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МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: 

• формування знань з міжнародних фінансових відносин та механізму, 
інструментарію їх реалізації  під час проведення торгівельних 
операцій у валютній, кредитній, інвестиційній, податковій і страховій  
сферах. 

 



ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

• 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.  

 



КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИСЦИПЛІНИ ЗГІДНО 
ОПП 

• 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 ДИСЦИПЛІНИ 
ЗГІДНО ОПП 

• 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. 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

• Тема 1.  Сутність та основні складові  міжнародних фінансових відносин.  

• Тема 2. Міжнародні розрахунки  та заборгованість у системі міжнародних фінансових відносин.  

• Тема 3. Валютно-фінансові відносини у міжнародних фінансових відносинах.   

• Тема 4 Європейський  валютний  союз та його участь у міжнародних фінансових відносинах.  

• Тема 5. Платіжний баланс – відображення міжнародних фінансових відносин держави.  

• Тема 6. Світовий фінансовий ринок як основа здійснення міжнародних фінансових відносин.   

• Тема 7. Вплив Транснаціональних компаній  на  міжнародні фінансові відносини.   

• Тема 8. Міжнародна банківська справа у міжнародних фінансових відносинах.  

• Тема 9. Міжнародне оподаткування у міжнародних фінансових відносинах.  

• Тема 10. Міжнародне страхування у міжнародних фінансових відносинах.   

• Тема 11. Міжнародні фінансові організації та їх вплив на міжнародні фінансові відносини.   

 



МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ, ФОРМИ ТА 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

• лекції (проблемні, інформативні); 

• практичні заняття (інформативні, аналітичні, проблемні); 

• активні методи навчання (ділові ігри, дискусії, міні-конференції, проблемні семінари, 

мозкові атаки, рольові ігри). 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРЕДБАЧАЄ 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У ФОРМІ: 

• опитування; 

• виконання вправ на практичних заняттях; 

• підготовка  рефератів; 

• виконання індивідуальних завдань (контрольна робота). 

 



 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, НАУКОВЕ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Засвоєння навчальної програми дисципліни «Міжнародні фінансові 

відносини» здобувачами вищої освіти забезпечується: 

- висвітленням базових основ дисципліни під час проведення планових лекцій та 

формування на їх основі конспекту лекцій здобувачами вищої освіти; 

- використанням статистичних, ілюстративних, довідкових, наочних матеріалів  при 

виконанні здобувачами вищої освіти окремих індивідуальних завдань та підготовки 

до практичних занять. 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


