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Конспект лекції № 1, 2 

Тема № 1. Світова фінансова система 
                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: 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». 

 

Мета лекції  розкрити основні положення сутності світової фінансової системи, дати рекомендації 

щодо використання основних висновків за темою на семінарському занятті 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Суть та функції міжнародних фінансів.  

2. Світовий фінансовий ринок та його структура.  

3. Суб’єкти світової фінансової системи та їх характеристика.  

4. Міжнародні фінансові центри. 

 

Опорні поняття: міжнародні фінанси, світовий фінансовий ринок, суб’єкти світової фінансової 

системи, міжнародні фінансові центри 

 

Інформаційні джерела: 

1. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ковалевського 

В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.  

3. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН України). / 

Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 335 с. 

4. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. 

Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 

5. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. – 364 с. 

6. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна 

С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  презентація з використанням можливостей 

Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам опрацювання питань семінарського заняття та підготовка до 

дискусії щодо проблемного питання з теми – «Які зміни в економічному середовищі, на Вашу 

думку, особливо вплинули на формування сучасного стану міжнародних фінансів?» 

 

 

 

Укладач: ____________    Голинський Юрій Олегович, доцент, к.е.н. 
                            (підпис)                                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)  

 

  

http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


Конспект лекції № 3,4 

Тема № 2. Світова валютна система 
                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: 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». 

 

Мета лекції  розкрити основні положення сутності світової валютної системи, дати рекомендації 

щодо використання основних висновків за темою на семінарському занятті 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття валютної системи, її види та елементи.  

2. Сутність валютного курсу та чинники, що на нього впливають.  

3. Розрахункові види валютних курсів. Крос-курс та тристоронній арбітраж.  

4. Види валютних курсів залежно від ступеня гнучкості. 

 

Опорні поняття: валютна система, валютний курс, крос-курс, тристоронній арбітраж 

 

Інформаційні джерела: 

1. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ковалевського 

В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.  

3. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН України). / 

Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 335 с. 

4. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. 

Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 

5. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. – 364 с. 

6. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна 

С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  презентація з використанням можливостей 

Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам опрацювання питань семінарського заняття та підготовка до 

дискусії щодо проблемного питання з теми – «Чи можливе, на вашу думку, повернення до 

золотого стандарту?» 

 

 

 

Укладач: ____________    Голинський Юрій Олегович, доцент, к.е.н. 
                            (підпис)                                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)  

 

  

http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


Конспект лекції № 5,6 

Тема № 3. Міжнародний валютний ринок 
                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: 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». 

 

Мета лекції  розкрити основні положення сутності міжнародного валютного ринку, дати 

рекомендації щодо використання основних висновків за темою на семінарському занятті 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Валютні ринки, їх особливості та структура.  

2. Угоди на міжнародному валютному ринку.  

3. Урядове втручання в діяльність валютних ринків. 

 

Опорні поняття: валютні ринки, міжнародні угоди, урядове втручання, валютна інтервенція, 

валютні обмеження 

 

Інформаційні джерела: 

1. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ковалевського 

В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.  

3. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН України). / 

Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 335 с. 

4. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. 

Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 

5. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. – 364 с. 

6. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна 

С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  презентація з використанням можливостей 

Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам опрацювання питань семінарського заняття та підготовка до 

дискусії щодо проблемного питання з теми – «Наскільки виправданими буди дії української влади 

щодо втручання в діяльність валютного ринку в період дестабілізації у 2014-2015 роках?» 

 

 

 

Укладач: ____________    Голинський Юрій Олегович, доцент, к.е.н. 
                            (підпис)                                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

  

http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


Конспект лекції № 7,8 

Тема № 4. Міжнародний кредитний ринок 
                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: 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». 

 

Мета лекції  розкрити основні положення сутності міжнародного кредитного ринку, дати 

рекомендації щодо використання основних висновків за темою на семінарському занятті 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Міжнародний кредит як економічна категорія, його принципи та функції.  

2. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.  

3. Класифікація міжнародного кредиту. Форми кредитування експорту.  

4. Ринок єврокредитів. 

 

Опорні поняття: міжнародний кредит, форми кредитування експорту, єврокредити 

 

Інформаційні джерела: 

1. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ковалевського 

В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.  

3. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН України). / 

Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 335 с. 

4. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. 

Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 

5. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. – 364 с. 

6. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна 

С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  презентація з використанням можливостей 

Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам опрацювання питань семінарського заняття та підготовка до 

дискусії щодо проблемного питання з теми – «Співпраця України та МВФ – можливості для 

розвитку чи втрата повноцінного економічного суверенітету?» 

 

 

 

Укладач: ____________    Голинський Юрій Олегович, доцент, к.е.н. 
                            (підпис)                                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)  

 

  

http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


Конспект лекції № 9,10 

Тема № 5. Міжнародний ринок цінних паперів 
                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: 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». 

 

Мета лекції  розкрити основні положення сутності міжнародного ринку цінних паперів, дати 

рекомендації щодо використання основних висновків за темою на семінарському занятті 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Міжнародний рух капіталу та його форми.  

2. Міжнародні портфельні інвестиції.  

3. Ринки акцій та їх капіталізація.  

4. Основні ринки облігацій.  

5. Фондова біржа, форми її організації та системи встановлення рівня цін. 

 

Опорні поняття: рух капіталу, портфельні інвестиції, FDI, фондова біржа, акції, облігації 

 

Інформаційні джерела: 

1. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ковалевського 

В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.  

3. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН України). / 

Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 335 с. 

4. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. 

Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 

5. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. – 364 с. 

6. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна 

С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  презентація з використанням можливостей 

Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам опрацювання питань семінарського заняття та підготовка до 

дискусії щодо проблемного питання з теми – «Сформулюйте основні причини низького рівня 

капіталізації вітчизняного ринку акцій.» 

 

 

 

Укладач: ____________    Голинський Юрій Олегович, доцент, к.е.н. 
                            (підпис)                                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

  

http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


Конспект лекції № 11,12 

Тема № 6. Міжнародний ринок дорогоцінних металів 
                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: 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». 

 

Мета лекції  розкрити основні положення сутності міжнародного ринку дорогоцінних металів, 

дати рекомендації щодо використання основних висновків за темою на семінарському занятті 

 

План лекції (навчальні питання): 

5. Міжнародна торгівля золотом. Ринки золота, особливості організаційної структури, види.  

6. Золоті аукціони: цілі, методи, результати їх проведення. «Золотий фіксинг». Чинники, що 

впливають на ціну золота.  

7. Державне регулювання ціни золота. Золотий пул (1961-1968 рр.). Подвійний ринок золота 

(1968-1973 рр.), причини і наслідку його ліквідації.  

8. Нерівномірність розподілу офіційних золотих резервів і періодичний перерозподіл їх між 

розвинутими країнами. Кон'юнктура світового ринку золота на сучасному етапі. 

 

Опорні поняття: міжнародні ринки, дорогоцінні метали, «золоті аукціони», торгівля золотом, 

ринок золота, ціна золота, розподіл офіційних золотих резервів 

 

Інформаційні джерела: 

7. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ковалевського 

В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

8. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.  

9. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН України). / 

Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 335 с. 

10. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. 

Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 

11. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. – 364 с. 

12. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна 

С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  презентація з використанням можливостей 

Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам опрацювання питань семінарського заняття та підготовка до 

дискусії щодо проблемного питання з теми – «Які чинники, на Вашу думку, особливо впливають 

на ціну золота на сучасному етапі?» 

 

 

Укладач: ____________    Голинський Юрій Олегович, доцент, к.е.н. 
                            (підпис)                                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)  

 

  

http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


Конспект лекції № 13,14 

Тема № 7. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 
                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: 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». 

 

Мета лекції  розкрити основні положення сутності міжнародних розрахунків та платіжного 

балансу, дати рекомендації щодо використання основних висновків за темою на семінарському 

занятті 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Типи, види та форми міжнародних розрахунків. 

2. Сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків. Види балансів 

міжнародних розрахунків. 

3. Фактори, що впливають на стан платіжного балансу. 

4. Державне регулювання платіжного балансу 

 

Опорні поняття: міжнародні розрахунки, платіжний баланс, торговельний баланс, леверидж, 

експорт, імпорт 

 

Інформаційні джерела: 

1. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ковалевського 

В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.  

3. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН України). / 

Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 335 с. 

4. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. 

Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 

5. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. – 364 с. 

6. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна 

С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  презентація з використанням можливостей 

Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам опрацювання питань семінарського заняття та підготовка до 

дискусії щодо проблемного питання з теми – «Яка роль левериджу у фінансовому забезпечення 

інвестиційних проектів?» 

 

 

 

Укладач: ____________    Голинський Юрій Олегович, доцент, к.е.н. 
                            (підпис)                                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

  

http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


Конспект лекції № 15,16 

Тема № 8. Особливості міжнародного оподаткування 
                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: 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». 

 

Мета лекції  розкрити основні положення міжнародного оподаткування і його особливостей, дати 

рекомендації щодо використання основних висновків за темою на семінарському занятті 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Гармонізація податкових систем у світовій економіці.  

2. Оподаткування міжнародної діяльності транснаціональних корпорацій.  

3. Вплив оподаткування на вибір організаційного підрозділу транснаціонального банку за 

кордоном.  

4. Договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент мінімізації податків. 

 

Опорні поняття: податкова система, оподаткування транснаціональних корпорацій, подвійне 

оподаткування, офшори, мінімізація податків 

 

Інформаційні джерела: 

1. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ковалевського 

В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.  

3. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН України). / 

Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 335 с. 

4. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. 

Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 

5. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. – 364 с. 

6. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна 

С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  презентація з використанням можливостей 

Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам опрацювання питань семінарського заняття та підготовка до 

дискусії щодо проблемного питання з теми – «Які методи запобігання ухиленню від 

оподаткування, на вашу думку, найефективніші?» 

 

 

 

Укладач: ____________    Голинський Юрій Олегович, доцент, к.е.н. 
                            (підпис)                                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)  

 

  

http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
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Конспект лекції № 17,18 

Тема № 9. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування 
                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: 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». 

 

Мета лекції  розкрити основні положення сутності офшорних центрів в системі міжнародного 

оподаткування, дати рекомендації щодо використання основних висновків за темою на 

семінарському занятті 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Втеча від податків та ухилення від них. 

2. Методи, які обмежують фінансові операції через офшорні центри. 

3. Заходи прийняті в міжнародному масштабі.  

4. Внутрішньодержавне антиофшорне регулювання. 

 

Опорні поняття: офшор, офшорний центр, ухилення від податків, антиофшорне регулювання 

 

Інформаційні джерела: 

1. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ковалевського 

В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.  

3. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН України). / 

Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 335 с. 

4. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. 

Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 

5. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. – 364 с. 

6. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна 

С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  презентація з використанням можливостей 

Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам опрацювання питань семінарського заняття та підготовка до 

дискусії щодо проблемного питання з теми – «Які заходи, на Вашу думку, можуть бути найбільш 

ефективними у боротьбі з ухилянням від сплати податків у міжнародному масштабі?» 

 

 

Укладач: ____________    Голинський Юрій Олегович, доцент, к.е.н. 
                            (підпис)                                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)  
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Конспект лекції № 19,20 

Тема № 10. Відмивання «брудних» грошей 
                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: 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». 

 

Мета лекції  розкрити основні положення сутності відмивання «брудних» грошей, дати 

рекомендації щодо використання основних висновків за темою на семінарському занятті 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття «брудні гроші». Відмивання «брудних» грошей як процес. Поняття «відмивання 

«брудних» грошей». Організація процедури відмивання «брудних» грошей: стадії та 

способи. 

2. Розпізнавання операцій, пов’язаних з відмиванням «брудних» грошей. Збирання і 

накопичення інформації. Оброблення даних. Моніторинг. Завершення розпізнавання.  

3. Основні напрями протидії відмиванню «брудних» грошей.  

4. Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням «брудних» грошей: становлення 

нормативно-правових основ. Практичні заходи, які здійснюються у міжнародному 

масштабі.  

 

Опорні поняття: «брудні гроші», «відмивання грошей», протидія відмиванню «брудних» грошей 

 

Інформаційні джерела: 

1. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ковалевського 

В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.  

3. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН України). / 

Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 335 с. 

4. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. 

Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 

5. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. – 364 с. 

6. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна 

С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  презентація з використанням можливостей 

Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам опрацювання питань семінарського заняття та підготовка до 

дискусії щодо проблемного питання з теми – «Які напрями протидії відмиванню «брудних» 

грошей, на Вашу думку, можуть бути найбільш ефективними?» 

 

 

Укладач: ____________    Голинський Юрій Олегович, доцент, к.е.н. 
                            (підпис)                                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

  

http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


Конспект лекції № 21,22 

Тема № 11. Міжнародний фінансовий менеджмент 
                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки   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». 

 

Мета лекції  розкрити основні положення сутності міжнародного фінансового менеджменту, дати 

рекомендації щодо використання основних висновків за темою на семінарському занятті 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Поняття про міжнародний фінансовий менеджмент та його основні функції. 

2. Ризики в діяльності міжнародних фірм та заходи їх регулювання.  

3. Міжнародна диверсифікація портфелів. 

4. Управління коротко- та довгостроковими активами і зобов’язаннями багатонаціональних 

корпорацій. 

 

Опорні поняття: міжнародний фінансовий менеджмент, ризики міжнародних фірм, міжнародна 

диверсифікація портфелів, активи і зобов’язання багатонаціональних корпорацій 

 

Інформаційні джерела: 

1. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ковалевського 

В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.  

3. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН України). / 

Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 335 с. 

4. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. 

Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 

5. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. – 364 с. 

6. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна 

С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  презентація з використанням можливостей 

Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам опрацювання питань семінарського заняття та підготовка до 

дискусії щодо проблемного питання з теми – «Які дії сприятимуть підвищенню ефективності 

інвестиційно-будівельної діяльності у промисловості України?» 

 

 

 

Укладач: ____________    Голинський Юрій Олегович, доцент, к.е.н. 
                            (підпис)                                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)  

 

  

http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


Конспект лекції № 23,24 

Тема № 12. Проблеми і перспективи інтеграції України в систему світових фінансів 
                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки   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». 

 

Мета лекції  розкрити основні проблеми і перспективи інтеграції України в систему світових 

фінансів, дати рекомендації щодо використання основних висновків за темою на семінарському 

занятті 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Платіжний баланс і зовнішній борг України.  

2. Динаміка валютного курсу гривні. Реальний ефективний обмінний курс.  

3. Міжнародні резерви України.  

4. Співробітництво НБУ з міжнародними фінансовими організаціями. 

 

Опорні поняття: зовнішній борг, реальний ефективний обмінний курс, міжнародні резерви, 

міжнародні фінансові організації 

 

Інформаційні джерела: 

1. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Ковалевського 

В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

2. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.  

3. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН України). / 

Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 335 с. 

4. Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. 

Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 

5. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. – 364 с. 

6. Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний 

посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна 

С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с. 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо:  презентація з використанням можливостей 

Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Виклад матеріалу лекції: роздатковий матеріал у викладача 

 

Питання і завдання студентам опрацювання питань семінарського заняття та підготовка до 

дискусії щодо проблемного питання з теми – «Яка з проблем інтеграції до міжнародної фінансової 

системи, на Вашу думку, є найбільш актуальною для України?» 

 

 

 

Укладач: ____________    Голинський Юрій Олегович, доцент, к.е.н. 
                            (підпис)                                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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