
АНОТАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародні фінанси» 
№ 

з/п 

Назва поля Опис 

1. Назва дисципліни Міжнародні фінанси 

2. Статус Вільного вибору 

3. Спеціальності 051 Економіка/ Міжнародна економіка 

4. Мова викладання Українська 

5.  Семестр, в якому викладається 5 

6. Кількість:   

 кредитів ЄКТС  

 академічних годин (вказати 

окремо лекції, лабораторні 

заняття, практичні заняття, 

самостійна робота тощо) 

 

4,0 кредити  

120 годин 

(18 год – лекцій, 

26 год – практичні заняття, 

76 год – самостійна робота) 

7. Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Іспит 

8. Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кафедра фінансів 

9. Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Орищин Тетяна Михайлівна, кандидат 

економічних наук. доцент 

10. Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

Попередньо студенти повинні бути обізнані з 

базовими категоріями та поняттями з 

фінансів, міжнародної економіки, 

міжнародних розрахунків і валютних 

операцій, фінансового ринку, банківської 

системи, а саме: фінансова система, 

інструменти фінансового ринку, валютна 

система, форми міжнародних розрахунків, 

фінансові послуги, трансфертне 

ціноутворення, банківська система. 

11. Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

Студенти отримають знання про сучасні 

тенденції та проблеми розвитку світової 

валютної системи; зрозуміють сутність і 

механізм  функціонування міжнародних 

фінансових ринків, ознайомляться з 

особливостями валютного спот-ринку та 

ринку валютних деривативів, ринку 

євровалют та ринку міжнародних облігацій; 

отримають практичні навички щодо вибору 

форми міжнародних розрахунків у 

відповідності до особливостей зовнішньо-

торгового контракту купівлі-продажу; 

опанують практичні аспекти застосування 

міжнародного лізингу; аналізуватимуть 



ризики, що виникають у разі здійснення 

експортно-імпортних  операцій та вплив 

інтеграційних процесів на діяльність 

банківських систем. 

12. Сфера реалізації компетентностей 

в майбутній професії 

Застосування світового досвіду у сфері  

валютного регулювання, залучення 

закордонних інвестицій; організація та 

управління експортно-імпортними 

операціями, їх кредитування з використанням 

лізингу. факторингу та форфейгингу; 

застосування сучасних технологій здійснення 

фінансових операцій на фондовому ринку та 

у сфері кредитування бізнесу. 

13. Особливості навчання на курсі Лекційні заняття передбачають поглиблене 

вивчення найважливіших аспектів, тенденцій 

та проблем функціонування та розвитку 

міжнародних фінансів. 

На практичних заняттях планується 

проведення фахових тематичних дискусій, 

творчих презентацій студентів з метою 

поглибленого вивчення і засвоєння курсу.  

Методика оцінювання рівня засвоєння 

матеріалу навчальної дисципліни передбачає 

використання рейтингової системи 

оцінювання. Шкала оцінювання 

університетська. Формою семестрового 

контролю є диференційований залік. 

14. Стислий опис дисципліни Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Міжнародні фінанси» є закономірності 

функціонування та сучасні тенденцій 

розвитку міжнародних фінансів та 

особливості їх складових – світової валютної 

системи, міжнародних фінансових ринків, 

банків в умовах інтеграції фінансових ринків, 

системи міжнародних фінансових відносин. 

Навчальна дисципліна має на меті навчити 

студентів використовувати базові категорії, 

поняття дисципліни, розуміння тенденцій та 

особливостей функціонування міжнародних 

фінансових ринків, організацій та управління 

експортно-імпортних операцій, аналізувати 

ризики, пов’язані з цією діяльністю. 

15. Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна - 

максимальна) 

10 – 200 

 


