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Опис дисципліни 

Посилення глобалізаційних тенденцій у світовому економічному просторі супроводжується 

зростанням ролі міжнародних валютно-фінансових відносин, які, з одного боку, виступають як 

самостійна форма міжнародних економічних відносин, а з іншого – обслуговують увесь спектр 

економічних зв’язків і, зокрема, міжнародний рух товарів та послуг. Так, розбудова в Україні відкритої 

ринкової економіки, інтеграція її у світовий економічний простір зумовлюють прямий вихід 

переважної більшості суб’єктів національної економіки на світовий ринок, активну їх участь у 

міжнародних валютних, кредитних операціях, міжнародних розрахунках. Регулярні розрахунки з 

іноземними партнерами стали повсякденною практикою для багатьох підприємств, установ та 

організацій у сучасній Україні, що, у свою чергу, породжує ряд ризиків і необхідність їх мінімізації. 

Головним завданням курсу «Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини» є вивчення 

студентами сутності та елементів системи міжнародних фінансів, світового фінансового ринку та його 

сегментів, набуття навичок у використанні основних фінансових інструментів, з’ясування 

особливостей та закономірностей функціонування міжнародних фінансових потоків, їх взаємозв’язку 

та регулювання. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань у галузі 

міжнародних фінансів, засвоєння механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, 

кредитній та інвестиційній сферах на мікро- і макроекономічному рівнях. 

 

Структура курсу 
 
 

№ 

п/п Тема Мета Завдання 

1 Сутність і необхідність 

міжнародних валютно- 

фінансових та кредитних 

Здатність оцінювати вплив глобалізації економічних 

зв’язків, інтеграційних процесів у політичній та 

соціальній сферах на розвиток міжнародних валютно-

Питання 
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відносин фінансових та кредитних відносин. 

2 Світова валютна система 

як форма організації 

міжнародних валютних 

відносин 

Ознайомлення із змістом та видами валютних систем, 

еволюцією, елементами світової валютної системи, 

інструментарієм державного регулювання валютних 

відносин. 

Питання, 

задачі 

3 Організаційні засади     та 

особливості 

функціонування 

світового фінансового 

ринку 

Уявлення про організаційно-інституційні засади 

функціонування світового фінансового ринку та його 

інститутів; здатність аналізувати ситуацію на 

міжнародних фінансових ринках, оцінювати 

кон’юнктурні зміни та їх наслідки; здатність 

розробляти й приймати фінансові рішення, пов’язані з 

операціями на міжнародних фінансових ринках в 

умовах ризиків і невизначеності. 

Питання 

4 Міжнародний 

валютний ринок та 

валютні операції 

Набуття практичних навиків здійснення окремих 

різновидів конверсійних валютних операцій. 

Задачі,  

питання 

5 Міжнародний ринок 

похідних фінансових 

інструментів 

(деривативів) 

Освоєння механізмів здійснення операцій з 

фінансовими деривативами з якими проводяться 

операції на міжнародному фінансовому ринку. 

Задачі 

6 Міжнародний 

фондовий ринок та 

ринок дорогоцінних 

металів 

Набуття уявлень про організаційно-інституційні 

засади функціонування, сегментарну структуру та 

функціональне призначення міжнародного 

фондового ринку та ринку дорогоцінних металів. 

Тести, 

задачі 

7 Міжнародні кредитні 

відносини 

Володіння теоретичними і практичними аспектами 

міжнародного кредитування. 

Питання 

8 Заборгованість в 

системі міжнародних 

фінансів 

Набуття навиків оцінювати стан та причини 

виникнення заборгованості в системі міжнародних 

фінансів. Володіння інформацією про богові стратегії 

та механізми управління державним богом. 

Питання 

9 Організаційні засади та 

баланси міжнародних 

розрахунків 

Набуття здатності обґрунтовувати доцільність 

використання окремих форм міжнародних 

розрахунків, засвоєння методики документарних та 

недокументарних форм міжнародних розрахунків. 

Набуття навиків оцінювати особливості структури та 

механізму регулювання платіжного балансу, 

аналізувати через його динаміку 

зовнішньоекономічну діяльність країни. 

Питання 

10 Управління валютними і 

кредитними ризиками: 

види та способи їх 

страхування 

Здатність застосовувати на практиці методи оцінки 

валютних й кредитних ризиків та інструменти 

управління ними. 

Питання 
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11 Транснаціональні 

компанії у світовому 

фінансовому 

середовищі 

Здатність аналізувати інформацію і брати участь в 

розробці фінансової стратегій компанії, 

використовувати основні методи вартісної оцінки її 

активів, управління капіталом і ризиками. 

Тести, 

задачі 

12 Міжнародні валютно-

фінансові та  кредитні 

організації 

Набуття здатності аналізувати інформацію щодо 

співробітництва України з міжнародними 

фінансовими організаціями. 

Питання 
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Політика оцінювання 
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4  

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 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 онлайн 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 занять 

(теми 1 – 6) – 5 балів за тему 

– макс. 30 балів. 

 

Модульна робота – макс. 70 

балів 

Опитування під час занять 

(теми 7 – 12) – 5 балів за тему 

– макс. 30 балів. 

 

Модульна робота – макс. 70 

балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 50 

балів 

 

Захист КПІЗ – макс. 30 балів 

 

Розв’язування 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) 
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