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РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарські заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення 

студентом теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і у процесі 

самостійного вивчення матеріалу, а також під час виконання індивідуальної 

науково-дослідної роботи.  

У процесі проведення семінарського заняття студенти готують тези виступів та 

доповідають про основні результати проведених ними досліджень у процесі 

вивчення окремих тем, питань чи завдань, організовується дискусія навколо 

попередньо визначених тем, визначаються проблемні питання, відповідь на які має 

бути знайдена під час обговорення.  

При підготовці до семінарських занять студент повинен опрацювати 

рекомендовану літературу з метою вивчення запропонованих йому у плані заняття 

питань, завдань, тем тощо. За результатами такої доповіді, а також відповідей на 

додаткові питання (за їх наявності) студент отримує відповідну кількість балів 

згідно встановленої шкали оцінювання. 

 

 

 

  



РОЗДІЛ 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

 

№ 

заняття 

Тема семінарського  заняття.  

Заліки по модулях 

Кількість 

годин  

1 2 3 

Тема 1. Світова фінансова система.  

1. Семінарське заняття № 1. 2 

2. Семінарське заняття № 2. 2 

Тема 2. Світова валютна система. 

3. Семінарське заняття № 3. 2 

Тема 3. Міжнародний валютний ринок. 

4. Семінарське заняття № 4. 2 

5. Семінарське заняття № 5. 2 

Тема 4. Міжнародний кредитний ринок 

6. Семінарське заняття № 6. 2 

Тема 5. Міжнародний ринок цінних паперів 

7. Семінарське заняття № 7. 2 

8. Семінарське заняття № 8. 2 

Тема 6. Міжнародний ринок дорогоцінних металів 

9. Семінарське заняття № 9. 2 

Тема 7. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 

10. Семінарське заняття № 10. 2 

Тема 8. Особливості міжнародного оподаткування 

11. Семінарське заняття № 11. 2 

12. Семінарське заняття № 12. 2 

Тема 9. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування 

13. Семінарське заняття № 13. 2 

Тема 10. Відмивання «брудних» грошей 

14. Семінарське заняття № 14. 2 

Тема 11. Міжнародний фінансовий менеджмент 

15. Семінарське заняття № 15. 2 

Тема 12. Проблеми і перспективи інтеграції України в систему світових 

фінансів 

16. Семінарське заняття № 16. 2 

Разом  семінарських занять 32 
 

 

  



РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

План семінарського заняття № 1,2 

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

    

Навчальний час: 4 год. 

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. Засвоїти основні поняття і категорії сфери міжнародних фінансів. 

Завдання: розкрити суть та функції міжнародних фінансів в сучасній 

світогосподарській системі; охарактеризувати світовий фінансовий ринок та його 

структуру; охарактеризувати суб’єктів світової фінансової системи; дати 

характеристику міжнародним фінансовим (офшорним) центрам. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
Дискусія щодо проблемного питання з теми – «Які зміни в економічному 

середовищі, на Вашу думку, особливо вплинули на формування сучасного стану 

міжнародних фінансів?» 

План семінару:: 

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. 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей з 

презентаціями згідно тематики ІНДЗ. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, презентація виконаних 

завдань,  дискусія щодо проблемного питання, письмове тестування. 

Рекомендована література до теми семінару: 

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. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: роздатковий та наочний матеріал, презентація з 

використанням можливостей Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу – 

відповідно до «Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання». 

 

 

План семінарського заняття № 3 

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

 

Навчальний час: 2 год. 

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. Засвоїти суть та характеристику світової валютної системи. 

Завдання: висвітлити поняття валютної системи, її види та елементи; розкрити 

сутність валютного курсу та чинники, що на нього впливають; охарактеризувати 

розрахункові види валютних курсів; дати характеристику видів валютних курсів 

залежно від ступеня гнучкості; розкрити розвиток світової валютної системи. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
Дискусія щодо проблемного питання з теми – «Чи можливе, на вашу думку, 

повернення до золотого стандарту?» 

План семінару:: 

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.  

5. Розвиток світової валютної системи. 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей з 

презентаціями згідно тематики ІНДЗ. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, презентація виконаних 

завдань,  дискусія щодо проблемного питання, письмове тестування. 

Рекомендована література до теми семінару: 

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

Ковалевського В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

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
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


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. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: роздатковий та наочний матеріал, презентація з 

використанням можливостей Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу – 

відповідно до «Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання». 

 

 

План семінарського заняття № 4,5 

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

 

Навчальний час: 4 год. 

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. Засвоїти роль міжнародного валютного ринку в системі міжнародних 

фінансів. 

Завдання: охарактеризувати валютні ринки, їх особливості та структура; висвітлити 

угоди на міжнародному валютному ринку; розкрити зміст урядового втручання в 

діяльність валютних ринків. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
Дискусія щодо проблемного питання з теми – «Наскільки виправданими буди дії 

української влади щодо втручання в діяльність валютного ринку в період 

дестабілізації у 2014-2015 роках?» 

План семінару:: 

1. Валютні ринки, їх особливості та структура.  

2. Угоди на міжнародному валютному ринку.  

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
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


3. Урядове втручання в діяльність валютних ринків. 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей з 

презентаціями згідно тематики ІНДЗ. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, презентація виконаних 

завдань,  дискусія щодо проблемного питання, письмове тестування. 

Рекомендована література до теми семінару: 

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. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: роздатковий та наочний матеріал, презентація з 

використанням можливостей Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу – 

відповідно до «Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання». 

 

 

План семінарського заняття № 6 

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

 

Навчальний час: 2 год. 

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. Засвоїти роль міжнародного кредитного ринку в системі міжнародних 

фінансів. 

Завдання: охарактеризувати міжнародний кредит як економічну категорію, 

визначити його принципи та функції; розкрити валютно-фінансові і платіжні умови 
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міжнародного кредиту; вивчити класифікацію міжнародного кредиту; розкрити 

форми кредитування експорту; дати характеристику ринку єврокредитів. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
Дискусія щодо проблемного питання з теми – «Співпраця України та МВФ – 

можливості для розвитку чи втрата повноцінного економічного суверенітету?» 

План семінару:: 

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. 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей з 

презентаціями згідно тематики ІНДЗ. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, презентація виконаних 

завдань,  дискусія щодо проблемного питання, письмове тестування. 

Рекомендована література до теми семінару: 

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. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: роздатковий та наочний матеріал, презентація з 

використанням можливостей Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу – 

відповідно до «Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання». 
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План семінарського заняття № 7,8 

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

 

Навчальний час: 4 год. 

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. Засвоїти роль міжнародного ринку цінних паперів в системі міжнародних 

фінансів. 

Завдання: висвітлити міжнародний рух капіталу та його форми; вивчити 

міжнародні портфельні інвестиції; дати характеристику ринкам акцій та їх 

капіталізації; охарактеризувати основні ринки облігацій; дати характеристику 

фондових бірж, форм їх організації та систем встановлення рівня цін. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
Дискусія щодо проблемного питання з теми – «Сформулюйте основні причини 

низького рівня капіталізації вітчизняного ринку акцій» 

План семінару:: 

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 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей з 

презентаціями згідно тематики ІНДЗ. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, презентація виконаних 

завдань,  дискусія щодо проблемного питання, письмове тестування. 

Рекомендована література до теми семінару: 

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. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: роздатковий та наочний матеріал, презентація з 

використанням можливостей Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу – 

відповідно до «Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання». 

 

 

План семінарського заняття № 9 

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

 

Навчальний час: 2 год. 

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: вивчення підходів до формування міжнародного ринку дорогоцінних металів. 

Завдання: опрацювання основного навчального матеріалу із даної теми; аналіз 

додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних 

знань; оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з 

метою подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
Дискусія щодо проблемного питання з теми – «Чим відрізняються банківські та 

біржові методи торгівлі дорогоцінними металами?» 

План семінару:: 

1. Сутність та види ринків дорогоцінних металів.  

2. Основні етапи розвитку ринків дорогоцінних металів на різноманітних 

міжнародних фінансових ринках. 

3. Операції з дорогоцінними металами.  

4. Перспективи розвитку ринків дорогоцінних металів. 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей з 

презентаціями згідно тематики ІНДЗ. 
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Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, презентація виконаних 

завдань,  дискусія щодо проблемного питання, письмове тестування. 

Рекомендована література до теми семінару: 

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. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: роздатковий та наочний матеріал, презентація з 

використанням можливостей Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу – 

відповідно до «Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання». 

 

 

План семінарського заняття № 10 

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

 

Навчальний час: 2 год. 

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. Засвоїти суть та зміст міжнародних розрахунків та платіжного балансу. 

Завдання: висвітлити типи, види та форми міжнародних розрахунків; розкрити 

сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків; 

охарактеризувати види балансів міжнародних розрахунків; дати характеристику 

факторам, що впливають на стан платіжного балансу; охарактеризувати державне 

регулювання платіжного балансу. 
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Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
Дискусія щодо проблемного питання з теми – «Яка роль левериджу у фінансовому 

забезпечення інвестиційних проектів?» 

План семінару:: 

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 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей з 

презентаціями згідно тематики ІНДЗ. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, презентація виконаних 

завдань,  дискусія щодо проблемного питання, письмове тестування. 

Рекомендована література до теми семінару: 

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. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: роздатковий та наочний матеріал, презентація з 

використанням можливостей Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу – 

відповідно до «Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання». 
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План семінарського заняття № 11, 12 

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

 

Навчальний час: 4 год. 

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. Засвоїти особливості міжнародного оподаткування. 

Завдання: висвітлити зміст гармонізації податкових систем у світовій економіці; 

охарактеризувати систему оподаткування міжнародної діяльності 

транснаціональних корпорацій; розкрити вплив оподаткування на вибір 

організаційного підрозділу транснаціонального банку за кордоном; 

охарактеризувати договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент 

мінімізації податків. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
Дискусія щодо проблемного питання з теми – «методи запобігання ухиленню від 

оподаткування, на вашу думку, найефективніші?» 

План семінару:: 

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. 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей з 

презентаціями згідно тематики ІНДЗ. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, презентація виконаних 

завдань,  дискусія щодо проблемного питання, письмове тестування. 

Рекомендована література до теми семінару: 

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. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: роздатковий та наочний матеріал, презентація з 

використанням можливостей Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу – 

відповідно до «Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання». 

 

 

План семінарського заняття № 13 

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

 

Навчальний час: 2 год. 

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. Засвоїти основи функціонування офшорних центрів в системі міжнародного 

оподаткування. 

Завдання: розкрити поняття про міжнародний фінансовий менеджмент та його 

основні функції; висвітлити ризики в діяльності міжнародних фірм та заходи їх 

регулювання; дати характеристику міжнародній диверсифікації портфелів; розкрити 

зміст управління коротко- та довгостроковими активами і зобов’язаннями 

багатонаціональних корпорацій. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
Дискусія щодо проблемного питання з теми – «Як функціонування офшорних зон 

впливає на інвестиційно-інноваційних клімат в України?» 

План семінару:: 

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. 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей з 

презентаціями згідно тематики ІНДЗ. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, презентація виконаних 

завдань,  дискусія щодо проблемного питання, письмове тестування. 

Рекомендована література до теми семінару: 

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
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


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. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: роздатковий та наочний матеріал, презентація з 

використанням можливостей Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу – 

відповідно до «Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання». 

 

 

План семінарського заняття № 14 

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

 

Навчальний час: 2 год. 

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: вивчення поняття відмивання «брудних» грошей та засвоєння методів 

протидії.  

Завдання: розкрити поняття «брудні гроші»; висвітлення процесу відмивання 

«брудних» грошей; вивчення організації процедури відмивання  «брудних» грошей: 

стадій та способів; розкрити основні напрями протидії відмиванню  «брудних» 

грошей; розглянути міжнародне співробітництво в боротьбі  з відмиванням 

«брудних» грошей.  

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
Дискусія щодо проблемного питання з теми – «Які дії сприятимуть підвищенню 

ефективності боротьби з відмивання «брудних» грошей в України?» 

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
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


План семінару:: 

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

«відмивання  «брудних» грошей».  

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

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

3. Основні напрями протидії відмиванню  «брудних» грошей.  

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

5. Практичні заходи, які здійснюються у міжнародному масштабі.  

6. Функції і діяльність ФАТ. 

7.  Проблеми боротьби з організованою злочинністю  і відмиванням «брудних» 

грошей в офшорних центрах. 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей з 

презентаціями згідно тематики ІНДЗ. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, презентація виконаних 

завдань,  дискусія щодо проблемного питання, письмове тестування. 

Рекомендована література до теми семінару: 

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. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: роздатковий та наочний матеріал, презентація з 

використанням можливостей Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу – 

відповідно до «Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання». 

  

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
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


План семінарського заняття № 15 

Тема № 11. Міжнародний фінансовий менеджмент 

                     (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Навчальний час: 2 год. 

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. Засвоїти основи міжнародного фінансового менеджменту. 

Завдання: розкрити поняття про міжнародний фінансовий менеджмент та його 

основні функції; висвітлити ризики в діяльності міжнародних фірм та заходи їх 

регулювання; дати характеристику міжнародній диверсифікації портфелів; розкрити 

зміст управління коротко- та довгостроковими активами і зобов’язаннями 

багатонаціональних корпорацій. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

Дискусія щодо проблемного питання з теми – «Які дії сприятимуть підвищенню 

ефективності інвестиційно-будівельної діяльності у промисловості України?» 

План семінару:: 

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. 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей з 

презентаціями згідно тематики ІНДЗ. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, презентація виконаних 

завдань,  дискусія щодо проблемного питання, письмове тестування. 

Рекомендована література до теми семінару: 

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

Ковалевського В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

14. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний 

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

15. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН 

України). / Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 

335 с. 

16. 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. 

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

364 с. 



18. 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. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: роздатковий та наочний матеріал, презентація з 

використанням можливостей Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу – 

відповідно до «Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання». 

 

 

План семінарського заняття № 16 

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

 

Навчальний час: 2 год. 

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: аналіз проблем інтеграції України в систему міжнародних фінансів та пошук 

шляхів їх вирішення 

Завдання: опрацювання основного навчального матеріалу із даної теми; аналіз 

додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних 

знань; оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з 

метою подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
Дискусія щодо проблемного питання з теми – «Поясніть вплив держави на курс 

національної валюти» 

План семінару:: 

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. 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка доповідей з 

презентаціями згідно тематики ІНДЗ. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, презентація виконаних 

завдань,  дискусія щодо проблемного питання, письмове тестування. 

 

 

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
http://bookland.net.ua/author/15330+S+S+Dorovska.html


Рекомендована література до теми семінару: 

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

Ковалевського В.В. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

20. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний 

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

21. Кривошей В.В. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник (рек. МОН 

України). / Кривошей В.В., Близнюк О.П., Оспіщев О.І. – К.: Знання, 2006. – 

335 с. 

22. 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. 

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

364 с. 

24. 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. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: роздатковий та наочний матеріал, презентація з 

використанням можливостей Microsoft Office PowerPoint, проектор 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу – 

відповідно до «Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації 

щодо їх виконання». 

 

  

http://bookland.net.ua/author/15329+V+P+SHilo.html
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання Від 1-5 

  розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту 
питання категорій та законів; 

 правильне розкриття змісту категорії та законів, 
механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз 
різних теорій, концепцій, підходів та самостійно 
робити логічні висновки і узагальнення, знання історії 
створення таких теорій та еволюції поглядів їх 
представників; 

 уміння користуватись методами наукового 
аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати 
їх риси та форми виявлення; 

 демонстрація здатності висловлення та 
аргументування власного ставлення до 
альтернативних поглядів на дане питання; 

 використання актуальних фактичних та 
статистичних даних, матеріалів останніх подій в 
економічній та фінансовій сфері в країні та за її 
межами; 

 знання необхідних законів і нормативних 
матеріалів України, міжнародних та міждержавних 
угод, обов’язкове посилання на них під час розкриття 
питань; 

 активна участь в обговоренні дискусійних і 
проблемних питань теми семінару. 
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  порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 
розкриття хоча б одного-двох пунктів, указаних вище 
(якщо вони потрібні для вичерпного розкриття 
питання); 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за 
зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені 
помилки під час використання цифрового матеріалу, 
посилання на конкретні історичні періоди та факти, 
неточності у формулюванні термінів і категорій, проте 
з допомогою викладача він швидко орієнтується і 
знаходить правильні відповіді. 
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  порівняно з відповіддю на найвищий бал не 
зроблено розкриття трьох чи більше  пунктів, указаних 
вище (якщо вони  потрібні для вичерпного розкриття 
питання); 

 одночасно мають місце два чи більше типів 
недоліків, які окремо характеризують критерії оцінки 
”задовільно”; 

  студент не бере участі в обговоренні 
проблемних питань семінару. 
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  у відповіді відсутні належні докази і аргументи, 
зроблені висновки не відповідають 
загальноприйнятим, хибні; 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, 
що студент неправильно зрозумів суть питання чи не 
знає правильної відповіді; допущені грубі помилки і 
студент не може їх виправити. 
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