Вступ
Важливою особливістю сучасності є зростання взаємозалежності
економік різних країн, перехід від інтернаціоналізації господарського життя до
глобалізації виробничих процесів фінансового середовища. Найважливішим
елементом світової економіки, який найбільш вагомо відчуває глобалізацію, є
світовий фінансовий сектор. Він являє собою глобальну систему акумулювання
фінансових ресурсів з розподілом та перерозподілом між світовими
господарюючими субʼєктами на принципах конкуренції, яка також набула
глобального характеру. Фінансові сфери, які раніше відзначались чіткою
індивідуальністю (валютні, кредитні ринки, ринок цінних паперів, фінансовий
менеджмент, оподаткування), все більше стають інтегрованими, завдяки
введенню нових фінансових інструментів, інноваційної фінансової техніки і
багатонаціонального підходу до прийняття рішень із питань фінансового
управління.
Внаслідок сучасних глобалізаційних процесів, зростання ринку
євровалют, розвитку спільного європейського ринку, посилення ролі ТНК,
міжнародної кризи заборгованості змінюється світове фінансове середовища.
У свою чергу, зміна світового фінансового середовища, яке у сучасних
умовах характеризується високим рівнем невизначеності та динамічності
призводить до виникнення несприятливих ситуацій, що супроводжуються
конфліктністю економічних інтересів та асиметричністю інформації. У таких
умовах важливості набуває вміння фінансових фахівців адаптувати
зовнішньоекономічну діяльність субʼєкта господарювання до змін зовнішнього
середовища та приймати науково обґрунтовані, оптимальні рішення з метою
ведення ефективного міжнародного бізнесу.
Можливість досягнення цього обумовлюється ґрунтовною фаховою
підготовкою майбутніх спеціалістів у сфері зовнішньоекономічної діяльності та
керівників підприємств, яка враховує всі аспекти сучасної практики
господарювання на міжнародних ринках.
Навчальна дисципліна «Міжнародні фінанси» є нормативною начальною
дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508
«Фінанси і кредит» для денної форми навчання.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення курсу «Міжнародні фінанси» є формування у студентів
цілісної системи теоретичних знань про фундаментальні закономірності
розвитку міжнародних фінансів в умовах глобалізації економіки для наступного
застосування їх на практиці.
Об'єктом навчальної дисципліни є міжнародна фінансова система та
процеси, що відбивають різні аспекти міжнародних фінансових ринків.
Предметом навчальної дисципліни є фінансові рішення щодо ЗЕД
підприємств, а також діяльності ТНК, ТНБ, валютних та фондових бірж.
Завданнями курсу «Міжнародні фінанси» є:
1. Формування системних знань про:
– трансформацію ролі міжнародних фінансів в умовах глобалізації
економіки;
– призначення і тенденції розвитку світового фінансового ринку;
– зміст валютних відносин в системі міжнародних фінансів;
– закономірності, структуру і принципи функціонування національної,
регіональної і світової валютних систем;
– механізми формування валютного курсу;
– зміст, функціональне призначення, види і учасників валютного ринку;
– види і особливості валютних операцій;
– форми міжнародних розрахунків, їх особливості та чинники, що
впливають на їх вибір;
– суть, функції, роль і види міжнародного кредиту;
– основи побудови і регулювання платіжного балансу;
– роль міжнародних валютних кредитних і фінансових організацій в
міжнародній фінансовій системі;
– міжнародне оподаткування;
– роль офшорних центрів в системі міжнародного оподаткування;
– розпізнавання операцій, пов’язаних з відмивання «брудних» грошей;
– роль міжнародного фінансового менеджменту та ризики в міжнародній
діяльності фірми у процесі прийняття фінансових рішень;
2. Розробка системного підходу до аналізу сучасних міжнародних
фінансових відносин.
3. Розвиток навичок аналізу та використання інформації про стан окремих
сфер міжнародних фінансів при схваленні управлінських рішень і оцінці їх
ефективності.
Після вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» студенти повинні
здобути:

знання економічних категорій, закономірностей розвитку, основних
принципів і форм організації міжнародних фінансів; уміння здійснювати
валютні операції і міжнародні розрахунки, оцінювати стан міжнародних
валютних, кредитних ринків, виявляти сучасний стан і тенденції розвитку
міжнародних фінансів;
навички проведення розрахунків по валютних операціях, міжнародних
розрахунків по імпортно-експортних операціях, управління валютними
ризиками, залучення і розміщення тимчасово-вільних грошових коштів на
міжнародному ринку капіталу.
Місце у структурно-логічній схемі спеціальності. Вивчення курсу
«Міжнародні фінанси» ґрунтується на знанні основ економічної теорії і тісно
пов’язане з фінансами, мікроекономікою, макроекономікою, економікою
підприємств, державним регулюванням економіки, міжнародною
економікою, ринком фінансових послуг, грошово-кредитною і бюджетноподатковою політикою та іншими економічними дисциплінами.
3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.
«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ У СВІТОВОМУ ВАЛЮТНОФІНАНСОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ»
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ
Економічна природа міжнародних фінансів. Призначення міжнародних
фінансів. Функції міжнародних фінансів. Розподільча функція міжнародних
фінансів. Контролююча функція міжнародних фінансів. Регулююча функція
міжнародних фінансів. Стабілізуюча функція міжнародних фінансів. Складові
міжнародних фінансів. Світова валютна система. Міжнародні фінансові
розрахунки. Міжнародні фінансові ринки. Міжнародне оподаткування.
Міжнародний фінансовий менеджмент ТНК. Класифікація фінансових
операцій. Внутрішня єдність компонентів світового ринку.
Міжнародні фінансові потоки. Міжнародний розподіл фінансових
ресурсів. Рух міжнародних фінансових потоків. Типи міжнародних фінансових
потоків. Канали руху міжнародних фінансових потоків. Система грошових
відносин, що формує міжнародні фінанси.
Світовий фінансовий ринок. Структура та взаємозв’язок світового
фінансового ринку. Фінансові інститути. Основні тенденції, що
спостерігаються на світовому фінансовому ринку. Створення валютних блоків
навколо провідних валют світу. Зміна структури фінансових інструментів
ринку. Взаємозв’язок між фінансовим та реальним сектором економіки.
Технологічне переозброєння фінансових ринків на основі інтернет-технологій.
Спекулятивні операції на світових фінансових ринках.
ТЕМА 2. СВІТОВА ФІНАНСОВА СИСТЕМА

Структура та учасники світової фінансової системи. Основні компоненти
світової фінансової системи. Міжнародні фінансові ринки. Міжнародні
валютно-кредитні та фінансові організації. Спеціалізовані кредитно-фінансові
інститути. Портфельні інвестори. Страхові та пенсійні фонди. Держави, банки,
корпорації, ТНК, ТНБ. Міжнародні фондові та товарні біржі. Віртуальний
фінансовий сектор. Інтернет-банки, інтернет-магазини, інтернет-валюта,
віртуальні офшорні зони. Національні та міжнародні учасники світової
фінансової системи.
Функціонування світової фінансової системи в умовах глобалізації.
Фінансова глобалізація. Міжнародна фінансова інтеграція. Індекс фінансової
відкритості світових фінансових ринків. Бар’єри між національними і
міжнародними фінансовими ринками. Вільне переміщення міжнародного
капіталу. Міжнародні фінансові інститути. Розвиток фінансових інновацій.
Головні фінансові центри. Фінансові центри розвинутих країн.
Особливість Нью-Йорку, як фінансового центру. Лондон – найбільший
фінансовий центр світу. Токіо – найбільший фінансовий центр АзіатськоТихоокеанського регіону. Фінансові центри країн, що розвиваються. Гонконг –
міжнародний фінансовий центр Китаю. Сінгапур – фінансовий центр з
міжнародною репутацією. Дубай – провідний міжнародний фінансовий центр
Близького Сходу.
Офшорні зони в системі світових фінансових центрів. Основні риси
офшорних центрів. Класифікація офшорних центрів. Типи офшорних центрів.
«Податкові гавані». Зони помірного оподаткування. Комбіновані юрисдикції.
ТЕМА 3. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
Поняття та види валют. Національна валюта. Іноземна валюта.
Міжнародна (регіональна) валюта. Спеціальні права запозичення. Резервна
валюта. Класифікація валют. Сильна і слабка валюта. Готівкова і безготівкова
валюта. Валютний кошик.
Конвертованість валют. Режим використання валюти. Вільно
конвертована валюта. Частково конвертована валюта. Неконвертована валюта.
Сутність конвертованої валюти за поточними операціями. Поняття
конвертованості валюти за операціями з капіталом. Внутрішня та зовнішня
конвертованість валюти.
Сутність, види і рижими валютного курсу. Обмінний курс. Пряме
конвертування валюти. Непряме конвертування валюти. Базова валюта. Валюта
котирування. Процедура котирування у формі фіксингів. Номінальний
валютний курс. Реальний валютний курс. Номінальний ефективний валютний
курс. Реальний ефективний валютний курс. Крос-курс та тристоронній
арбітраж. Режими валютних курсів. Режим фіксованих валютних курсів. Гнучкі
або вільно плаваючі валютні курси. Компромісні валютні курси. Рівноважний
валютний курс. Попит і пропозиція на іноземну валюту. Залежність цін від
зміни валютного курсу.
Сутність та форми валютної політики. Валютна політика. Система
валютного регулювання. Об’єкти валютного регулювання. Поточна валютна
політика. Довгострокова (структурна) валютна політика. Валютна дисконтна
(облікова) валютна політика. Валютна девізна політика.

Еволюція світової валютної системи. Золотий та золотодевізний стандарт.
Паризька валютна система. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська
валютна система.
ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ВАЛЮТНОФІНАНСОВИХ КРИЗ
Сутність та види фінансових криз. Фінансова криза. Особливості
сучасних фінансових криз. Валютна криза. Банківська криза. Боргова криза.
Біржова криза. Моделі виникнення фінансових криз. Фактори розвитку
фінансової кризи. Особливості та негативні наслідки сучасних світових
фінансових криз. Антикризові заходи на національному та міжнародному
рівнях. Форми подолання фінансової кризи і наслідки.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ЯК ФОРМА ВАЛЮИНО-ФІНАНСОВИХ
ВІДНОСИН. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
ТЕМА 5. СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
Сутність
міжнародних
розрахунків.
Організація
міжнародних
розрахунків. Необхідні умови та основні принципи ефективного
функціонування системи міжнародних розрахунків. Міжнародна законодавча
база міжнародних розрахунків. Банки як основа міжнародних розрахунків.
Валютні відносини. Чинники, що впливають на стан міжнародних
розрахунків. Валютна позиція банку. Валютна позиція закрита. Валютна
позиція відкрита. Валютна позиція відкрита довга. Валютна позиція відкрита
коротка.
Основні форми міжнародних розрахунків. Сутність акредитива та його
види: документарний і грошовий, відзивний і безвідзивний, підтверджений і
покритий. Техніка здійснення готівкових розрахунків і розрахунків у кредит на
основі документарного акредитива. Особливості застосування циркулярного
акредитива. Переваги і недоліки використовування акредитива для експортера
й імпортера. Поняття документарного і чистого інкасо, технологія здійснення
інкасових операцій: готівкових розрахунків і в кредит. Вигідність
використовування інкасо як форми розрахунків для імпортера. Посилення
надійності здійснення інкасової форми розрахунків за допомогою банківських
гарантій. Прискорення розрахунків під час використовування інкасової форми
за допомогою телеграфного інкасо. Здійснення платежів банківським
переказом. Форма міжнародних розрахунків – відкритий рахунок. Валютний
кліринг.
ТЕМА 6. МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ
Основні принципи функціонування платіжних систем. Правова база. Роль
системних правил і процедур у нівелюванні фінансових ризиків. Управління
кредитним ризиком і ризиком ліквідності. Остаточний розрахунок на день
валютування. Мультивалютний взаємозалік. Високий рівень безпеки й
операційної надійності. Принцип підзвітності та прозорості.
Види міжнародних платіжних систем. Всесвітня міжбанківська система
SWIFT. Головні переваги всесвітньої міжбанківської системи SWIFT. Основні
недоліки всесвітньої міжбанківської системи SWIFT. Транс’європейська

міжбанківська система ТАRGЕТ. Принципи формування ТАRGЕТ 2. Сутність
модульної побудови ТАRGЕТ 2.
ТЕМА 7. ТЕОРІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
Сутність та принципи складання платіжного балансу. Функції платіжного
балансу. Економічна територія країни. Принцип резидентства. Сутність
принципу подвійного запису. Правила запису операцій у платіжному балансі.
Сутність принципу єдиної оцінки всіх операцій, які реєструються. Принцип
одночасної реєстрації. Інформаційні джерела платіжного балансу.
Структура платіжного балансу. Стандартні компоненти платіжного
балансу. Рахунок поточних операцій. Рахунок операцій з капіталом та
фінансовими інструментами. Резервні активи. Аналіз та оцінка структури та
динаміки платіжного балансу. Методичні підходи щодо побудови платіжного
балансу країни та визначення його сальдо. Балансування статей платіжного
балансу.
ТЕМА 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
Концепція економічної рівноваги платіжного балансу. Сутність
довгострокової рівноваги платіжного балансу. Сутність середньострокової та
короткострокової рівноваги платіжного балансу. Сутність державного
регулювання платіжного балансу.
Міжнародна інвестиційна позиція країни. Структура показників
міжнародної інвестиційної позиції. Чиста міжнародна інвестиційна позиція
країни.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ
ТЕМА 9. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК
Сутність міжнародного валютного ринку. Поняття валютного ринку.
Механізм функціонування валютних ринків та їхні функції. Види валютних
ринків: міжнародні, регіональні і національні, біржові та не біржові валютні
ринки. Формування основних світових валютних центрів, їхня роль у світовій
валютній системі, спеціалізація валютних ринків. Інституційні учасники
міжнародних валютних ринків. Поняття валютного курсу, чинники, які його
формують. Прямі, непрямі котирування валют, кросований курс.
Угоди на міжнародному валютному ринку. Торгівля валютою на
валютних ринках, поняття валютних позицій, їхні види. Сутність валютної
операції, її види: наявна і термінова валютна операція. Сфера застосування
наявних і термінових валютних операцій. Валютні операції на умовах спот.
Спотовий ринок. Валютні форвардні операції. Форвардний ринок. Валютні
свопи. Валютні ф’ючерси. Валютні опціони. Спекулятивні валютні операції.
Валютний арбітраж, його види; просторовий, часовий, конверсійний,
процентний, його роль на валютних ринках. Формування термінового
валютного курсу у разі прямого і непрямого котирування. Зростання масштабів
операцій на валютних ринках і сучасні тенденції їхнього розвитку.

Державне втручання в діяльність валютних ринків. Підтримка обмінного
курсу. Кредитно-грошова та податкова бюджетна політика. Обмежувальна
фіскальна політика. Експансіоністська податково-бюджетна політика.
ТЕМА 10. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК
Сутність міжнародного кредитного ринку. Форми боргових зобовʼязань
на міжнародному ринку позичкових капіталів. Класифікація міжнародного
кредиту. Експортні кредити. Комерційні кредити. Субʼєкти та інструменти
банківських кредитів. Фірмовий кредит. Сутність факторингу. Особливості
застосування форфейтингу. Сутність лізингу. Оперативний та строковий лізинг.
Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту. Ціна активу на
міжнародному ринку банківських кредитів.
Ринок єврокредитів. Ставки Лібор і прайм-тайм. Сутність міжнародного
кредиту, формування його вартості на міжнародних ринках. Класифікація видів
міжнародного кредиту. Відмінні особливості фірмового та банківського
міжнародних кредитів. Сучасні форми кредитування експортних та імпортних
операцій. Субʼєкти міжнародних кредитних ринків.
Міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються. Суб’єкти
міжнародної допомоги. Проектна допомога. Системні проекти. Структурні
проекти. Інвестиційні проекти. Проекти технічної допомоги. Позапроектна
допомога. Товарна допомога. Гранти на підтримку реформаторських дій уряду.
Позакредитні інструменти міжнародної офіційної допомоги країнам, що
розвиваються.
Поняття зовнішнього боргу країни та його реструктуризація. Причини
міжнародної заборгованості. Платежі з обслуговування зовнішнього боргу.
Переоформлення боргових зобов’язань. Паризький клуб офіційних кредиторів.
Лондонський клуб приватних кредиторів. Торонтські умови. Лондонські умови.
Неапольські умови. Ліонські умови. Стандартні умови.
ТЕМА 11. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Поняття та тенденції розвитку міжнародного ринку цінних паперів. Ринок
інструментів позики. Ринок інструментів власності. Ринок гібридних
інструментів. Емітенти цінних паперів. Покупці (інвестори) цінних паперів.
Ринкові та неринкові облігації. Посередники на ринку цінних паперів. Брокер.
Дилер. Ризик інвестування. Етапи та тенденції розвитку світового фондового
ринку.
Класифікація цінних паперів. Пайові цінні папери. Боргові цінні папери.
Похідні фінансові інструменти. Фондові цінні папери. Комерційні цінні папери.
Іменні цінні папери. Цінні папери на пред’явника. Ринкові та неринкові цінні
папери. Регіональні, національні та міжнародні цінні папери.
Міжнародний ринок титулів власності. Акція. Звичайна акція. Акції з
«блакитними корінцями». Дохідні акції. Акції зростання. Циклічні акції.
Спекулятивні акції. Привілейовані акції. Зрілі ринки та ринки, що
розвиваються. Капіталізація ринку. Іноземні акції. Біржовий лістинг. Євроакції.
Міжнародний ринок облігацій. Ринок іноземних облігацій. «Янкіоблігації». «Самурай-облігації». «Бульдог-облігації». Ринок єврооблігацій.
Глобальні облігації. Міжнародний ринок фінансових деривативів. Форвардний
контракт.

Первинний та вторинний ринок цінних паперів. Сутність первинного
ринку цінних паперів. Андерайтинг. Характеристика вторинного ринку цінних
паперів. Фондова біржа. Позабіржовий ринок. Абсолютно ефективний ринок.
Інвестиційна вартість. Ірраціональний ринок.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4.
МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА МІЖНАРОДНИЙ
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ТЕМА 12. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
Загальні риси та специфіка сучасних податкових систем світу.
Глобалізація світогосподарських зв’язків. Оподаткування в промислово
розвинутих країнах. Податкова система Великої Британії. Сутність податкової
системи Франції. Характеристика податкової системи Німеччини. Особливості
податкової системи США. Податки в транзитивних економічних системах.
Податкова система України. Загальнодержавні податки. Місцеві податки та
збори. Фактори формування сучасної системи оподаткування.
Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його врегулювання.
Подвійне оподаткування. Принцип резидентства. Принцип територіальності.
Договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент мінімізації
податків. Загальні договори. Спеціальні угоди. Система податкових заліків.
Система податкових кредитів. «Шоппінг податкових угод».
ТЕМА 13. ОФШОРНІ ЦЕНТРИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО
ОПОДАТКУВАННЯ
Втеча та ухилення від податків. Сутність поняття «втеча» від податків.
Сутність поняття «ухилення» від податків. Методи, які обмежують фінансові
операції через офшорні центри. Заходи прийняті в міжнародному масштабі.
Внутрішньодержавне антиофшорне регулювання. Відмивання брудних грошей.
Визначення поняття «відмивання «брудних» грошей».
Організація процедури відмивання «брудних» грошей. Стадії процесу
відмивання «брудних» грошей. Способи відмивання «брудних» грошей.
Особливості відмивання грошей на стадії розміщення. Способи відмивання
грошей на стадії маскування. Способи відмивання грошей у стадії інтеграції.
Розпізнавання операцій, пов’язаних з відмиванням «брудних» грошей.
Збирання і накопичення інформації. Оброблення даних. Моніторинг.
Завершення розпізнавання. Основні напрями протидії відмиванню «брудних»
грошей. Практичні заходи, які здійснюються у міжнародному масштабі.
Функції і діяльність ФАТФ. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і
відмиванням «брудних» грошей в офшорних центрах.
ТЕМА
14.
СУТНІСТЬ
МІЖНАРОДНОГО
ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
Поняття та основні функції міжнародного фінансового менеджменту.
Специфіка зовнішнього середовища прийняття фінансових рішень. Фінансовий
менеджмент ТНК. Особливості інвестиційної діяльності. Транскордонне злиття.
Транскордонне поглинання.

Ризики в міжнародній діяльності фірми. Сутність та види валютного
ризику. Методи оцінки валютного ризику. Ризики при прийнятті рішень про
прямі іноземні інвестиції. Ризики, що випливають з міжнародних проблем
інвестування. Ризики, пов’язані з альтернативним вибором співвідношення
різних видів фінансування інвестицій. Сутність політичного ризику.
4. Структура навчальної дисципліни
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Модульних та
підсумковий
контроль

Самостійна
робота

1
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Семінарських

Змістовий модуль 1
Поняття і призначення міжнародних фінансів
Світова фінансова система
Світова валютна система
Особливості сучасних світових валютнофінансових криз
Разом
Змістовий модуль 2
Сутність та форми міжнародних розрахунків
Міжнародні платіжні системи
Теорія платіжного балансу
Державне регулювання платіжного балансу
Разом
Змістовий модуль 3
Міжнародний валютний ринок
Міжнародний кредитний ринок
Міжнародний ринок цінних паперів
Разом
Змістовий модуль 4
Особливості міжнародного оподаткування
Офшорні центри в системі міжнародного
оподаткування
Сутність міжнародного фінансового
менеджменту
Разом
Разом 120
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5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Змістовий модуль 1
1
2
3

Поняття і призначення міжнародних фінансів
Світова фінансова система
Світова валютна система

2
2
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Особливості сучасних світових валютно-фінансових криз
Змістовий модуль 2
Сутність та форми міжнародних розрахунків
Міжнародні платіжні системи
Теорія платіжного балансу
Державне регулювання платіжного балансу
Змістовий модуль 3
Міжнародний валютний ринок
Міжнародний кредитний ринок
Міжнародний ринок цінних паперів
Змістовий модуль 4
Особливості міжнародного оподаткування
Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування
Сутність міжнародного фінансового менеджменту

2
2
2
2
2
2
2
2

Разом

2
2
2
28

6. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом.
7. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом.
8. Самостійна робота
№
з/п

Кількість
годин

Назва теми

Бали

Змістовий модуль 1
1
2
3
4

Поняття і призначення міжнародних фінансів
Світова фінансова система
Світова валютна система
Особливості сучасного світового валютно-фондових криз

4
4
4
4

5

Змістовий модуль 2
5
6
7
8

Сутність та форми міжнародних розрахунків
Міжнародні платіжні системи
Теорія платіжного балансу
Державне регулювання платіжного балансу

4
4
4
4

5

Змістовий модуль 3

Міжнародний валютний ринок
Міжнародний кредит ринок
Міжнародний кредит цінних паперів
Змістовий модуль 4
12 Особливості міжнародного оподаткування
13 Офшорні центри в системі міжнародні оподаткування
14 Сутність міжнародного фінансового менеджменту
9
10
11

Разом

4
4
4
4
4
4
56

9. Індивідуальні завдання – не передбачено навчальним планом.

5

5
20

10. Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 122 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год.,
самостійна робота – 56 год., модульний контроль – 8 год. Залік – 2 год.

Модульна
контрольна
робота №3 (25
балів)
Загальна кількість балів – 313
Коефіцієнт – 3,13

Офшорні центри в системі
міжнародного оподаткування

Сутність міжнародного
фінансового менеджменту
Сутність міжнародного
фінансового менеджменту

Міжнародний валютний ринок

Модульна контрольна
робота №2 (25 балів)

(5 балів)

Офшорні центри в системі
міжнародного оподаткування

Міжнародний валютний ринок

Державне регулювання
платіжного балансу

Модульна контрольна
робота №1 (25 балів)

Особливості міжнародного
оподаткування

Державне регулювання
платіжного балансу

Теорія платіжного балансу

Види
поточного
контролю

Особливості міжнародного
оподаткування

Теорія платіжного балансу

Міжнародні платіжні системи

(5 балів)

Міжнародний ринок цінних
паперів

Міжнародні платіжні системи

Сутність та форми міжнародних
розрахунків

(5 балів)

Міжнародний ринок цінних
паперів

Сутність та форми міжнародних
розрахунків

Особливості сучасних світових
валютно-фінансових криз

Самостійна
робота

Міжнародний кредитний ринок

Особливості сучасних світових
валютно-фінансових криз

Теми
семінарських
занять

Міжнародний кредитний ринок

Теми лекцій

Світова валютна система

Міжнародні
фінансові ринки

Міжнародне
оподаткування та
міжнародний
фінансовий
менеджмент

Світова валютна система

Міжнародні розрахунки як
форма валютнофінансових відносин.
Платіжний баланс

Змістовий модуль 4

Світова фінансова система

Назва модулів

Міжнародні фінанси у
світовому валютнофінансовому середовищі

Змістовий
модуль 3

Світова фінансова система

Змістовий модуль 2

Поняття та призначення
міжнародних фінансів

Змістовий модуль 1

Поняття та призначення
міжнародних фінансів

Модулі

(5 балів)
Модульна контрольна
робота №4 (25 балів)

11. Методи навчання
І. Методи
діяльності:

організації

та

здійснення

навчально-пізнавальної

1) За джерелом інформації:
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із
застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPointпрезентація), лабораторні роботи, пояснення, розповідь, бесіда.
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
- Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем
дослідницькі.

самостійності

мислення:

репродуктивні,

пошукові,

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання
індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчальнопізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної
новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією
занять у спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує
можливість навчатись безпосередньо на індивідуальному робочому місці,
обладнаному персональним комп’ютером.
12. Методи контролю
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових
балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу
студента на практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за
модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт
здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, екзамен.
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування;
підсумкове письмове тестування, реферат.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких
вимог:
- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;

-

повний обсяг їх виконання;
якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
самостійність виконання;
творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності;
виконання тестових завдань.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти
дисципліни (п. 10), де зазначено види контролю і кількість балів за видами.
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх
переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано
нижче у таблицях.

4
5
6
7

Відвідування лекцій
Відвідування практичних (семінарських) занять
Виконання завдання для самостійної роботи
(домашнього завдання)
Робота на практичних (семінарських заняттях (в
т.ч. доповідь, виступ, повідомлення, дискусія)
Опрацювання фахових видань
(в т.ч. першоджерел)
Написання реферату
Виконання модульної контрольної роботи
Макс. кількість балів за видами діяльності
студента (МВ)
Залік

Макс. кількість
балів за вид

1
2
3

Вид діяльності студента

Кільк. одиниць
до розрахунку

№
зп

Макс. кількість
балів за одиницю

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного
(модульного) контролю

1
1

14
14

14
14

5

4

20

10

14

140
10

10
15
25

4

15
100
313/3,13
100

Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Значення оцінки

А

90-100

Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними
недоліками

В

82-89

Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь)
в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих

Рейтингова
оцінка

(грубих) помилок
С

75-81

Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок

D

69-74

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної діяльності

E

60-68

Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень
знань (умінь)

35-59

Незадовільно з можливістю повторного складання незадовільний рівень знань, з можливістю повторного
перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання

1-34

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
курсу - досить низький рівень знань (умінь), що
вимагає повторного вивчення дисципліни

FX

F

13. Методичне забезпечення
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними
засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних
технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор,
інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа).
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються
методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні
дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме:
- електронний навчальний курс.
- презентації.
- навчальні посібники.
- робоча навчальна програма.
- збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного)
оцінювання навчальних досягнень студентів.
- засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування,
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1. Сутність, причини та етапи глобалізації. Позитивні та негативні наслідки
фінансової глобалізації.
2. Недокументарні форми розрахунків (авансові платежі, платежі по відкритому
рахунку, банківські перекази, розрахунки з використанням пластикових карток,
чеків, векселів).
3. Інвестиційна діяльність транснаціональних компаній.
4. Світові фінансові центри. Міжнародні валютно-фінансові потоки як зовнішня
форма прояву міжнародних фінансових відносин.
5. Вплив фінансової глобалізації на зовнішню заборгованість держав. Боргові
кризи.

6. Арбітражні валютні операції.
7. Основні тенденції міжнародних фінансів на початку ХХІ ст. Зміна
співвідношення між реальним і фінансовим секторами.
8. Фіскальна політика ЄС.
9. Міжнародний ринок акцій. Поняття міжнародних акцій.
10. Природа і форми фінансових криз, їх вплив на соціальний, економічний і
політичний розвиток держав.
11. Призначення і структура платіжного балансу.
12. Сучасні форми міжнародних кредитів (проектне кредитування, лізинг,
факторинг, форфейтинг).
13. Сутність та причини виникнення заборгованості у міжнародних фінансах.
14. Валютні кліринги та їх форми.
15. Функції золота як світових грошей.
16. Світова валютно-фінансова система як форма організації міжнародних
валютно-фінансових відносин.
17. Інституційна та організаційна структура світового фінансового ринку.
18. Операції транснаціональних банків.
19. Сутність, становлення і розвиток міжнародних фінансів.
20. Принципи організації обліку міжнародних операцій. Основні правила
запису операцій у платіжному балансі.
21. Ринки іноземних облігацій та єврооблігацій.
22. Кризи як природній стан економіки. Причини та наслідки світових криз.
23. Поняття валютно-фінансової конвергенції та Європейського валютного
союзу.
24. Форми організації операцій ТНК. Фінансова стратегія і фінансова політика
ТНК.
25. Валюта та валютні цінності. Класифікація валют.
26. Фінансові ресурси світу та міжнародні фінансові активи.
27. Види операцій із золотом. Ціноутворення на ринку золота.
28. Зовнішній борг в системі боргової економіки. Поняття світової зовнішньої
заборгованості.
29. Суб’єкти міжнародного фінансового ринку.
30. Строковий валютний ринок та строкові валютні операції.
31. Еволюція світової валютної системи. Паризька валютна система.
32. Структура валютного ринку.
33. Класифікація основних форм кредиту на міжнародному кредитному ринку.
34. Механізми та методи реструктуризації зовнішньої заборгованості.
35. Поняття та макроекономічна роль платіжного балансу.
36. Транснаціональні компанії у світовому фінансовому середовищі.
37. Роль іноземної валюти в національній економіці. Поняття та проблеми
офіційної доларизації.
38. Міжнародний фінансовий ринок як складова світового фінансового ринку.
Сегментація міжнародного фінансового ринку.
39. Капітал транснаціональних компаній: особливості формування, вартість та
структура.
40. Еволюція світової валютної системи: Генуезька та Бреттон-Вудська валютна
системи.

41. Котирування валют. Валютна позиція банку та її різновиди.
42. Форми міжнародного представництва транснаціональних банків та критерії
вибору організаційного підрозділу ТНБ за кордоном.
43. Чинники глобалізації світових фінансів.
44. Фінансова система та фінансова політика ЄС.
45. Внутріфірмові фінансові трансакції ТНК. Переваги інтернаціоналізації
трансакцій.
46. Сучасні світові кризи як прояв фінансової глобалізації.
47. Фінанси ЄС у контексті економічної інтеграції: організаційні аспекти та
функціональне призначення.
48. Документарні форми розрахунків (документарні акредитиви, інкасо).
49. Види валютних систем та їх елементи.
50. Історичні та методологічні аспекти систематизації й обліку міжнародних
операцій в платіжному балансі.
51. Форвардні та ф’ючерсні валютні операції.
52. Теоретична концептуалізація зовнішньої заборгованості.
Соціально-економічні фактори формування зовнішньої заборгованості.
53. Поняття міжнародних облігацій.
54. Функції та специфіка міжнародної банківської справи.
55. Валютний курс та його види. Чинники, що впливають на валютний курс.
56. Поточні валютні операції та особливості функціонування валютного спотринку.
57. Міжнародні фінансові установи на ринку дорогоцінних металів.
58. Сутність та передумови виникнення сучасних валютних ринків.
59. Інституційні механізми монетарної політики Європейського союзу
60. Іноземні акції та євро акції.
61. Міжнародна концентрація і централізація банківського капіталу.
62. Структура та учасники міжнародного кредитного ринку.
63. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародних операцій.
64. Історія та хронологія світових криз. Історична динаміка поширеності
економічних і фінансових криз у світі.
65. Учасники міжнародного ринку облігацій.
66. Джерела та інструменти формування капіталу ТНК.
67. Інтернаціоналізація та універсалізація банківської справи.
68. Поняття і структурні сегменти міжнародного фондового ринку.
69. Критерії оцінки зовнішньоборгової залежності. Суверенний кредитний
рейтинг як показник платоспроможності.
70. Поняття, джерела і види світових фінансових ресурсів.
71. Валютна інтеграція та спільна валютна політика країн ЄС.
72. Поняття рівноваги платіжного балансу. Регулювання платіжного балансу.
73. Принципи функціонування Ямайської валютної системи.
74. Становлення і розвиток міжнародного фінансового ринку.
75. Ризики в діяльності ТНК.
76. Транснаціональні банки як основні суб’єкти міжнародної банківської
справи.
77. Валютна інтеграція і оптимальні валютні зони. Переваги і недоліки участі у
валютній зоні.

78. Ринки золота, їх класифікація, особливості функціонування.
79. Світові економічні кризи та їхні сучасні модифікації.
80. Поняття та етапи економічної інтеграції в Європі. Соціально-економічні
наслідки поглиблення інтеграційних процесів.
81. Офшорний банківський бізнес.
82. Поняття ТНК та їх функціональне призначення. Значення
транснаціональних компаній на світових фінансових ринках.
83. Міжнародний кредит: поняття, функції і роль.
84. Класифікація статей платіжного балансу. Чинники, які впливають на стан
платіжного балансу.
85. Європейська валютна система.
86. Загальна характеристика та особливості використання основних форм
міжнародних розрахунків.
87. Суб’єкти, об’єкти та функції валютних ринків.
88. Світовий фінансовий ринок: сутність та роль у системі міжнародного
перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу.
89. Валютні опціони. Валютні операції своп.
90. Структура, об’єкти та суб’єкти міжнародного ринку дорогоцінних металів.
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