
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 15. 
2. Назва: Міжнародні фінанси. 
3.Тип: Обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  7. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Жемба А.Й. кандидат 
економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин. 
9. Результати навчання: 
Набуття, засвоєння та формування студентами теоретичних знань і навичок щодо дослідження 
світового фінансового ринку та його сегментів; розуміння сутності та елементів системи 
міжнародних фінансів; набуття знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та 
його сегментів, використання основних фінансових інструментів; набуття вмінь здійснювати 
міжнародні розрахунки. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінанси», «Міжнародна 
інвестиційна діяльність», «Фінансові системи зарубіжних країн», «Транснаціональні 
корпорації», та дисципліни, що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного 
напряму підготовки.  
12. Зміст курсу: 
Система міжнародних фінансів. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові 
фінансові кризи. Заборгованість у системі міжнародних фінансів. Світова валютно-фінансова 
система та етапи її еволюції. Фінансова і монетарна політика Європейського валютного союзу. 
Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади. Форми міжнародних розрахунків. Платіжний 
баланс країн світу. Світовий фінансовий ринок та його структура. Моделі фінансового ринку. 
Валютні ринки та валютні операції. Міжнародний фондовий ринок. Регулювання та особливості 
функціонування міжнародних ринків. Міжнародний ринок банківських кредитів. Міжнародний 
кредит. Міжнародний ринок дорогоцінних металів. Міжнародний ринок похідних цінних 
паперів (деривативів). Фінанси транснаціональних корпорацій. Міжнародна банківська справа. 
Міжнародне оподаткування. Міжнародне страхування. Україна у світовому фінансовому 
середовищі. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1.  Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Т-во «Знання», 
2008. – 582 с.  
2.  Боринець  С.Я.  Міжнародні  фінанси:  Підручник./ С.Я. Боринець. –  К.: Знання-Прес, 2008. 
– 312с.   
3. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвинова. –  К.:  
Центр  учбової літератури, 2007. – 640 с.  
4. Андросова Т. В. Міжнародні   фінанси:   навч.   посібник   (II   частина)   / Т.В. Андросова, 
Т.В. Шталь, О.О. Тищенко, Ю.Б. Доброскок. – Х.:Вид-во «Форт», 2015. – 230 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
42 год. лекцій, 30 год. практичних робіт, 138 год. самостійної роботи. Разом – 210 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-
дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 8 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, усне / письмове опитування; 
16. Мова викладання: Українська. 
Завідувач кафедри міжнародних  
економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                         П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 
 

                                  DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT  

1. Code: PP 15. 

2. Title: International finance. 
3. Type: compulsory. 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered: 4. 
6. Semester when the discipline is studied: 8. 
7. Number of established ECTS credits: 7. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Zhemba A.I., Candidate of 
Economic Sciences, associate professor of the department of international economic relations. 
9. Results of studies: after having studied the discipline the student must:                                                            
−  have acquired, mastered and formed theoretical knowledge and skills in the study of the world financial 
market and its segments; 
−  understand the essence and elements of the international finance system; 
−  have acquired knowledge about the study of the world financial market and its segments;  
−  be able to use the main financial instruments;  
−  have gained the ability to make international payments. 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures.  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Finance", "International investment activity", "Financial systems of foreign countries", "Transnational 
corporations", and disciplines which directly form the competence of an expert in the appropriate field of 
training.  
12. Course contents: The system of international finance. Globalization of the world financial environment. 
World financial crises. Debt in the system of international finance. The world monetary and financial system 
and the stages of its evolution. Financial and monetary policy of the European Monetary Union. International 
settlements and their organizational principles. Forms of international settlements. Payments balance of the 
countries in the world. World financial market and its structure. Models of the financial market. Currency 
markets and currency transactions. International stock market. Regulation and features of international markets 
functioning. International market of bank loans. International loan. International Precious Metals Market. 
International Derivatives Market. Transnational corporations' finances. International banking. International 
taxation. International insurance. Ukraine in the global financial environment. Offshore zones in the system of 
world financial centres. 
13. Recommended educational editions:  
1.  Borynets S.Ya. International monetary and financial relations: teaching manual. −  K.: Society "Knowledge", 
2008. − 582 p. 
2.  Borynets S.Ya. International finance: teaching manual. − S.Ya. Borynets. − K. Knowledge-Press, 2008. − 
312 p. :  
3. Kozak Yu.G. International finance: teaching manual. / Yu.G. Kozak, N.S. Logvynova. − K.:  Centre of 
educational literature. 2007. − 640 p.  
4. Androsova T.V. International finance: teaching manual (the 2nd part) / T.V. Androsova, T.V. Shtal',          
O.O. Tyshchenko, Yu.B. Dobroskok. − Kh.: Publishing house "Fort", 2015. − 230 p.               
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 42 hours, practical classes – 30 hours, independent work – 138 hours. Total - 210 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing  business 
and role games, case methods, individual and group research tasks, using multimedia presentations. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control (40 points): exam in the form of testing at the end of the 8th semester. 
Current control (60 points): testing,  oral/written questioning. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

Head of the international economic relations department, 
Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 
 
Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


