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1. Мета опанування дисципліни: формування системи знань про 

особливості міжнародних фінансів, механізмів та інструментів прийняття 

рішень у валютно-кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та 

макроекономічному рівнях. 

2. Завдання: ознайомлення з категоріальним апаратом, надання знань 

щодо сутності та елементів системи міжнародних фінансів; формування 

навичок  розрахунку крос-курсів іноземних валют, форвардних курсів, курсів 

за опціоном, валютної позиції банку, оцінки вартості форвардів і опціонів, 

цінних паперів, кредитів. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

сутності та елементів системи міжнародних фінансів, глобалізації 

світового фінансового середовища, заборгованості у системі міжнародних 

фінансів, світової валютної системи, фінансової і монетарної політики 

Європейського валютного союзу, платіжного балансу, методику його 

складання; 

економічних основ міжнародних розрахунків та їх організаційних 

засад; 

сутності світового фінансового ринку та його структури,  валютних 

ринків і валютних операцій, міжнародного фондового ринку, особливостей 

його функціонування,  встановлення сучасних тенденцій його розвитку, 

міжнародного ринку банківських кредитів, міжнародного ринку похідних 

цінних паперів (деривативів), форвардних операцій, операцій «своп», 

ф'ючерсних контрактів, опціонів, фінансів транснаціональних корпорацій, 

міжнародної банківської справи, тенденцій розвитку; 

застосування знань і розумінь: 

уміння розраховувати величину торговельного балансу, балансу 

поточних операцій, балансу руху капіталів,  крос-курси іноземних валют, 

форвардні курси, курси за опціоном, валютну позицію банку, вартість, 

дохідність акцій, облігацій та векселів, вартість кредитів, нараховувати 

відсотки за кредитами різними способами; 

уміння оцінювати вартість форвардів і опціонів та застосовувати їх для 

хеджування валютних ризиків; 

уміння аналізувати ефективність форвардних операцій, операцій 

«своп», опціонів. 



4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Визначення економічної природи світових 

фінансових потоків 

Тема1. Система міжнародних фінансів. 

Тема 2. Глобалізація світового фінансового середовища.  

Світові фінансові кризи. 

Тема 3. Заборгованість у системі міжнародних фінансів 

Тема 4. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції. 

Тема 5. Фінансова і монетарна політика Європейського валютного 

союзу. 

Тема 6. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади. 

Тема  7. Платіжний баланс країн. 

Тема  8. Світовий фінансовий ринок та його структура  

Тема 9. Валютні ринки та валютні операції 

Змістовий модуль 2. Економічна природа короткострокових та 

довгострокових фінансових інструментів 

Тема 10. Міжнародний фондовий ринок. 

Тема 11.  Міжнародний ринок банківських кредитів.  

Тема 12. Міжнародний ринок дорогоцінних металів. 

Тема 13. Міжнародний ринок похідних цінних паперів (деривативів) 

Тема 14.  Фінанси транснаціональних компаній. 

Тема 15. Міжнародна банківська справа. 

 

5. Викладацький склад: д.е.н., доцент Кожухова Т.В. 


