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1. Загальні відомості про дисципліну
Анотація.
Важливою
особливістю
сучасності
є
зростання
взаємозалежності економік різних країн, перехід від інтернаціоналізації
господарського життя до глобалізації виробничих процесів і фінансового
середовища. Найважливішим елементом світової економіки, який найбільш
вагомо відчуває глобалізацію, є світовий фінансовий сектор. Він являє собою
глобальну систему акумулювання фінансових ресурсів з розподілом та
перерозподілом між світовими господарюючими суб’єктами на принципах
конкуренції, яка також набула глобального характеру. Фінансові сфери, які
раніше відзначались чіткою індивідуальністю (валютні, кредитні ринки, ринки
цінних паперів, фінансовий менеджмент, оподаткування), все більше стають
інтегрованими, дякуючи введенню нових фінансових інструментів,
інноваційної фінансової техніки і багатонаціонального підходу до прийняття
рішень із питань фінансового управління. Внаслідок сучасних глобалізаційних
процесів, зростання ринку євровалют, розвитку спільного європейського ринку,
посилення ролі ТНК, офшоризації економіки, міжнародної кризи
заборгованості змінюється світове фінансове середовище.
Вибіркова дисциплін «Міжнародні фінанси» розрахована на студентів
різних спеціальностей і має на меті виробити практичні навички поведінки у
ситуаціях і процесах, що відбуваються в світовому фінансовому середовищі.
Мета. Ознайомлення здобувачів фахової передвищої освіти із
функціонуванням міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації,
міжнародного оподаткування, особливостей міжнародного фінансового
менеджменту, формування навичок і вмінь міжнародного фінансового
управління та планування.
Завдання:
 дослідження грошових потоків і пов’язаних з ним відносин у галузі
міжнародних фінансів;
 вивчення усіх класифікацій та видів, яких набуває міжнародне
переливання капіталів;
 дослідження динаміки змін векторів фінансових потоків міжнародних
суб’єктів господарювання;
 оцінка стану платіжного балансу;
 засвоєння особливостей міжнародного оподаткування;
 засвоєння основ функціонування міжнародного валютного ринку,
міжнародного кредитного ринку, міжнародного ринку цінних паперів;
 опанування
менеджменту;

теоретичними

засадами

міжнародного

фінансового

 вивчення умов, форм, методів та основних інструментів міжнародних
розрахунків;
 вивчення проблем і перспектив інтеграції в світовому фінансовому
просторі.
Пререквізити. Дисципліна може вивчатися одночасно або після вивчення
дисципліни «Економічна теорія».
Перелік предметних компетентностей:
загальні системні компетентності:
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 здатність планувати та управляти часом;
 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 здатність працювати автономно та в команді.
основні фахові компетенції:
 здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні
економічні явища;
 розуміння особливостей функціонування сучасних світових фінансових
систем та їх структури;
 здатність до діагностики стану міжнародної фінансової системи;
 здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для
вирішення фінансових задач;
 здатність застосовувати знання міжнародного законодавства у сфері
монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
 здатність
застосовувати сучасне інформаційне та програмне
забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів;
 здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за
професійні рішення;
 здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати
свою професійну підготовку.
Програмні результати навчання
знати:
 економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні
зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних
систем;
 теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливостей
функціонування фінансових систем;

 механізм функціонування міжнародної фінансової системи;
 роль міжнародних фінансових установ в економіці.
– основи функціонування та розвитку сучасних фінансових систем;
– нормативні документи, що визначають міжнародну політику в галузі
фінансів;
вміти:
– визначати особливості функціонування сучасних світових та
національних фінансових систем та їх структури;
– застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для
вирішення фінансових задач;
– аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману
інформацію;
– ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи
отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову
інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан міжнародної
фінансової системи;
– застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;
– володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних
функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування,
загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних
процесів;
– виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості
до нових знань;
– виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані
рішення.

2. Опис навчальної дисципліни

2.1. Загальна інформація
Назва навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси”
Форма
навчання

Денна

Рік
Семестр
підготовки
Кредитів

2-3

3-6

Кількість

3

Годин

Модулів

Вид
підсумкового
контролю

90

2

ЗАЛІК

2.2. Дидактична карта навчальної дисципліни
№
за/п

Теми

Усього
годин

МОДУЛЬ 1
Міжнародні фінансові ринки
1.

Тема 1. Система міжнародних фінансів

6

2.

Тема 2. Світова фінансова система

7

3.

Тема 3. Міжнародні платіжні та валютні системи

7

4.

Тема 4. Платіжний баланс країн світу

6

5.

Тема 5. Міжнародний валютний ринок

7

6.

Тема 6. Міжнародний кредитний ринок

7

7.

Тема 7. Міжнародний ринок цінних паперів

6

Разом за модулем 1

46

МОДУЛЬ 2
Міжнародне фінансове управління
8.

Тема 8. Особливості сучасних світових валютно-фінансових криз

6

9.

Тема 9. Міжнародні розрахунки: сутність та форми

6

10.

Тема 10. Фінанси транснаціональних компаній

6

11.

Тема 11. Особливості міжнародного оподаткування. Офшорні центри в
системі міжнародного оподаткування

7

12.

Тема 12. Міжнародний бізнес як ланка міжнародних фінансів

7

13.

Тема 13. Міжнародний фінансовий менеджмент

6

14.

Тема 14. Міжнародні фінансові організації в системі глобальних
фінансів

6

Разом за модулем 2

44

Усього за курс

90

2.2.1. Теми лекційних
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва теми
Система міжнародних фінансів
Світова фінансова система
Міжнародні платіжні та валютні системи
Платіжний баланс країн світу
Міжнародний валютний ринок
Міжнародний кредитний ринок
Міжнародний ринок цінних паперів
Особливості сучасних світових валютно-фінансових криз
Міжнародні розрахунки: сутність та форми
Фінанси транснаціональних компаній
Особливості міжнародного оподаткування. Офшорні центри в системі міжнародного
оподаткування
Міжнародний бізнес як ланка міжнародних фінансів
Міжнародний фінансовий менеджмент
Міжнародні фінансові організації в системі глобальних фінансів

2.2.2. Теми семінарських або практичних
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва теми
Система міжнародних фінансів
Світова фінансова система
Міжнародні платіжні та валютні системи
Платіжний баланс країн світу
Міжнародний валютний ринок
Міжнародний кредитний ринок
Міжнародний ринок цінних паперів
Особливості сучасних світових валютно-фінансових криз
Міжнародні розрахунки: сутність та форми
Фінанси транснаціональних компаній
Особливості міжнародного оподаткування. Офшорні центри в системі міжнародного
оподаткування
Міжнародний бізнес як ланка міжнародних фінансів
Міжнародний фінансовий менеджмент
Міжнародні фінансові організації в системі глобальних фінансів

2.2.3. Тематика індивідуальних завдань
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Діяльність транснаціональних банків на світовому фінансовому ринку.
Особливості та чинники змін світових валютних систем.
Структура світової валютної системи за елементами.
Роль золота як валютного металу в міжнародних валютно-кредитних відносинах.
Структура, функції та особливості світового, регіональних і національних валютних
ринків.
Визначення та характеристика світових фінансових центрів.
Принципи розподілу капіталів у світовій економіці, міжнародні фінансові потоки та
механізми їх обслуговування.
Теорії паритетів купівельної спроможності, їх особливості та можливості практичного
застосування на різних стадіях світової економіки.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Вплив стану платіжного балансу на валютний ринок країни.
Чинники, що визначають динаміку довго- і короткострокових валютних курсів.
Режими валютного курсу та їх різновиди.
Центри світового валютного ринку, особливості їх функціонування, перспективи та
тенденції розвитку.
Вплив держави на курс національної валюти, валютні обмеження.
Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.
Співробітництво України і МВФ: стан та перспективи.
Група Світового банку та її роль у регулюванні міжнародних фінансових відносин.
Роль Міжнародного банку реконструкції та розвитку у міжнародному кредитуванні.
Регіональні фінансові інститути.
Виникнення та умови функціонування Європейської валютної системи.
Форвардні, ф’ючерсні та опціонні валютні угоди.
Діяльність банків країн-учасниць ЄС на світовому фінансовому ринку.
Боргова структура світу.
Глобальна фінансова криза як фактор змін світового руху фінансових ресурсів.
Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування.
Офшорні центри і відмивання “брудних” грошей.
Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій.
Кадрові стратегії ТНК.
Міжнародний бізнес як сфера господарської діяльності.

2.2.4. Самостійна робота
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва теми
Система міжнародних фінансів
Світова фінансова система
Міжнародні платіжні та валютні системи
Платіжний баланс країн світу
Міжнародний валютний ринок
Міжнародний кредитний ринок
Міжнародний ринок цінних паперів
Особливості сучасних світових валютно-фінансових криз
Міжнародні розрахунки: сутність та форми
Фінанси транснаціональних компаній
Особливості міжнародного оподаткування. Офшорні центри в системі міжнародного
оподаткування
Міжнародний бізнес як ланка міжнародних фінансів
Міжнародний фінансовий менеджмент
Міжнародні фінансові організації в системі глобальних фінансів.

3. Система контролю та оцінювання
3.1. Види та форми контролю
Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе,
реферат, творча робота, лабораторна робота) відповідь студента та ін.
Формами підсумкового контролю є залік.
3.2. Засоби оцінювання
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть
бути:
- контрольні роботи;
- стандартизовані тести;
- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти;
дослідницько-творчі та ін.);
- аналітичні звіти;
- реферати;
- есе;
- розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах;
- контрольні роботи;
- завдання на реальних об'єктах тощо;
- інші види індивідуальних та групових завдань.
3.3. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне оцінювання
(аудиторна та самостійна робота)
Модуль №1
Модуль № 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 МКР Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 МКР
3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

4

Кількість
балів
(залік)

Сумарна
кількість
балів

50

100

3.4. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
під час проведення підсумкового контролю
В кінці вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» студенти згідно із
навчальним планом складають залік. Залік проводиться в усній або письмовій
формах. Залікове завдання включає 2 теоретичні питання, три тестові завдання
та 1 ситуаційне завдання. Підсумкова оцінка знань студентів з дисципліни
«Міжнародні фінанси» здійснюється на основі проведення заліку, результати
якого оцінюються за 50-бальною шкалою.
На оцінювання впливають такі моменти:
- рівень опанування основних проблемних питань відповідно до
програми дисципліни та до завдань залікових білетів;

- знання студентом ключових термінів і категорій;
- вміння вирішувати ситуаційні завдання та робити висновок;
- ступінь ознайомлення із основною та додатковою науковою
літературою відповідно до програми дисципліни;
- вміння пов’язати теоретичні положення з практикою;
- здатність студента відстоювати власні погляди;
- вміння логічно у відведений час викласти основні положення
запропонованих в заліковому завданні питань і зробити відповідні висновки і
узагальнення.
50-45 балів ставиться у випадках, коли студент має систематичні та
глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати ситуаційні
завдання, передбачені програмою дисципліни, засвоїв основу та ознайомився з
додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить
узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного
теоретичного матеріалу.
44-40 бали ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний
матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати ситуаційні завдання,
викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і
висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного
теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні
термінів, категорій, розв’язанні ситуаційних завдань.
39-35 бали ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний
матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати ситуаційні завдання,
викладає матеріал у логічній послідовності, але не вміє робити певні
узагальнення і висновки, не наводить практичних прикладів у контексті
тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у
формулюванні термінів, категорій, розв’язанні ситуаційних завдань.
34-30 ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному
обсязі, дає неповні відповіді на поставлені теоретичні запитання, допустився
грубих помилок у розв’язанні ситуаційного завдання.
29-25 ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному
обсязі, дає неповні відповіді на поставлені теоретичне запитання, не вміє чітко
узагальнити опрацьований матеріал, допустився грубих помилок у розв’язанні
ситуаційного завдання.
24-18 ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає
неправильні відповіді на більшість поставлених теоретичних запитань, не
неправильно виконує розрахунки та розв’язувати ситуаційні завдання.

17-0 ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає
неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання, не вміє виконувати
розрахунки та розв’язувати ситуаційні завдання.
3.5. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ЄКТС

90-100

А

80-89

В

70-79

С

60-69

D

50-59

Е

35-49

FX

не зараховано
з можливістю повторного складання

F

не зараховано
з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

0-34

Оцінка
за національною шкалою

зараховано

4. Перелік питань для підсумкового контролю
1. Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси.
2. Система міжнародних фінансів та її функції.
3. Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів.
4. Суб’єкти міжнародних фінансів.
5. Міжнародні фінанси у сучасному світовому господарстві.
6. Поняття фінансової глобалізації, основні етапи, форми.
7. Особливості сучасної фінансової глобалізації та її наслідки.
8. Показники фінансової глобалізації.
9. Сутність світової фінансової кризи, основні риси та показники.
10. Фактори розвитку фінансових криз та їх наслідки.
11. Форми подолання фінансової кризи.
12. Поняття "зовнішній борг" і його компоненти.
13. Основні аналітичні показники,
що характеризують зовнішню
заборгованість країн.
14. Основні елементи сучасної міжнародної заборгованості.
15. Методика Всесвітнього банку для аналізу зовнішнього боргу країни.
16. Суб'єкти міжнародної заборгованості країн та їхні кредитори.
17. Методи управління зовнішнім боргом.
18. Структура та учасники світової фінансової системи.
19. Функціонування світової фінансової системи в умовах глобалізації.
20. Фінансові центри розвинутих країн.
21. Фінансові центри країн, що розвиваються.
22. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів.
23. Поняття валютної системи, її види та елементи.
24. Сутність валютного курсу та чинники, що на нього впливають.
25. Розрахункові види валютних курсів. Крос-курс та тристоронній арбітраж.
26. Види валютних курсів залежно від ступеня гнучкості.
27. Розвиток світової валютної системи.
28. Сутність міжнародних розрахунків.
29. Основні форми міжнародних розрахунків.
30. Загальні умови здійснення міжнародних розрахунків.
31. Валютні кліринги у міжнародних розрахунках.
32. Сутність та принципи складання платіжного балансу.
33. Структура платіжного балансу.
34. Балансування статей платіжного балансу.
35. Концепція економічної рівноваги платіжного балансу.
36. Сутність державного регулювання платіжного балансу.
37. Міжнародна інвестиційна позиція країни.
38. Сутність і основні характеристики міжнародного фінансового ринку і його
структурних складових.

39. Основні суб'єкти та інституційна структура міжнародного фінансового
ринку.
40. Відмінні особливості міжнародних ринків: валютних, кредитних, ринку
прав власності і ринку деривативів.
41. Формування і розвиток євроринку.
42. Функції євроринку і особливості його основних сегментів.
43. Валютні ринки, їх особливості та структура.
44. Угоди на міжнародному валютному ринку.
45. Урядове втручання в діяльність валютних ринків.
46. Міжнародний кредит як економічна категорія, його принципи та функції.
47. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
48. Класифікація міжнародного кредиту. Форми кредитування експорту.
49. Ринок єврокредитів.
50. Міжнародний рух капіталу та його форми.
51. Міжнародні портфельні інвестиції.
52. Ринки акцій та їх капіталізація.
53. Основні ринки облігацій.
54. Фондова біржа, форми її організації та системи встановлення рівня цін.
55. Сутність та види ринків дорогоцінних металів.
56. Основні етапи розвитку ринків дорогоцінних металів на різноманітних
міжнародних фінансових ринках.
57. Операції з дорогоцінними металами.
58. Перспективи розвитку ринків дорогоцінних металів.
59. Сутність та види похідних цінних паперів.
60. Тенденції розвитку глобальних, міжнародних, регіональних і національних
ринків похідних цінних паперів.
61. Синтетичні похідні цінні папери.
62. Роль транснаціональних корпорацій у світовій фінансовій системі.
63. Управління міжнародними фінансовими потоками в ТНК.
64. Внутрішньокорпоративне кредитування ТНК.
65. Банківське кредитування транснаціональних корпорацій.
66. Довгострокові інвестиції міжнародних корпорацій.
67. Гармонізація податкових систем у світовій економіці.
68. Оподаткування міжнародної діяльності транснаціональних корпорацій.
69. Вплив
оподаткування
на
вибір
організаційного
підрозділу
транснаціонального банку за кордоном.
70. Договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент
мінімізації податків.
71. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування.
72. Страхування як складова світової фінансової системи. Еволюція
страхування.
73. Страхові операції та інвестиційний потенціал страхової галузі.

74. Міжнародне регулювання страхової діяльності.
75. Ринки страхування.
76. Вплив глобалізації та інтернаціоналізації на страхування.
77. Поняття про міжнародний фінансовий менеджмент та його основні
функції.
78. Ризики в діяльності міжнародних фірм та заходи їх регулювання.
79. Міжнародна диверсифікація портфелів.
80. Управління коротко- та довгостроковими активами і зобов’язаннями
багатонаціональних корпорацій.
81. Основні цілі та напрями діяльності МВФ.
82. Формування фінансових ресурсів МВФ.
83. Механізм фінансування та кредитування МВФ.
84. Співробітництво МВФ та України.
85. Склад Групи Світового банку. Стратегічні напрями діяльності Групи
світового банку.
86. Діяльність Міжнародної асоціації розвитку.
87. Діяльність Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів.
88. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій.
89. Завдання Міжнародного банку реконструкції та розвитку на сучасному
етапі.
90. Кредитні продукти Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
91. Гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
92. Фінансові умови кредитних продуктів Міжнародного банку реконструкції
та розвитку
93. Мета і завдання Європейського банку реконструкції та розвитку.
94. Фінансові ресурси ЄБРР.
95. Сфери фінансування за рахунок коштів ЄБРР.
96. Фінансові продукти та послуги, що надаються ЄБРР.
97. Умови надання кредитів ЄБРР.
98. Мета і завдання Європейського інвестиційного банку
99. Види фінансових послуг ЄІБ.
100. Галузева структура проектів ЄІБ.
101. Умови фінансування проектів за рахунок коштів ЄІБ.
102. Джерела формування фінансових ресурсів ЄІБ.
103. Платіжний баланс і зовнішній борг України.
104. Динаміка валютного курсу гривні. Реальний ефективний обмінний курс.
105. Міжнародні резерви України.
106. Співробітництво НБУ з міжнародними фінансовими організаціями.
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