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Силлабус навчальної дисципліни 

«Міжнароднi фінанси» 
 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня програма «Міжнародна економіка» 

Освітній рівень перший (бакалавр) 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Мова викладання Український  

Курс / семестр 3 курс, 6 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год.   

Практичні (семінарські) – 28. год. 

Лабораторні – 0 год. 

Самостійна робота – 102 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Кафедра Кафедра міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, м. Харків, пр. Науки, 9-а. к. 

201, +38 (057) 702-18-32, http://mev.hneu.edu.ua/international-

economics-and-management/ 

Викладач (-і)  Резнікова Тетяна Олександрівна  

Доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Tatiana.reznikova02@gmail.com 

+380686037531 

Дні занять  Згідно з розкладом занять  

Консультації Консультації (дистанційно)  

за домовленістю з ініціативи здобувача; групові 

Мета навчальної дисципліни: формування системи професійних компетентностей для використання 

методів ефективного управління фінансами підприємств, банків  на міжнародних ринках. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін / Знання, вміння, навички, якими повинен володіти 

здобувач, щоб приступити до вивчення дисципліни  

Міжнародна економіка, Економіка 

підприємств, Фінанси підприємств, 

Менеджмент, Міжнародний менеджмент, 

Маркетинг 

Знання, вміння, навички, 

якими повинен володіти здобувач, 

щоб приступити до вивчення 

дисципліни 
 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Світове фінансове середовище 

Тема 1. Система міжнародних фінансів 

Тема 2. Платіжний баланс країн світу 

Тема 3. Світовий фінансовий ринок і його структура 

Тема 4. Міжнародний валютний ринок. 

Тема 5. Міжнародний фондовий ринок 

Тема 6. Міжнародний кредитний ринок 

Тема 7. Міжнародні платіжні системи 

Змістовий модуль 2. Складові міжнародної фінансової діяльності 

Тема 8.Транснаціональні корпорації в світовій фінансовій системі  
Тема 9. Короткострокові активи міжнародних корпорацій і управління ними 

Тема 11. Управління валютними ризиками ТНК 

Тема 10. Довгострокові інвестиції міжнародних корпорацій 

Тема 12. Оподаткування в міжнародній фінансовій діяльності ТНК 

Тема13. Міжнародна банківська справа 

Тема 14. Валютні операції банків 
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Тема15. Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

(за необхідності) 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5430 

Розміщено робоча програма, лекційні матеріали, 

методичне забезпечення з практичних занять, тестові 

завдання, завдання для самостійної роботи студентів, 

колоквіумів, завдання поточних контрольних робіт 

Рекомендовані джерела 

Основна література 

1. Бажанов С. В. Международные финансы / С. В. Бажанов, О. В. Буторина, Л. Н. Федякина. – 

Москва : Международные отношения, 2012. – 592 с. 

2. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції / О. І. Береславська. – Київ : 

КНЕУ, 2008. – 212 с. 

3. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс ; пер. с англ. – Москва 

: ЗАО «Олимп –Бизнес», 2008. – 1012 с. 

4. Бэр Х. П. Секьюритизация активов / Х. П. Бэр ; пер. с нем. – Москва : Волтерс Клувер, 2007. 

– 624 с. 

5. Васильева И. П. Современный оборот глобального валютного рынка: распределение по 

инструментам / И. П. Васильева // Финансы и кредит. – 2011. – № 22. – С. 46–53. 

6. Вожжов А. П. Про причини створення регіональних резервних валют і зміни у світовій 

валютній системі / А. П. Вожжов // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 56–65. 

7. Ву Ф. Сможет ли юань стать мировой валютой? / Ф. Ву, Р. Пан, Д. Ванг // ЭКО. – 2010. – № 

12. – С. 145–160. 

8. Гаврилюк О. В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури 

міжнародних фінансів / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. – 2016. – № 2. – С. 7–27. 

Додаткова література 

9. Резникова Т. А. Развитие хеджирования предприятий Украины в международной 

финансовой деятельности / Т. А. Резникова // Вчені записки Таврійського Національного Університету. 

– 2018. – № 2. – С. 15–22. 

10.  Резнікова Т. О. Розвиток міжнародного франчайзингу на світових ринках / Т. О. Резнікова // 

Вісник Східноукраїнського інституту економіки та управління. – 2017. – № 1. – С. 79–82. 

11.  Резнікова Т. О. Трансформація міжнародних платіжних систем у міжнародній фінансовій 

діяльності / Т. О. Резнікова. // Приазовський економічний вісник. – 2018. – № 1. – С. 126–136. 

12.  Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій 

: підручник / О. І. Рогач. – Київ : Либідь, 2009. – 256 с. 

13.  Рогач О. І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : 

монографія / О. І. Рогач, В. В. Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 255 c. 

14.  Світові фінанси : сучасні тенденції та перспективи розвитку : монографія / [О. І. Рогач, О. 

В. Сніжко, З. О. Луцишин та ін.]; за ред. О. І. Рогача. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2013. – 

351 c. 

15.  Стан та проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О. 

С. Власюк, Я. Б. Базилюк, С. В. Давиденко та ін.; за ред. О. С. Власюка // Фінанси України. – 2013. – 

№ 11. – C. 7–22. 

16.  Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні / Український центр 

економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова ; наук. ред. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2016. 

– 120 с. 

17.  Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні / Український центр 

економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова ; наук. ред. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2016. 

– 120 с. 

18.  Kozak Y. Models of protection consumers on financial services market – European perspective / 

Y. Kozak, S. Smyczek // Modern marketing for profit and nonprofit organizations. – Katowice : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013. – 632 p. 

19.  Shu C. One Currency, Two Markets: The Renminbi’s Growing Influence in Asia-Pacific. 

Monetary and Economic Department / C. Shu, D. He, X. Cheng // China Economic Review. – 2015. – Vol. 33. 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5430
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– Pp. 163–178. 

20.  Szulczyk Kennet R. Money, Banking, and International Finance / Kenneth R. Szulczyk // Create 

Space Independent Publishing Platform. – 2nd ed. – 2014. – 292 p. 

21.  Альшанский Л. Обзор банка ABLV. Мировой финансовый рынок: горячие темы. 2016 

[Электронный ресурс] / Л. Альшанский. – Режим доступа : 

https://www.ablv.com/content/3/5/8/8/6/857c36f3/ablv_alsanskis_ 2016-12_ru.pdf. 

Система оцінювання результатів навчання 

Студент повинен вважатися сертифікованим, якщо сума балів, отримана за результатами 

підсумкового/семестрового контролю дорівнює або перевищує 60. Підсумкова оцінка з дисципліни 

обчислюється з урахуванням балів, отриманих під час поточного контролю, який передбачає 

накопичувальна система (мінімальна сума балів протягом семестрового для отримання допуску до 

іспиту – 35 балів) та сума балів, яку студент отримав під час іспиту (максимальна оцінка під час іспиту 

– 40 балів). Загальний результат у балах за семестр становить: «60 і більше балів – зараховано», «59 і 

менше балів – не зараховано», студент йде на перездачу екзамену або повторне вивчення дисципліни і 

остаточна оцінка заноситься в відомість успішності з дисципліни. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна аудиторна робота студентів на лекційних заняттях 12 

Активна робота студентів на практичних заняттях 12 

Презентація і ессе 5 

Поточна контрольна робота (3 шт.) 15 

Колоквіум (2шт) 16 

Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 

 

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 – кожен студент повинен дотримуватись академічної 

доброчесності. 

Політика щодо пропусків занять – відпрацювання пропущених занять згідно графіку консультацій 

викладача. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну – оцінювання завдань із закінченням 

строку здійснюється за принципом зниження максимального балу на 50% від максимально можливого 

за окремий вид навчальної роботи 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5430  

Силлабус затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної  діяльності Протокол № 1 від 28 серпня 2020р. 

https://www.ablv.com/content/3/5/8/8/6/857c36f3/ablv_alsanskis_2016-12_ru.pdf

