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ВСТУП 

Анотація 

Розглядається комплекс питань щодо функціонування та розвитку системи 

міжнародних фінансів. Висвітлюються роль міжнародних фінансів у сучасній 

світогосподарській системі, становлення світової фінансової системи та 

світового фінансового ринку, особливості та принципи функціонування 

світової валютної системи, етапі її розвитку. Надано характеристику 

міжнародних розрахунків як форми валютно-фінансових відносин, електронних 

систем міжнародних міжбанківських розрахунків і платежів, теоретичні 

аспекти платіжного балансу, основні підходи до його регулювання. 

Розглядається сутність, структура та специфіка функціонування міжнародних 

фінансових ринків: валютного, кредитного, ринку цінних паперів. Значну увагу 

приділено аналізу тенденцій розвитку та функціонування системи 

міжнародного оподаткування, відмінностям у системах оподаткування різних 

держав світу, проблемам міжнародного оподаткування у зв’язку з відмиванням 

«брудних» грошей і міжнародною організованою злочинністю. Розглядаються 

проблеми міжнародного фінансового менеджменту. Висвітлюється сутність та 

особливості фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій, їх 

інвестиційна діяльність. Розглядаються загальні напрями міжнародного 

фінансового менеджменту, підходи до управління пов’язаними з ними 

ризиками. 

Ключові слова: міжнародні фінанси, фінансовий ринок, валютна система, 

міжнародні розрахунки, платіжний баланс, кредитний ринок, ринок цінних 

паперів, оподаткування, фінансовий менеджмент. 

Аbstract 

A set of issues related to the functioning and development of the international 

finance system is considered. The role of international finance in the modern world 

economic system, the formation of the world financial system and the world financial 

market, features and principles of the world monetary system, the stage of its 

development are covered. The characteristics of international settlements as a form of 

monetary and financial relations, electronic systems of international interbank 

settlements and payments, theoretical aspects of the balance of payments, the main 

approaches to its regulation are given. The essence, structure and specifics of 

functioning of international financial markets are considered: currency, credit, 

securities market. Considerable attention is paid to the analysis of trends in the 

development and functioning of the international tax system, differences in the tax 

systems of different countries, the problems of international taxation in connection 

with money laundering and international organized crime. Problems of international 

financial management are considered. The essence and features of financial 

management of transnational corporations, their investment activity are covered. The 

general directions of international financial management, approaches to management 

of the risks connected with them are considered. 

Key words: international finance, financial market, currency system, 

international settlements, balance of payments, credit market, securities market, 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 8 Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

Обов'язкова  

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 3-й  3-й, 4-й 

Електронний адрес РПНД на 

сайті Університету 

http://www.nuos.edu.ua/ 

students/osvita/860/ 

?sphrase_id=34022 

Спеціальність  

051 Економіка 
(код та найменування)  

 

 

 

Освітня програма 

Міжнародна економіка 
(найменування) 

Семестр 

5-й, 6-й 6-й, 7-й 

Лекцій 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання  

______ 
(назва) 

60 год. 20 год. 

Практичні, 

семінарські 

45 год. 20 год. 
Загальна кількість годин 240 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних:  

5-й сем – 3 год.;  

6-й сем. – 4 год.; 

 

самостійної роботи: 

5-й сем – 5 год.;  

6-й сем. – 4 год. 

Освітній рівень: 

перший 

(бакалаврський)  

Самостійна робота 

135 год. 200 год. 

 

Вид контролю: 

екзамен  

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» є 

формування у студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких 

компетентностей: 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків; 

 здатність вводити та опрацьовувати інформацію, яка характеризує 

сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної економіки; 

 здатність володіти методами і технологіями реалізації міжнародних 

трансакцій; 

 здатність налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних 

економічних відносин. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є: міжнародна економіка, фінанси, 

мікроекономіка, макроекономіка  
(за винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру) 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

 визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку; 

 вміти здійснювати облік, валютно-фінансове та банківське 

обслуговування зовнішньоекономічних операцій. 
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5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Зміст міжнародних фінансів та міжнародних розрахунків 

Змістовий модуль 1. Міжнародні фінанси у світовому валютно-фінансовому 

середовищі 

Тема 1. Міжнародні фінанси: поняття та призначення  

Економічна природа міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові потоки. 

Світовий фінансовий ринок. 

[1] стор. 11-15, [2] стор. 6-10, [3] стор. 5-16 

Тема 2. Світова фінансова система  

Структура та учасники світової фінансової системи. Функціонування світової 

фінансової системи в умовах глобалізації. Головні світові фінансові центри. 

Фінансові центри розвинутих країн. Фінансові центри країн, що розвиваються. 

Офшорні зони в системі світових фінансових центрів. 

[1] стор. 39-58, [2] стор. 11-16, [3] стор. 62-83 

Тема 3. Світова валютна система та принципи її функціонування  

Поняття та види валюти. Конвертованість валют. Валютний курс: сутність, 

види, режими. Розрахункові види валютних курсів. Крос-курс та тристоронній 

арбітраж. Режими валютних курсів. Рівноважний валютний курс. Попит і 

пропозиція на іноземну валюту. Залежність цін від зміни валютного курсу. 

Прогнозування валютного курсу. Чинники, що впливають на валютний курс. 

Моделі визначення валютного курсу. Сутність валютної політики, її форми. 

Еволюція світової валютної системи. Золотий та золотодевізний стандарт. 

Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система. 

[1] стор. 61-85, [2] стор. 16-31, [3] стор. 328-464 

Тема 4. Особливості сучасних світових валютно-фінансових криз 

Сутність та види фінансових криз. Антикризові заходи на національному та 

міжнародному рівнях. 

[1] стор. 261-282, [3] стор. 465-498 

Змістовий модуль 2. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 

Тема 5. Міжнародні розрахунки: сутність та форми  

Сутність міжнародних розрахунків. Основні форми міжнародних розрахунків. 

[1] стор. 211-222, [2] стор. 72-86, [3] стор. 297-318 

Тема 6. Міжнародні платіжні системи  

Основні принципи функціонування платіжних систем. Види міжнародних 

платіжних систем. 

[2] стор. 74-86, [3] стор. 180-198 

Тема 7. Теорія платіжного балансу  

Сутність та принципи складання платіжного балансу. Структура платіжного 

балансу. Статті рахунка поточних операцій. Статті рахунка операцій з 

капіталом і фінансових операцій. Балансування статей платіжного балансу. 

[1] стор. 222-239, [2] стор. 86-90 

Тема 8. Державне регулювання платіжного балансу  

Концепція економічної рівноваги платіжного балансу. Сутність державного 

регулювання платіжного балансу. Міжнародна інвестиційна позиція країни. 

[2] стор. 86-90, [3] стор. 201-211 
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Модуль 2. Міжнародні фінансові ринки та управління фінансами 

Змістовий модуль 3. Міжнародні фінансові ринки 

Тема 9. Міжнародний валютний ринок 

Сутність міжнародного валютного ринку. Угоди на міжнародному валютному 

ринку. Валютні операції на умовах спот. Валютні форвардні операції. Валютні 

свопи. Валютні ф’ючерси. Валютні опціони. Спекулятивні валютні операції. 

Арбітражні операції. Урядове втручання в діяльність валютних ринків. Ринок 

євровалют 

[1] стор. 111-123, [2] стор. 31-46 

Тема 10. Міжнародний кредитний ринок  

Сутність міжнародного кредитного ринку. Місце міжнародного кредитного 

ринку на міжнародному ринку боргових зобов’язань. Форми міжнародного 

кредитування. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту. Ринок 

єврокредитів. Міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються, – 

механізм позаринкового перерозподілу фінансових ресурсів. Міжнародна 

заборгованість. Причини міжнародної заборгованості. Поняття зовнішнього 

боргу країни та його реструктуризація. 

[1] стор. 127-141, [2] стор. 59-65 

Тема 11. Міжнародний ринок цінних паперів 

Міжнародний ринок цінних паперів: поняття та тенденції розвитку. 

Інвестиційний капітал, його постачальники та споживачі. Посередники на 

ринку цінних паперів. Ризик інвестування. Етапи та тенденції розвитку 

світового фондового ринку. Класифікація цінних паперів. Міжнародний ринок 

титулів власності. Міжнародний ринок акцій: ринок іноземних акцій та 

євроакцій. Міжнародний ринок депозитарних розписок. Міжнародний ринок 

облігацій. Ринок іноземних облігацій. Ринок єврооблігацій. Міжнародний 

ринок фінансових деривативів. Первинний та вторинний ринок цінних паперів. 

Сутність первинного ринку цінних паперів. Характеристика вторинного ринку 

цінних паперів. Основні показники діяльності ринку цінних паперів. 

Визначення ринкової вартості акцій. Визначення вартості облігацій. 

[1] стор. 144-166, [2] стор. 51-59 

Змістовий модуль 4. Міжнародний фінансовий менеджмент 

Тема 12. Особливості міжнародного оподаткування 

Загальні риси та специфіка сучасних податкових систем світу. Оподаткування в 

промислово розвинутих країнах. Податки в транзитивних економічних 

системах. Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його врегулювання. 

Договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент мінімізації 

податків. «Шоппінг податкових угод». 

[2] стор. 90-96, [3] стор. 280-298 

Тема 13. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування 

Втеча від податків та ухилення від них. Методи, які обмежують фінансові 

операції через офшорні центри. Заходи прийняті в міжнародному масштабі. 

Внутрішньодержавне антиофшорне регулювання. 

[2] стор. 103-106, [3] стор. 236-249 
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Тема 14. Відмивання «брудних» грошей 

Поняття «брудні гроші». Відмивання «брудних» грошей як процес. Визначення 

поняття «відмивання «брудних» грошей». Організація процедури відмивання 

«брудних» грошей : стадії та способи. Розпізнавання операцій, пов’язаних з 

відмиванням «брудних» грошей. Збирання і накопичення інформації. 

Оброблення даних. Моніторинг. Завершення розпізнавання. Основні напрями 

протидії відмиванню «брудних» грошей. Міжнародне співробітництво в 

боротьбі з відмиванням «брудних» грошей: становлення нормативно-правових 

основ. Практичні заходи, які здійснюються у міжнародному масштабі. Функції і 

діяльність ФАТФ. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і 

відмиванням «брудних» грошей в офшорних центрах. 

[2] стор. 103-108, [3] стор. 249-283 

Тема 15. Сутність міжнародного фінансового менеджменту 

Поняття та основні функції міжнародного фінансового менеджменту. 

Специфіка зовнішнього середовища прийняття фінансових рішень. Фінансовий 

менеджмент ТНК. Особливості інвестиційної діяльності. 

[1] стор. 196-208, [2] стор. 65-72 

Тема 16. Загальні напрями міжнародного фінансового менеджменту 

Капітальне бюджетування. Критерії оцінювання ефективності інвестиційних 

проектів. Оцінка фінансового стану фірми. Управління портфелем зарубіжних 

цінних паперів. Диверсифікація портфеля цінних паперів. Активне та пасивне 

міжнародне портфельне управління. Чинна капітальна політика. Управління 

грошовою готівкою. Управління рахунками до отримання і рахунками до 

сплати. Управління матеріально-технічними запасами. Транснаціональне 

фінансування. Короткострокове фінансування зарубіжних філій ТНК. 

Довгострокове фінансування зарубіжних філій ТНК. Фінансування 

міжнародної торгівлі. Методи фінансування експорту та імпорту. Державне 

сприяння експортній діяльності. Дивідендна політика корпорації. Пасивна та 

активна дивідендна політика. Виплата дивідендів. 

[1] стор. 202-208, [3] стор. 296-326 

Тема 17. Ризики в міжнародній діяльності фірми 

Валютний ризик. Сутність та типи 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. Політичний ризик. 

[1] стор. 252-258, 274-282, [3] стор. 326-345 

 
 

 



Тематичний план навчальної дисципліни  

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. лек пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1. Зміст міжнародних фінансів та міжнародних розрахунків 

Змістовий модуль 1. Міжнародні фінанси у світовому валютно-фінансовому середовищі 

Тема 1. Міжнародні фінанси: поняття та призначення  15 4 1 - 10 15 2 2 - 11 

Тема 2. Світова фінансова система 15 4 2 - 9 15 2 2 - 11 

Тема 3. Світова валютна система та принципи її 

функціонування  

15 4 2 - 9 15 - - - 15 

Тема 4. Особливості сучасних світових валютно-фінансових 

криз 

15 4 2 - 9 15 2 2 - 11 

Разом за змістовим модулем 1 60 16 7 - 37 60 6 6 - 48 

Змістовий модуль 2. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 

Тема 5. Міжнародні розрахунки: сутність та форми 15 4 2 - 9 15 2 2 - 11 

Тема 6. Міжнародні платіжні системи 15 4 2 - 9 15 - - - 15 

Тема 7. Теорія платіжного балансу 15 2 2 - 11 15 - - - 15 

Тема 8. Державне регулювання платіжного балансу 15 4 2 - 9 15 2 2 - 11 

Разом за змістовим модулем 2 60 14 8 - 38 60 4 4 - 52 

Усього годин 120 30 15 - 75 120 10 10 - 100 

Модуль 2. Міжнародні фінансові ринки та управління фінансами 

Змістовий модуль 3. Міжнародні фінансові ринки 

Тема 9. Міжнародний валютний ринок 20 4 4 - 12 20 2 2 - 16 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Тема 10. Міжнародний кредитний ринок 20 6 6 - 8 20 2 2 - 16 

Тема 11. Міжнародний ринок цінних паперів 20 6 6 - 8 20 2 2 - 16 

Разом за змістовим модулем 3 60 16 16 - 28 60 6 6 - 48 

Змістовий модуль 4. Міжнародний фінансовий менеджмент 

Тема 12. Особливості міжнародного оподаткування 10 2 2 - 6 10 - - - 10 

Тема 13. Офшорні центри в системі міжнародного 

оподаткування 

10 2 2 - 6 10 - - - 10 

Тема 14. Відмивання «брудних» грошей 10 4 4 - 2 10 2 2 - 6 

Тема 15. Сутність міжнародного фінансового менеджменту 10 2 2 - 6 10 - - - 10 

Тема 16. Загальні напрями міжнародного фінансового 

менеджменту 

10 2 2 - 6 10 - - - 10 

Тема 17. Ризики в міжнародній діяльності фірми 10 2 2 - 6 10 2 2 - 6 

Разом за змістовим модулем 4 60 14 14 - 32 60 4 4 - 52 

Усього годин 120 30 30 - 60 120 10 10 - 100 

Разом за курсом 240 60 45 - 135 240 20 20 - 200 
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Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма  

Заочна 

форма  

Модуль 1 

1.  Міжнародні фінанси: поняття та призначення  1 2 

2.  Світова фінансова система 2 2 

3.  Світова валютна система та принципи її 

функціонування  

2 - 

4.  Особливості сучасних світових валютно-

фінансових криз 

2 2 

5.  Міжнародні розрахунки: сутність та форми 2 2 

6.  Міжнародні платіжні системи 2 - 

7.  Теорія платіжного балансу 2 - 

8.  Державне регулювання платіжного балансу 2 2 

... Разом за модулем 1 15 10 

Модуль 2 

9.  Міжнародний валютний ринок 4 2 

10.  Міжнародний кредитний ринок 6 2 

11.  Міжнародний ринок цінних паперів 6 2 

12.  Особливості міжнародного оподаткування 2 - 

13.  Офшорні центри в системі міжнародного 

оподаткування 

2 - 

14.  Відмивання «брудних» грошей 4 2 

15.  Сутність міжнародного фінансового 

менеджменту 

2 - 

16.  Загальні напрями міжнародного фінансового 

менеджменту 

2 - 

17.  Ризики в міжнародній діяльності фірми 2 2 

... Разом за модулем 2 30 10 

... Разом 45 20 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання:  

 підготовка до лекційних занять – 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1 

лекцію); 

 підготовка до практичних занять (може включати виконання 

розрахункових робіт, стандартизованих тестів, аналітичних звітів, есе, 

доповідей, презентацій (обсяг однієї роботі до 10 аркушів А4) – 1-2 год/1 

заняття; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  
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Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Денна форма  Заочна форма  

Модуль 1 

1.  Підготовка до лекцій  15 15 

2.  Підготовка до практичних робіт  30 30 

3.  Виконання контрольної роботи (для 

студентів заочної форми навчання) 

- 40 

4.  Підготовка до екзамену  15 15 

... Разом за модулем 1 75 100 

Модуль 2 

1.  Підготовка до лекцій  15 15 

2.  Підготовка до практичних робіт  45 45 

3.  Виконання контрольної роботи (для 

студентів заочної форми навчання) 

- 25 

4.  Підготовка до екзамену  15 15 

... Разом за модулем 2 60 100 

... Разом 135 200 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: 

1. На практичних роботах – розрахунково-аналітичні роботи, есе, 

доповіді, презентації. 

2. За весь курс – екзамени. 

3. Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка 

в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати від 

60 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки 

протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та 

інше).  

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок – 20 балів. 

Право здавати заключний екзамен дається студенту, якій з урахуванням 

максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 80 балів. 

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки 

іспиту.  
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Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної 

теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 

завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з 

позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

Розрахунково-аналітичні роботи 

6 

Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно 

визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може розв’язувати 

комбіновані задачі. Звіт відповідає встановленим вимогам. 

5 

Робота виконана самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент самостійно визначає тип задачі і раціонально 

розв’язує її. Може розв’язувати комбіновані задачі. Звіт 

відповідає встановленим вимогам. 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент визначає тип 

задачі і розв’язує її за допомого викладача. Може розв’язувати 

прості задачі. Звіт відповідає встановленим вимогам. 

3 

Робота виконана самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент визначає тип задачі і розв’язує її за допомого 

викладача. Може розв’язувати прості задачі. Звіт відповідає 

встановленим вимогам. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

наводить потрібні формули. Розв’язує задачу користуючись 

алгоритмом. Складений звіт містить неточності у висновках та 

помилки 

1 
Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення лише 

за готовою формулою. 

0 Студент не розв’язує задачі. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 2: 18 балів (3 роботи по 6 балів) 

Есе, доповіді, презентації 

8-7 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, 

містить аргументовані висновки. 

6-5 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

4-3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

2-1 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 
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0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 64 бали (8 робіт по 8 бали) 

Модуль 2: 64 балів (6 робіт по 4 бали) 

 

Оцінка результатів виконання контрольної роботи (заочна форма 

навчання) 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання за бальною шкалою  

20-24 

Змість роботи відповідає обраній темі; наявність чітко 

сформульованої проблеми; адекватність формулювання об’єкта, 

предмета, мети та задач дослідження; визначення ступеню 

розробленості проблеми дослідження; наявність посилань на 

використану літературу та відповідність оформлення роботи 

стандарту; адекватність обраних методів предмету дослідження, 

грамотне використання методів (процедура, обробка, інтерпретація 

результатів); використання методів математичної статистики; 

відповідність висновків меті та завданням дослідження 

15-19 

Змість роботи відповідає обраній темі; але має поверхневий аналіз, 

матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Робота 

виконувалась не  систематично та подана на перевірку науковому 

керівнику з порушенням термінів виконання 

10-14 

Робота, оформлена за вимогами, які пред’являються до контрольних 

робіт, але має недостатньо критичний аналіз, матеріал викладено 

непослідовно та необґрунтовано. Основні тези роботи розкриті, але 

недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, 

пропозиції і рекомендації.  

5-9 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних положень і лише за допомогою 

викладача може виправляти помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих. 

1-4 

Робота не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не 

відповідає вимогам, які пред’являються до контрольних робіт. У 

роботі немає висновків або вони носять декларативний характер. 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 8 7 6 6 5 5 4 3 2 1 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 16 балів (2 тести по 8 балів) 

Модуль 2: 16 балів (2 тести по 8 балів) 

 

Підсумковий контроль (екзамен) у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 
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Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

20 балів (20 тестів по 1 балу) 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  

Елемент програми 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

Вид роботи Кількість 

балів 

ЗМ 1 

Т1 
ПР 1 Доповідь 

і презентація 
8 

ПР1 Доповідь 

і презентація 
8 

Т2 
ПР 2 Доповідь 

і презентація 
8 

ПР2 Доповідь 

і презентація 
8 

Т3 
ПР 3 Доповідь 

і презентація 
8 - - 

Т4 ПР 4 Есе 8 ПР4 Есе 8 

ПМК Тест 8 Тест 8 

ЗМ 2 

Т5 
ПР 5 Доповідь 

і презентація 
8 

ПР5 Доповідь 

і презентація 
8 

Т6 
ПР 6 Доповідь 

і презентація 
8 - - 

Т7 
ПР 7 Доповідь 

і презентація 
8 - - 

Т8 ПР 8 Есе 8 ПР8 Есе 8 

ПМК Тест 8 Тест 8 

Контрольна робота - - Реферат 24 

Підсумковий контроль Екзамен 20 Екзамен 20 

Сума балів за модуль 1 100 … 100 

ЗМ 3 

Т9 

ПР 9-10 

Розрахунково-

аналітичне 

завдання  

6 

ПР 9 

Розрахунково-

аналітичне 

завдання  

6 

Т10 

ПР 11-13 

Розрахунково-

аналітичне 

завдання  

6 

ПР 11 

Розрахунково-

аналітичне 

завдання  

6 

Т11 

ПР 14-16 

Розрахунково-

аналітичне 

завдання  

6 

ПР 14 

Розрахунково-

аналітичне 

завдання  

6 

ПМК Тест 8 Тест 8 

ЗМ 4 

Т12 

ПР 17 

Доповідь і 

презентація 

8 - - 

Т13 

ПР 18 

Доповідь і 

презентація 

8 - - 

Т14 
ПР 19-20 

Доповідь і 
8 

ПР 19 

Доповідь і 
8 
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презентація презентація 

 Т15 

ПР 21 

Доповідь і 

презентація 

8 - - 

 Т16 

ПР 22 

Доповідь і 

презентація 

8 - - 

 Т17 ПР 23 Есе 8 ПР 23 Есе 8 

ПМК Тест 8 Тест 8 

Контрольна робота - - Реферат 30 

Підсумковий контроль Екзамен 20 Екзамен 20 

Сума балів за модуль 2 100 … 100 

 

9. Засоби навчання 

 мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 

 комп'ютери, комп’ютерні системи та мережи; 

 бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова та художня література, нотні партитури тощо); 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 
1. Васютинська, Л.А. Міжнародні фінанси : Навчальний посібник / 

Л. А. Васютинська. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. 310 с. 

2. Міжнародні фінанси: навч. посіб. для студ., які навчаються за 
спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Міжнародна економіка» за 
денною формою навчання / І. М. Грінько. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
2019. 109 с. 

3. Міжнародні фінанси: підручник. / Горбач Л. М., Плотніков О. В. К.: 
Видавничий дім «Кондор», 2019. 528 с. 

 

Додаткова література 
4. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. 

посіб. / О. І. Береславська. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 368 с. 

5. Боринець С.Я. Теорія та практика світових фінансів / С.Я. Боринець. 
К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. 350 с. 

6. Булатова О.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник / 
О. В. Булатова, Т. В. Марена. Маріуполь: МДУ, 2013. 504 с. 

7. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. / 
Б. С. Івасів, Л.М. Прийдун, В.Я. Рудан. Тернопіль: Вектор, 2013. 572 с. 

8. Міжнародні фінанси: методичні рекомендації до семінарських та 
практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання напряму 
підготовки «Міжнародна економіка» / Т. В. Шталь, Ю. Б. Доброскок, 
О. О. Тищенко. Харків: Видавництво «Форт», 2016. 70 с.  
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9. Міжнародні фінанси [Текст] : навчальний посібник / [І. І. Д’яконова, 
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