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Силабус навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» 
Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія 

Освітньо-професійна програма: 

«Комп’ютерна інженерія» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Внаслідок сучасних глобалізаційних процесів, зростання ринку 

євровалют, розвитку спільного європейського ринку, посилення ролі 

ТНК, міжнародної кризи заборгованості змінюється світове 

фінансове середовище. 

Дисципліна «Міжнародні фінанси» формує, систематизує та 

узагальнює закономірності, умови, принципи, процеси, що 

здійснюються в міжнародному фінансовому середовищі. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Світові фінансові ресурси (потоки грошових коштів, активів) та 

система вартісних відносин, що виникають в процесі їхнього руху, 

злиття та диверсифікації. Міжнародні фінанси є складовою системи 

міжнародних економічних відносин, у розрізі тих з них, які 

пов’язані з міжнародним рухом фінансових активів. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Ознайомлення здобувачів вищої освіти із функціонуванням 

міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації, 

міжнародного оподаткування, особливостей міжнародного 

фінансового менеджменту, формування навичок і вмінь 

міжнародного фінансового управління та планування. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати та усвідомлювати вплив технічних рішень комп’ютерної 

інженерії в суспільному, економічному, соціальному і екологічному 

контексті. 

Вміти адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати 

та реалізовувати рішення у межах професійної компетенції. 

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, 

удосконалення креативного мислення. 
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Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову 

базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з 

метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, 

технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу 

професійної діяльності. 

Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ І  

РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ 

Тема 1. Система міжнародних фінансів 

Тема 2. Світова фінансова система 

Тема 3. Міжнародні платіжні та валютні системи 

Тема 4. Платіжний баланс країн світу 

Тема 5. Міжнародний валютний ринок 

Тема 6. Міжнародний кредитний ринок 

Тема 7. Міжнародний ринок цінних паперів 

МОДУЛЬ ІІ  

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

Тема 8. Особливості сучасних світових валютно-фінансових криз 

Тема 9. Міжнародні розрахунки: сутність та форми 

Тема 10. Фінанси транснаціональних компаній 

Тема 11. Особливості міжнародного оподаткування. Офшорні 

центри в системі міжнародного оподаткування 

Тема 12. Міжнародний бізнес як ланка міжнародних фінансів 

Тема 13. Міжнародний фінансовий менеджмент 

Тема 14. Міжнародні фінансові організації в системі глобальних 

фінансів. 

Пререквізити 

Дисципліна «Міжнародні фінанси» може вивчатися на основі 

базової загальної середньої освіти. Компетентності з даного курсу 

можуть бути деталізовані та доповнені за допомогою вивчення 

дисциплін: «Природничі науки: Географічний модуль», 

«Економічна теорія» та інші. 

Постреквізити 

Дисципліна «Міжнародні фінанси» є складовою циклу дисциплін 

вільного вибору техніка із системного адміністрування. Знання з 

даного курсу забезпечать фахівця необхідними даними для 

підвищення фінансової грамотності населення. 
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Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. 

Київ: ЦНЛ, 2019. 256 c. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. 

Київ: ЦНЛ, 2019. 400 c. 

3. Макаренко М.І. Міжнародні фінанси: навч. посіб. Київ : ЦНЛ, 

2019. 548 с.  

4. Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку: 

монографія / О.І. Рогач, О.В. Сніжко, З.О. Луцишин, І.І. Пузанов, 

В.І. Мазуренко; ред.: О.І. Рогач. Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка, 2018. 351 c.  

Допоміжна 

1. Алієва-Барановська В.М. Міжнародний туризм. Київ : ЦНЛ, 

2017. 344 c. 

2. Міжнародний бізнес : навчальний посібник / О. М. Файчук, С. 

В. Сидоренко. Київ : НУБіП України, 2016. 236 с  

3. Онищенко В.М. Фінанси (державні, корпоративні, 

міжнародні). Київ: ЦНЛ, 2019. 600 с.   

Інформаційні    

ресурси 

 

1. https://mof.gov.ua/uk – офіційний сайт Міністерства фінансів 

України.  

2. https://www.me.gov.ua/ – офіційний сайт Міністерства 

економіки України. 

3. https://www.worldbank.org/en/home – офіційний сайт Світового 

банку.  

4. https://bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку 

України.  

5. https://www.uaib.com.ua/ – Українська асоціація інвестиційного 

бізнесу.  

6. www.finance.ua – Фінанси України, курси валют, кредити, 

депозити, банки, компанії. 
 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Практичні 34 

Самостійна робота 22 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 24 

Модуль 2 26 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Природниче відділення 

https://mof.gov.ua/uk
https://www.me.gov.ua/
https://www.worldbank.org/en/home
https://bank.gov.ua/
https://www.uaib.com.ua/
http://www.finance.ua/
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Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 
Не зараховано (з можливістю 

повторного складання) 

0-34 F 
Не зараховано (з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

ЮЛІАННА ВАЛЕРІЇВНА СЕМЕНЮК 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія  

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration 

E-mail: y.semenyuk@chnu.edu.ua 

Покликання на 

дисципліну (сторінка 

курсу в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3099 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:y.semenyuk@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3099

