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СИЛАБУС  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ    

Назва 

дисципліни 
Міжнародні фінанси 

Шифр та назва 

спеціальності 
051 – Економіка 

Назва освітньої 

програми 
Міжнародна економіка 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова  навчальна дисципліна циклу фахової  підготовки 

Обсяг 

дисципліни 
4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни 

вивчення 

дисципліни 

І-й курс  

Назва кафедри, 

яка викладає 

дисципліну 

Фінансів 

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015  

Провідний 

викладач 

(лектор) 

Доц., канд. екон. наук Світлана Анатоліївна Мушникова 

E-mail: svetamush@gmail.com, кімн. Б604 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:  

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015/p-2/e274  

Мова 

викладання 
Українська 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

Дисципліни «Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки», 

«Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Моделювання в 

управлінні соціально-економічними системами» 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Формування теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних з 

функціонуванням світових фінансів, сутністю та чинниками 

домінуючих тенденцій розвитку світового фінансового середовища, 

основними інструментами, принципами та методами проведення 

операцій на валютних та фінансових ринках 

Компетентності, 

розвиток яких 

забезпечує 

навчальна 

дисципліна 

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.  

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.  

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 

ПКд1. Здатність  діяти та   взаємодіяти у  міжнародному економічному 

середовищі. 

ПКд2. Здатність демонструвати обізнаність на рівні новітніх 

досягнень економічної науки щодо засад, закономірностей,  трендів  та 

чинників розвитку сучасної міжнародної економіки, їх впливу на 

поведінку національних економічних суб’єктів.  
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Програмні 

результати 

навчання 

За успішного вивчення дисципліни студент набуває наступних 

результатів навчання: 

знати: 

- сутність фінансових потоків, що формують сучасне світове 

фінансове середовище; 

- архітектуру світового міжнародного фінансового ринку, тенденції і 

проблеми його розвитку;  

- організаційні засади та форми міжнародних розрахунків ; 

- взаємозалежні проблеми світових фінансів і світової економіки 

умовах глобалізації світової економіки;  

- перспективи входження України в міжнародну фінансову систему. 

вміти: 
- аналізувати стан секторів фінансового ринку;  

- розраховувати та аналізувати складові платіжного балансу; 

- аналізувати рівень міжнародної заборгованості;  

- розраховувати вартість фінансових інструментів. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни 

Модуль 1. Міжнародні фінанси у світовому середовищі. 

Модуль 2. Міжнародні фінансові ринки. 

Модуль 3. Міжнародні фінансові розрахунки. 

Модуль 4. Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій. 

Заходи та 

методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів 1-4 здійснюється за результатами екзамену у 

письмовій формі. Модулям, що контролюються під час екзамену, 

призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з 

екзаменаційною оцінкою. Оцінювання здійснюється за 12-бальною 

шкалою.  

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Ч в е рть   
Усього 

 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 
 

32 

 

32 

з них: 

- лекції 
24 24 

- лабораторні роботи   

- практичні заняття 8 8 

- семінарські заняття   

Самостійна робота 88 88 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 

 

16 

 

16 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань - - 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 60 60 

Семестровий контроль Екзамен Екзамен 
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Специфічні 

засоби 

навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та  комп’ютерних робочих місць із  програмним 

забезпеченням Microsoft Office  та виходом до мережі Інтернет.  

Навчально-

методичне 

забезпечення 

Основна література 
1. Міжнародні фінанси: підручник. / Горбач Л. М., Плотніков О. В.  

— К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. — 528 с. 

2. Міжнародні фінанси: навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп. 

[Електронний ресурс] / за ред. Козака Ю. Г. – Київ – Катовіце: Центр 

учбової літератури, 2014. – 348 с. – Режим доступу: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle /123456789/1369 

3. Міжнародні фінанси: підручник [Електронний ресурс] / 

[ О.М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. Руденко-Сударєва та ін. ]; за 

наук. ред. д.е.н., проф. О.М. Мозгового.- К.: КНЕУ, 2015. – 515 с. – 

Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24580 

4. Міжнародні фінанси: [Навч. посіб.] / [І.І. Д’яконова, 

М.І. Макаренко, Ф.О. Журавка та ін.]; за ред. М.І. Макаренка та 

І.І. Д’яконової. - К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 548 с. 

         Додаткова література 
1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно–фінансові відносини : 

Підручник. – 5–те вид. – Київ : Знання, 2008. – 582 с. 

2. Ковальчук К. Ф. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції: Навч. посібник / К. Ф. Ковальчук, Д.Є. Козенков, Ю.Г. Момот. 

- К.: "ЦУЛ", 2013. – 150 с. 

3. Кравчук Н.Я., Пруський О.С., Колісник О.Я. Міжнародні 

фінанси : Навчально-методичний посібник. У 2-х частинах. – 

Тернопіль: Vector, 2011. – 320 с. 

4. Обушний С.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу 

«Міжнародні фінанси» / С.М. Обушний. - К.: Видавництво 

«Університет» Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – 

24 с. 

 

 

 

 


