагальнення й оцінку прояву явищ, 

які властиві сучасним процесам на міжнародному 

фінансовому ринку. 

Передумови для вивчення дисципліни: перед 

опануванням дисципліни повинні бути вивчені: 

фінанси, гроші і кредит, економікс, фінансовий 

ринок.  

Сторінка курсу в 

MOODLE  

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=250 

Мова викладання  Українська 

Лектор курсу  Криворучко Михайло Юрійович 

Канали комунікацій 

СДН «Moodle»: повідомлення в чаті 

ел.пошта: m.y.kryvoruchko@gmail.com 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями 

- знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

- здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, вести 

здоровий спосіб життя 

- здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

- здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, робити узагальнення 

стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві 

сучасним процесам в економіці. 

- ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=250
mailto:m.y.kryvoruchko@gmail.com


недотримання ним чинного законодавства та 

регулювання діяльності, недостовірності звітності, 

збереження й використання ресурсів.   

- здатність застосовувати етичні принципи під час 

виконання професійних обов’язків. 

- демонструвати розуміння вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціально, правової держави 

- здатність використовувати сучасні джерела 

економічної, соціальної, управлінської, облікової 

інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів  

Перелік програмних 

результатів навчання 

- розуміти принципи економічної науки, особливості 

функціонування економічних систем.  

- застосовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами 

державної влади). 

- вміти аналізувати процеси державного та 

ринкового регулювання соціально-економічних і 

трудових відносин.  

- застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

- володіти загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження соціально-економічних явищ 

і господарських процесів на підприємстві.  

- застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати  

- використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

Опис дисципліни 

Структура 

навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 

Кількість лекційних годин – 26 

Кількість практичних занять – 28 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 

66 

Форма підсумкового контролю – залік 



Методи навчання  Лекції, аналітичні, розрахункові, аналітично-

розрахункові роботи, опрацювання і обговорення 

статей, усні опитування.  

Зміст дисципліни 

Тема 1. Система 

міжнародних фінансів 

Сутність, становлення і розвиток міжнародних 

фінансів. Основні теорії і концепції міжнародних 

фінансів. Поняття, джерела і види світових 

фінансових ресурсів. Світові ринки капіталу. Світові 

фінансові центри. Міжнародні валютно-фінансові 

потоки. Поняття про міжнародний рух та 

міжнародну мобільність капіталу. Механізм 

регулювання світових фінансових потоків.   

Тема 2. Глобалізація 

світового фінансового 

середовища 

Сутність, причини та етапи глобалізації. Чинники 

фінансової глобалізації. Позитивні та негативні 

наслідки фінансової глобалізації.  

Тема 3. Заборгованість у 

системі міжнародних 

фінансів 

Сутність та причини виникнення заборгованості у 

міжнародних фінансах. Теоретична 

концептуалізація зовнішньої заборгованості. 

Соціально-економічні фактори зовнішньої 

заборгованості. Зовнішній борг в системі боргової 

економіки. Вплив фінансової глобалізації на 

зовнішню заборгованість держав. Критерії оцінки 

зовнішньоборгової залежності. Ринкові механізми 

управління боргом 

Тема 4. Світова 

валютно-фінансова 

система та етапи її 

становлення 

Світова валютна система як форма організації 

міжнародних валютно-фінансових відносин. 

Поняття валютних відносин та валютної системи. 

Види валютних систем та їх елементи. Валюта 

валютні цінності. Валютний курс та його види. 

Класифікація режимів валютного курсу. Валютна 

інтеграція та оптимальні валютні зони. Глобальна 

перспектива валютної інтеграції. Еволюція світової 

валютної системи.     

Тема 5. Платіжний 

баланс країн світу 

Поняття платіжного балансу. Структура платіжного 

балансу. Рахунок поточних операцій. Рахунок 

операцій  з капіталом та фінансовими 

інструментами. Класифікація статей платіжного 

балансу. Методика розрахунку загального сальдо 

платіжного балансу. Поняття рівноваги платіжного 



балансу. Регулювання платіжного балансу.      

Тема 6. Світовий 

фінансовий ринок та 

його структура 

Світовий фінансовий ринок: сутність та роль у 

системі міжнародного перерозподілу фінансових 

ресурсів та капіталу. Інституційна та організаційна 

структура світового фінансового ринку. 

Глобалізація та інтернаціоналізація фінансових 

ринків. Сегментація міжнародного фінансового 

ринку. Міжнародні валютні ринки. Міжнародний 

ринок боргових зобов’язань. Міжнародний ринок 

банківських кредитів. Міжнародний ринок боргових 

цінних паперів.     

Тема 7. Валютні ринки 

та валютні операції 

Сутність та передумови виникнення сучасних 

валютних ринків. Суб’єкти, об’єкти та функції 

валютних ринків. Структура валютного ринку. 

Поняття та класифікація валютних операцій. 

Котирування валют. Строковий валютний ринок та 

строкові валютні операції. Форвардні та ф’ючерсні 

валютні операції. Валютні опціони. Валютні 

операції своп. Арбітражні валютні операції. 

Арбітражні валютні операції.    

Тема 8. Міжнародний 

фондовий ринок 

Поняття і структурні сегменти міжнародного 

фондового ринку. Валютна структура міжнародного 

ринку цінних паперів. Міжнародні ринки облігацій. 

Поняття міжнародних облігацій. Ринки іноземних 

облігацій. Ринки єврооблігацій. Ринки глобальних 

облігацій. Міжнародний ринок акцій. Світові 

індекси акцій. 

Тема 9. Міжнародний 

кредитний ринок 

Економічний зміст та функції міжнародного 

кредиту. Форми міжнародного кредиту. 

Міжнародний ринок банківських кредитів. 

Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного 

кредиту. Ризики в міжнародному банківському 

кредитуванні. Методи мінімізації ризиків в 

міжнародному кредитуванні.  

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 



Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна 

доброчесність  

У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, 6амо плагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий контроль проводиться 

у формі заліку відповідно до графіку навчального процесу.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Усне/письмове опитування   

(9 практичних занять по 3 бали за кожне) 

27 

Практичні завдання  

(9 завдань по 2 бали за кожне  ) 

18 

2 модульних контрольних роботи: 12 і 13 

балів 

25 

Аналітичне завдання 10 

Розрахункова робота  10 

Наукова стаття, тези доповідей  10 

Разом  100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому 

контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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