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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є економічні, організаційні, правові і соціальні 

питання та закономірності функціонування і розвитку міжнародної економіки. Дисципліна 

аналізує економічні відносини та дії економічних законів на міжнародному рівні, а також 

основи зовнішньо-торгівельної, валютно-кредитної та виробничо-інвестиційної політики.  

Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань та практичних навичок 

з фінансового менеджменту і аналіз міжнародного фінансового ринку, знайомство з середою 

міжнародних фінансів, світовою грошовою системою, валютними системами, роботою 

валютних ринків, міжнародними фінансовими організаціями. 

Основні завдання 

Основні завдання: з’ясування міжнародних фінансів, як підсистеми міжнародних 

економічних відносин; призначення і функції міжнародних фінансів; основні зміни в у 

світовій економічній структурі, які впливають на розвиток міжнародних фінансів. 

Визначення ролі світової грошової системи; європейську валютну систему; основні складові 

МВС; платіжний баланс держави; природу, механізм, функції валютного ринку. Інструменти 

валютного ринку. Визначення як співпрацюють держави у сфері фінансів, координація 

економічної та фінансової політики країн на сучасному етапі; міжнародне фінансове право, 

форми реалізації фінансової політики. Міжнародні фінансові організації. 

Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. 

Дисципліна «Валютно-кредитні та  фінансові відносини» вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін  «Бюджетна система», «Податкова система», «Фінанси», «Фінанси 

підприємств», «Гроші і кредит», «Банківська система». 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: механізм функціонування міжнародних фінансів, закономірності і тенденції 

розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин, види валютних систем; – поняття 

платіжного балансу держави і володіти методами його балансування, функції та інструменти 

валютного ринку, принципи організації та інструменти міжнародних розрахунків, значення 

ролі держави у міжнародних фінансових відносинах, цілі, завдання та політику міжнародних 

фінансово-кредитних інститутів в справі формування та регулювання грошово-кредитних 

відносин; 

б) уміти: характеризувати розвиток міжнародних фінансових відносин, складати 

платіжний баланс держави, характеризувати валютні системи, розраховувати валютні курси 

(котирувати валюти) за прямим та зворотнім котируванням, розраховувати крос-курси між 

валютами, девальвацію чи ревальвацію валют, характеризувати форми та методи 

міжнародних розрахунків, розраховувати вартість фінансових інструментів міжнародного 

валютно-кредитного ринку (ф’ючерси, свопи і т.п.). 

Тематичний план навчальної дисципліни 
Тема 1 Система міжнародних фінансів.  

Тема 2 Еволюція світової валютної системи.  

Тема 3 Платіжний баланс та його структура.  

Тема 4 Світовий фінансовий ринок та його структура. 

Тема 5 Ринок міжнародних інвестицій.  

Тема 6  Валютні ринки та валютні операції.  

Тема 7  Міжнародні розрахунки.  

Тема 8 Особливості функціонування євроринку.  

Тема 9 Міжнародний кредит. Види та умови надання.  

Тема 10 Україна у світовому фінансовому ринку. 

 



 Кафедра: фінансів суб’єктів господаювання 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні та семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доц. Блащук-

Дев’яткіна Н.З. 
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