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«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» 
 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітня програма 6.072.080 - Фінанси і кредит 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень 

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 3 курс, І семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год.   

Практичні (семінарські) – 12 год. 

Лабораторні – 12 год. 

Самостійна робота – 72 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра фінансів, м. Харків, пр. Науки 9-А, Л35,702-18-36, 

http://www.fin.hneu.edu.ua 

Викладач (-і) Добринь Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

e-mail: svetlankadobryn@gmail.com  

Telegram: @svetlana_dobryn 

Дні занять Субота 

Консультації On-line консультації впродовж всього семестру за 

електроною адресою та в групі у Telegram 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» є формування у студентів 

поглиблених знань щодо теоретичних основ еволюції глобальних фінансів, перерозподілу 

фінансових ресурсів у системі інтернаціонального господарства, функціонування світових 

фінансових центрів, міжнародних валютно-фінансових операцій, функціонування 

міжнародних кредитних організацій. 

Передумови для навчання: макроекономіка, мікроекономіка, статистика, менеджмент, 

економічний аналіз, фінанси 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Міжнародних фінанси та світова фінансова система 

Тема 1. Сутність міжнародних фінансів 

Тема 2. Світова валютно-фінансова система 

Тема 3. Організація міжнародних розрахунків 

Тема 4. Валютні відносини та платіжний баланс 

Тема 5 . Міжнародний фінансовий ринок та його структура 

Змістовий модуль 2. Міжнародні фінансові ринки. Оподаткування в системі 

міжнародних фінансів 

Тема 6. Міжнародний валютний ринок  

Тема 7. Міжнародний кредитний ринок 

Тема 8. Міжнародні ринки цінних паперів 

Тема 9. Міжнародний ринок дорогоцінних металів 

Тема 10. Міжнародне оподаткування. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування 

Тема 11. Особливості сучасних валютно-фінансових криз 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

На сторінці курсу подано: РПНД, робочий план, 

лекційні матеріали з презентаціями до них; 
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методичні рекомендації до практичних занять із 

завданнями до них; додаткові матеріали до 

вивчення дисципліни із посиланнями на них; 

тестові та іншого виду завдання тощо.  

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6687 

Рекомендовані джерела 

Основна: 

1. Добринь С. В. Міжнародні фінанси : опорний конспект [Електронний ресурс] / С. В. 

Добринь – Режим доступу : http://pns.hneu.edu.ua 

2. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях. Підручник / Ю. Г. Козак. – 

К. : Центр учбової літератури, 2017. – 228 с. 

3. Міжнародні фінанси: навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп. / за ред. Ю. Г. Козака. – Київ – 

Катовіце : Центр учбової літератури, 2014. – 348 с. 

4. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні): підруч. для студентів ВНЗ / В. О. 

Онищенко [та ін.] ; [за ред. В. О. Онищенка] ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кодратюка. - 

Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 599 с. 

5. Фінанси підприємств: підручник для ст-ів ВНЗ / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – 

Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 504 с. 

6. Якушин І. Д. Міжнародні фінанси : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Д. Якушик, В. І. 

Савчук, Н. В. Савчук ; Укр. держ. ун-т фінансів та між нар. торгівлі. - Київ : Леся, 2014. - 547 

с. 

Інформаційні ресурси 

7. Офіційний сайт Національного Банку України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua 

8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: 

https://www.ukrstat.gov.ua 

9. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Режим 

доступу: http://www.nssmc.gov.ua. 

10. Офіційний сайт Національного рейтингового агентства «Рюрік». – Режим доступу: 

http://rurik.com.ua 

Система оцінювання результатів навчання 

При засвоєнні дисципліни студентам за поточну діяльність мінімально може бити 

присвоєно 60 балів, максимально – 100 балів.  

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції (аудиторна робота) 12 

Практичні заняття (аудиторна робота) 6 

Лабораторні заняття (аудиторна робота) 18 

Презентації 12 

Поточні письмові контрольні роботи 16 

Колоквіум 36 

Максимальна кількість балів 100 

 

 

http://www.nssmc.gov.ua/
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Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до Закону України «Про 

освіту») – «Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності ‒ сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до 

такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, 

іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів заборонено (в тому числі 

і з використанням мобільних девайсів). https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/ 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22238 
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