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Завдання 

дисципліни 

Мета вивчення 

дисципліни

є формування у студентів цілісної системи теоретичних знань про

фундаментальні закономірності розвитку міжнародних фінансів в умовах

глобалізації економіки для наступного застосування їх на практиці.

1. Формування системних знань про: - трансформацію ролі міжнародних 

фінансів в умовах глобалізації економіки; - призначення і тенденції 

розвитку світового фінансового ринку; - зміст валютних відносин в 

системі міжнародних фінансів; - закономірності, структуру і принципи 

функціонування національної, регіональної і світової валютних систем; -

механізми формування валютного курсу; - зміст, функціональне 

призначення, види і учасників валютного ринку; - види і особливості 

валютних операцій; - форми міжнародних розрахунків, їх особливості та 

чинники, що впливають на їх вибір; - суть, функції, роль і види 

міжнародного кредиту; - основи побудови і регулювання платіжного 

балансу; - роль міжнародних валютних кредитних і фінансових 

організацій в міжнародній фінансовій системі. 

2. Розробка системного підходу до аналізу сучасних міжнародних 

фінансових відносин. 

3. Розвиток навичок аналізу та використання інформації про стан окремих 

сфер міжнародних фінансів при схваленні управлінських рішень і оцінці 

їх ефективності. 



Загальні компетенції
ЗК5. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Спеціальні компетенції

СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури.

СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку.

СК7. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

СК8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.



Програмні результати навчання
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.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.
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ТЕМА 1. Система міжнародних фінансів

ТЕМА 2. Глобалізація світового фінансового середовища. 

світові фінансові кризи

ТЕМА 3. Заборгованість  у системі міжнародних фінансів

ТЕМА 4. Світова валютно-фінансова система та етапи її 

еволюції

ТЕМА  5. Фінансова і монетарна політика

ТЕМА 6. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади

ТЕМА  7. Платіжний баланс країн світу

ТЕМА 8. Світовий фінансовий ринок та його структура

ТЕМА  9. Валютні ринки  та валютні операції

ТЕМА 10. Україна у світовому фінансовому середовищі
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