
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

‟МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ” 

Дисципліна циклу професійної  та 

практичної підготовки за вибором студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Закономірності, умови, принципи, процеси, що здійснюються в світовому фінансовому 

середовищі. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Розкриття та засвоєння теоретичних основ, пов’язаних із створенням та використанням 

фондів грошових коштів в межах світового господарства, а також набуття вміння комплексно 

оцінити сучасні міжнародні фінансові процеси. 

 

Основні завдання 

– вивчення потоків грошових коштів і пов’язаних з ним відносин у галузі міжнародних фінансів; 

– засвоєння видів і форм, яких набуває міжнародне переливання капіталів;  

– вивчення змін спрямованості та інфраструктури міжнародних валютно-фінансових потоків; 

– діагностика стану платіжного балансу; 

– засвоєння особливостей міжнародного оподаткування; 

– засвоєння основ функціонування міжнародного валютного ринку, міжнародного кредитного 

ринку, міжнародного ринку цінних паперів; 

– опанування теоретичними засадами міжнародного фінансового менеджменту; 

– отримання знань про умови, форми, методи та основні інструменти міжнародних розрахунків; 

– вивчення проблем і перспектив інтеграції України в систему світових фінансів.  

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 суть світової фінансової та світової валютної систем; 

 сутність світового фінансового ринку і його структуру; 

 організаційні засади міжнародних розрахунків; 

 форми міжнародних розрахунків та механізми валютного ринку; 

 основи міжнародного фінансового менеджменту; 

 шляхи регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин; 

б) уміти 

 дати оцінку позиціям платіжного балансу держави;  

 адекватно оцінювати співробітництво України з міжнародними фінансовими установами; 

 аналізувати показники зовнішнього боргу. 

 
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Після вивчення навчальних дисциплін ‟Фінанси”, ‟Гроші і кредит”, ‟Фінанси підприємств”, 

‟Міжнародна економіка”, ‟Державне регулювання економіки”, ‟Онови зовнішньоекономічної 

діяльності», передує навчальним дисциплінам ‟Митний менеджмент”, ‟Податковий менеджмент”, 

‟Управління зовнішньоекономічною діяльністю”, ‟Митний контроль і митне оформлення”. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Світова фінансова система.  

Тема 2. Світова валютна система. 

Тема 3. Міжнародний валютний ринок. 

Тема 4. Міжнародний кредитний ринок. 

Тема 5. Міжнародний ринок цінних паперів. 



Тема 6. Особливості міжнародного оподаткування. 

Тема 7. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс. 

Тема 8. Міжнародний фінансовий менеджмент. 

Тема 9. Проблеми і перспективи інтеграції України в систему світових фінансів. 

  

Кафедра: державних та місцевих фінансів 

Мова викладання: українська 

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н. Голинський Ю. О. 
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