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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок з міжнародних 

фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та 

інвестиційній сферах на мікро- і макроекономічному рівнях. 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота 
72 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  
Наявність широких знань в сфері зовнішньоекономічної діяльності та сучасної практики 

господарювання на міжнародних ринках 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та 

принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування 

сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури. 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших 

mailto:gorbunova77elena@gmail.com
http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.fin.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР04. Знати механізм функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, 

фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської 
системи та страхування. 

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження фінансових процесів. 

ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі 

іноземною мовою у професійній діяльності. 

 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

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. 

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування і брати 

відповідальність за них. 

 
 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Міжнародні фінанси у глобальному фінансовому середовищі 

Тема  1. Система 

міжнародних фінансів. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

На конкретних прикладах провести аналіз 

змін світового фінансового середовища 

впродовж останніх десятиліть.  

Виконайте аналітичне дослідження 

залучення України до фінансової 

глобалізації. 

Тема 2. Заборгованість у 

системі міжнародних 

фінансів. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

На прикладі певної країни схарактеризуйте 

боргову стратегію. 

Дослідіть зовнішній борг України в системі 

світової заборгованості. 

Дослідити основні аналітичні інструменти, 

які використовують для оцінювання рівня 
зовнішньої заборгованості. 

Тема 3. Світова валютна 

система та етапи її 

еволюції. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Проаналізуйте сучасні проблеми 

функціонування Європейської валютної 

системи. 

Визначте, яка методика розрахунку 

валютного курсу використовується в 

Україні. 

Тема 4. Міжнародні 

розрахунки та їх 

організаційні засади. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Обґрунтуйте зручність використання 

інкасової форми розрахунків із позиції 

експортера та імпортера. 

Дізнайтесь, як використовують акредитиви в 

розрахунках при імпортних операціях 

підприємств України. 

Тема 5. Платіжний баланс 

країн світу. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота. 

Оцінити поточний стан платіжного балансу 
України http://www.bank.gov.ua/ 

Визначити заходи, які можуть поліпшити 

стан платіжного балансу України. 

Модуль 2. Міжнародні фінансові ринки 

Тема  6. Світовий 

фінансовий ринок. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Проаналізувати сучасну структуру світового 

фінансового ринку за обсягом інструментів, 

що обертаються на ньому. Зробити певні 

висновки. 

Проаналізувати діяльність принаймні одного 

офшорного банківського центру 

та виявіть його особливості. 
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Тема  7. Фінансова і 

монетарна політика 

Європейського валютного 

союзу. 

 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

 

Дослідити базові інституції Європейського 

Союзу. Визначити складові Європейської 

системи фінансового нагляду.  

Проаналізуйте виконання критеріїв 

конвергенції у країнах, які є кандидатами 

на вступ до зони євро. 

 

Тема 8. Валютні ринки і 
валютні операції. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Проаналізувати сучасні тенденції валютних 

ринків країн ЄС, США, Азії. 
Дослідити сучасні особливості розвитку 

валютного ринку України. 

Тема 9. Фінанси 

транснаціональних 

корпорацій. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Визначити завдання міжнародного 

фінансового менеджменту ТНК. 

Підготувати доповіді на теми: 

«Особливості глобального управління 

готівкою ТНК» 

«Особливості оподаткування діяльності 

ТНК» 

Тема 10. Міжнародні 

фінансові організації та 

роль України у світовому 
фінансовому просторі. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 
модульна робота 

Визначте проблеми участі України в 

міжнародних фінансових інститутах. 

Дослідіть динаміку інвестицій резидентів та 

нерезидентів в Україні за 

останні п’ять років. 
Визначити позитивні та негативні наслідки 

співпраці України з МВФ. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» на платформі «Moodle» 

 
 
 
 



Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (5 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (5 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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