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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові відносини» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми  підготовки 

спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є міжнародні фінансові 

відносини суб’єктів світового ринку, що виникають у процесі міжнародної 

фінансової діяльності.  
 

Міждисциплінарні зв’язки: окремі елементи змістовного наповнення 

навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові відносини» розглядалися 

попередньо при вивченні навчальних дисциплін «Економічна теорія», 

«Історія міжнародних відносин». 

 «Одночасно з навчальною дисципліною «Міжнародні фінансові 

відносини» окремі її елементи вивчаються в межах навчальної дисципліни 

«Теорія міжнародних відносин». 

В подальшому дисципліна «Міжнародний агробізнес» сприяє 

вивченню таких дисциплін як «Світова економіка». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові 

відносини»:  формування знань з міжнародних фінансових відносин та 

механізму, інструментарію їх реалізації  під час проведення торгівельних 

операцій у валютній, кредитній, інвестиційній, податковій і страховій  

сферах. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові 

відносини»: вивчення сутності та елементів міжнародних фінансових 

відносин, набуття знань стосовно дослідження світового фінансового ринку 

та його сегментів, використання основних фінансових інструментів, набуття 

вмінь здійснювати міжнародні фінансові розрахунки.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів 

вищої освіти мають бути сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, генерувати 

нові ідеї.  

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності.  

ЗК 10. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів 

у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-

часових зв’язків. 

фахові: 

ФК 1. Здатність використовувати системний підхід до аналізу 

закономірностей і тенденцій розвитку системи міжнародних економічних 

відносин. 



ФК 5. Здатність застосовувати базові знання у сфері міжнародних 

економічних відносин з використанням нормативно-розпорядчих документів, 

нормативно-правових актів, довідкових матеріалів.  

ФК 8. Здатність оцінювати масштаби діяльності транснаціональних 

компаній та їх позиції на світових ринках.  

ФК 11. Уміння застосовувати знання про розміщення і тенденції 

розвитку країн світу. 

ФК 14. Здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії та 

механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних 

відносин. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Демонструвати знання основних понять і категорій теорії 

міжнародних відносин, розуміння еволюції міжнародних відносин, історії 

світової та української дипломатії.  

ПРН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману 

інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти 

рекомендації, використовуючи інноваційні підходи та сучасні технології, 

програмне забезпечення з метою розв’язання практичних завдань з МЕВ.  

ПРН 4. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних 

відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів 

та міждисциплінарних підходів.  

ПРН9. Аналізувати стан функціонування світової валютно-кредитної 

системи, методології міжнародних розрахунків.  

ПРН 10. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати 

аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, 

професійно готувати аналітичні матеріали з метою формування пропозиції 

налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх 

реалізації.  

ПРН 17. Застосовувати базові знання, аналізуючи теорії, принципи, 

засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та 

кредитних відносин. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 120 годин 4 кредити 

ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Тема 1.  Сутність та основні складові  міжнародних фінансових 

відносин. Міжнародні фінансові відносини як економічна категорія. Основні 

складові міжнародних фінансових відносин: світове фінансове середовище, 

міжнародні фінансові ринки, міжнародна банківська справа, фінанси 

міжнародних корпорацій, міжнародне портфельне інвестування, міжнародні 

розрахунки, міжнародна валютна система, міжнародні валютно-фінансові 

організації та їх ресурси. 

  Форми прояву міжнародних фінансових відносин: банківські відносини, 

міжнародне страхування, міжнародне оподаткування, відносини з приводу 



руху товарів, робіт, послуг, відносини з ТНК, валютні відносини. Система 

міжнародних фінансів як основа міжнародних фінансових відносин. Розвиток 

інтеграційних процесів у світовій економіці та їх вплив на міжнародні 

фінансові відносини. Етапи розвитку світової економіки: внутрішні ринки, 

національні товарні ринки, світові товарні ринки, світове господарство, світова 

економіка. Глобалізації та її вплив на міжнародні фінансові відносини. 

Тема 2. Міжнародні розрахунки  та заборгованість у системі 

міжнародних фінансових відносин. Сутність міжнародних розрахунків, їх 

види, форми. Процес організації та функціонування міжнародних розрахунків.  

Банки - основа міжнародних розрахунків. Поняття «зовнішній борг» та 

його складові. Індикатори зовнішньої заборгованості країн. Методика 

Всесвітнього банку для аналізу зовнішнього боргу країни. Реструктуризація 

заборгованості країн як метод подолання заборгованості.  Міжнародна 

заборгованість на глобальному рівні. Криза міжнародної заборгованості. 

Тема 3. Валютно-фінансові відносини у міжнародних фінансових 

відносинах.  Сутність валютної системи.  Структура світової валютної 

системи.  Валютна система як основа міжнародних фінансових відносин. 

Взаємозв’язок між світовою, регіональною та національною валютною 

системою під час здійснення міжнародних фінансових відносин.  Національні, 

світові валюти, резервні валюти – основа здійснення міжнаародних фінансових 

відносин. Ступінь конвертованості валют. Поняття золотого та валютного 

паритету на міжнародних ринках, валютний паритет типу корзини. Процес 

трансформації світової валютної системи. Формування системи золотого 

стандарту, його переваги і недоліки. Причини неможливості використання 

золотого стандарту, передумови трансформації світової валютної системи. 

Бреттон-Вудська валютна система та особливості її функціонування. Перехід 

до Ямайської світової валютної системи.   

Тема 4. Європейський  валютний  союз та його участь у 

міжнародних фінансових відносинах. Сутність і етапи процесу європейської 

валютної інтеграції. Вплив європейської інтеграції на міжнародні фінансові 

відносини. Принципи та методи формування сучасної фінансової політики 

Європейського валютного союзу. Міжнародні інститути регулювання 

фінансової політики Європейського валютного союзу: структура Європейської 

системи центральних банків. Європейський центральний банк та його 

грошово-кредитна політика.  

Особливості взаємодії європейської валютної системи зі  світовою 

валютною системою під час здійснення міжнародних фінансових відносин. 

Вплив міжнародної фінансової інтеграції на формуванні європейської валютної 

системи.  Сутність та принципи монетарної політики Європейського союзу, 

особливості її здійснення. Регіональні валютні об'єднання та їх роль при 

здійсненні міжнародних фінансових відносин. Валютно-фінансова 

конвергенція як складова міжнародних фінансових відносин.  Зростання 

значущості євро у міжнародних фінансових відносинах.  

Тема 5. Платіжний баланс – відображення міжнародних фінансових 

відносин держави. Поняття платіжного балансу та його структура. Історія 



виникнення платіжного балансу. Аналіз та оцінка структури і динаміки  

платіжного балансу. Методичні підходи щодо побудови платіжного балансу 

країни та визначення його сальдо. Економічна рівновага платіжного балансу.   

Тема 6. Світовий фінансовий ринок як основа здійснення 

міжнародних фінансових відносин.  Сутність світового фінансового ринку, 

характеристики ринку та його структурних складових. Основні суб'єкти 

світового фінансового ринку. Інституційна структура світового фінансового 

ринку. Особливості світового валютного, кредитного, фондового ринку, ринку 

деривативів та ринку дорогоцінних металів.  

Фінансові центри розвинених країн та країн, що розвиваються, офшорні 

фінансові центри як основа здійснення міжнародних фінансових відносин.  

Формування і розвиток євроринку. Функції євроринку та особливості його 

основних сегментів. Поняття ринку євровалют. Історія і передумови створення 

ринку євровалют, його складові: ринок євродепозитів, єврокредитів і 

єврооблігацій. Розширення принципів функціонування євроринку на нові 

регіони й нові валюти.  

Тема 7. Вплив Транснаціональних компаній  на  міжнародні 

фінансові відносини.  Сутність ТНК та особливості їх діяльності. Роль 

транснаціональних корпорацій у міжнародних фінансових відносинах.  

Особливості фінансів ТНК у міжнародних фінансових відносинах. Вплив ТНК 

на банківську діяльність. Вплив ТНК на міграцію капіталу. Вплив ТНК на 

міжнародне оподаткування і страхування. Валютні відносини, міжнародні 

розрахунки  та роль ТНК у цих відносинах. Міжнародне інвестування та ТНК. 

Тема 8. Міжнародна банківська справа у міжнародних фінансових 

відносинах. Поняття міжнародної банківської діяльності (міжнародний 

банкінг) у міжнародних фінансових відносинах.  

Аналіз впливу структури банку міжнародного рівня на можливість 

здійснення міжнародних фінансових відносин. Структурні підрозділи 

міжнародного банку: міжнародний департамент або зовнішньоекономічне 

управління у вітчизняному банку, підрозділ за кордоном або представництво; 

закордонний філіал, агентство, дочірній або сумісний банк. Міжнародні 

офшорні і офшорно-оншорні структури комерційних банків. Дочірні банки і 

Едж корпорації, задачі розширення міжнародних операцій, законодавство з їх 

організації. Міжнародні банківські одиниці і дочірні банки. Можливості 

міжнародних банків з організації зарубіжних і сумісних банків, їх відмінні 

особливості в управлінні. Вигода місцевих організаторів банку. Міжнародна 

діяльність банків-кореспондентів. Мета міжнародних кореспондентських 

відносин  банків, причини створення і переваги функціонування. Валютні 

операції міжнародних банків. 

Тема 9. Міжнародне оподаткування у міжнародних фінансових 

відносинах. Міжнародне оподаткування та його роль у міжнародних 

фінансових відносинах. Сутність, форми міжнародного оподаткування. 

Податки як інструмент регулювання міжнародних потоків капіталу у 

міжнародних фінансових відносинах. Проблематика подвійного оподаткування 

у міжнародних фінансових відносинах. Податки як інструмент регулювання 



виробничо-комерційної діяльності, що має глобальні наслідки для 

міжнародних фінансових відносин. Фактори формування сучасної системи 

оподаткування. Специфіка оподаткування окремих країн. Напрями подальшого 

розвитку міжнародного оподаткування.   

Тема 10. Міжнародне страхування у міжнародних фінансових 

відносинах.  Страхування як складова міжнародних фінансових відносин. 

Страхові операції та інвестиційний потенціал страхової галузі на 

міжнародному рівні. Міжнародне регулювання страхової діяльності у 

міжнародних фінансових відносинах. Міжнародна асоціація органів нагляду за 

страховим ринком. Локальні ринки страхування. Світовий страховий ринок та 

його роль у міжнародних фінансових відносинах. Можливості розширення 

страхового поля. Міжнародне перестрахування. Вплив глобалізації та 

інтернаціоналізації на страхування. 

Тема 11. Міжнародні фінансові організації та їх вплив на міжнародні 

фінансові відносини.  Історія впливу валютних блоків і валютних зон на 

міжнарожні фінансові відносини. МВФ та його вплив на міжнародні 

фінансові відносини. Роль Світового банку під час здійснення міжнародних 

фінансових відносин. Вплив  регіональних міжнародних кредитно-

фінансових інститутів на розвиток міжнародних фінансових відносин. 

Європейський банк реконструкції та розвитку та його діяльність на 

міжнародному рівні. ЄСЦБ та її вплив на міжнародні фінансові відносини. 

Діяльність Банку міжнародних розрахунків. 
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