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Опис дисципліни 

Дисципліна “Міжнародні банки в глобальному розвитку економіки” спрямована на 

формування в студентів системи знань з сучасної теорії та практики міжнародної банківської справи, 

фахове оволодіння сучасними тенденціями та організації банківської діяльності в глобальному 

розвитку економіки на основі розуміння необхідності впровадження сучасних бізнес- моделей 

глобальних банків, розуміння принципів управління фінансами для міжнародних банків, 

регулювання регуляторних та геополітичних банківських ризиків, оволодіння міжнародними 

регуляторними положеннями щодо корпоративного управління банків; формування комплексу 

практичних навиків щодо оцінки ризиків для корпорацій та індивідуальних клієнтів міжнародних 

банків. 

 

Структура курсу 

 

№ п/п Тема Результати навчання Завдання 

 Теоретичні аспекти 

організації 

міжнародних бан ків 

Розуміти сутність та етапи міжнародного 

банківництва Оволодіти особливостями 

системи міжнародного банківництва. 

Розуміти  процес здійснення міжнародних 

банківських операцій. Знати тенденції 

розвитку міжнародних банків в економіці 

проблемні 

презентації, 

дискусії. 

 Фінансова глобалізація та 

міжнародна фінансова 

діяльність 

Розуміти глобалізаційні тенденції  на 

світовому фінансовому ринку. Знати 

сутність та особливості розвитку 

міжнародної фінансової діяльності. Вивчити 

діяльність фінансово- промислових груп в 

умовах поглиблення фінансової інтеграції. 

Знати напрями співробітництва 

Національного банку України з 

міжнародною фінансовою спільнотою. 

проблемні 

презентації, 

дискусії. 



 Сутність та форми 

міжнародного 

кредиту в 

фінансово- 

банківських 

екосистемах 

Знати особливості діяльності 

багатонаціональних підприємств в умовах 

розвитку фінансово- банківських екосистем. 

Розуміти сутність міжнародного кредиту в 

фінансово-банківських екосистемах. 

Знати, як функціонує міжнародний ринок 

банківських кредитів та його основні 

учасники. Розуміти валютно- фінансові і 

платіжні умови міжнародного кредиту. 

Оволодіти методами мінімізації та 

перенесення ризиків при міжнародному 

кредитуванні. 

проблемні 

презентації, 

дискусії. 

 Сучасні   бізнес-моделі та 

стратегії функціонування 

міжнародних банків 

Оволодіти сучасними формами та бізнес-

моделями функціонування глобальних 

банків. Знати стратегії розвитку банків та 

методи менеджменту процесів створення 

вартості на глобальних ринках капіталу. 

Розуміти особливості надання міжнародними 

банками фінансових послуг. Розуміти сучасні 

інноваційні концепції банків- інноваторів 

(Банк 2.0, Банк 3.0, необанки) 

проблемні 

презентації, 

дискусії. 

 Інвестування ТНБ у 

фінтех 

Ознайомитись з детермінантами інвестування 

ТНБ у фінтех. Знати організаційні засади 

інвестування ТНБ у фінтех. Володіти 

сучасними тенденціями переорієнтації 

банківського бізнесу у фінтех. Знати 

географічні преференції ТНБ у фінтех. 

проблемні 

презентації, 

дискусії. 

 Детермінанти 

конкурентоспро- 

можності міжнародних 

банків 

Знати особливості конкурентоспроможності 

банків на ринку надання банківських послуг 

в світовій економіці. Ознайомитись з 

історичними етапами конкурентної політики 

в банківській сфері. Визначати фактори 

конкуренції на міжнародному ринку 

банківських послуг. Розуміти взаємозв’язок 

банківської конкуренції та фінансової 

стабільності. Визначити роль цінової та 

нецінової конкуренції міжнародних банків. 

проблемні 

презентації, 

дискусії. 

 Управління 

ефективністю діяльності 

міжнародних банків 

Набути навички проведення аналізу 

результатів діяльності банків на глобальних 

ринках капіталу. Вміти комплексно 

оцінювати ефективність управління 

діяльністю міжнародних банків з 

використанням сучасних концепцій 

управління ефективністю та надавати 

обґрунтовані пропозиції щодо підвищення 

ефективності та стабільного розвитку банку 

па інноваційних засадах. 

проблемні 

презентації, 

дискусії, 

розрахункові 

завдання 

 Принципи 

корпоративного 

управління в 

міжнародній 

банківській діяльності 

Ознайомитись з моделями корпоративного 

управління. Розуміти стандарти 

корпоративного управління в міжнародних 

банках. Ознайомитись з нормативною базою 

щодо корпоративного управління в 

банківській діяльності. Знати принципи 

корпоративного управління в банку. 

проблемні 

презентації, 

дискусії. 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних  причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
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екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Заліковий модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час 

заняття (теми 1–4) – 5 

балів за тему – макс. 20 

балів. 

 

Модульна робота – макс. 

80 балів. 

Опитування під час заняття 

(теми 5–8) – 5 балів за тему – 

макс. 20 балів. 

 

Модульна робота – макс. 80 

балів. 

Підготовка КПІЗ – макс. 

40 балів. 

 

Захист КПІЗ – макс. 40 

балів. 

 

Виконання завдань під час 

тренінгу – макс. 20 балів. 

 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 
За шкалою 

ЗУНУ 
За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 

добре 
В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 
35–59 

незадовільно 
FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

 


