
 
Дисципліна Міжнародні фінанси 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Курс 2 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Фінансів банківської справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Міжнародні фінанси» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Фінанси», «Фінансова 

думка», «Гроші і кредит», «Історія економіки та економічної 

думки» та «Мікро – і макроекономіка», «Облік і оподаткування», 

«Фінансова думка України», «Економічна теорія», «Основи 

економічної науки». 

Що буде вивчатися З’ясування сутності, функцій і ролі системи міжнародних 

фінансів, її складових елементів; набуття знань стосовно 

дослідження світового фінансового ринку та основних його 

сегментів; набуття практичних навичок щодо використання 

основних фінансових інструментів; набуття вмінь здійснювати 

міжнародні розрахунки. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни формує у студентів уміння аналізувати 

загальнотеоретичні основи функціонування різноманітних 

сегментів світового фінансового ринку; міждержавні та українські 

нормативні документи, які регламентують діяльність на світовому 

валютному і кредитному ринках; систему міжнародних валютно-

кредитних і фінансових організацій; історію становлення світової 

валютної системи і розвитку міжнародного кредитування; цілі, 

методи і засоби діяльності держави і окремого підприємства у 

валютно-фінансовій сфері на міжнародному рівні; основні 

причинно-наслідкові зв’язки у функціонуванні світового 

фінансового ринку; основні форми міжнародних розрахунків; 

основні валютні операції, специфіку їх проведення і ефективного 

здійснення, способи страхування валютних ризиків; види, 

призначення та методи регулювання балансів міжнародних 

розрахунків 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН3. Знання джерел формування та напрямів використання 

фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів, відповідно до 

бюджетної системи України.  

ПРН9. Знання методів аналізу результатів діяльності банків та їх 

окремих операцій, принципів, прийомів і методів фінансового 

обліку.  

ПРН10. Знання способів формалізації й побудови моделей 

фінансової діяльності, технології розробки та реалізації 

управлінських рішень щодо управління фінансовими ресурсами 

суб’єктів господарювання.  

ПРН11. Здатність використовувати професійно-профільні 

практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах 

організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  



ПРН12. Здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання 

якісних та кількісних задач з планування, організації, оцінки та 

аналізу фінансової діяльності.  

ПРН13. Уміння використовувати в роботі необхідні інформаційні 

технології; ПРН14. Уміння володіти методологічними прийомами 

наукових досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу 

фінансової діяльності, використовувати сучасні методи 

системного наукового аналізу.  

ПРН15. Розробляти напрями вдосконалення функціонування 

фінансової системи України.  

ПРН17. Здійснювати планування, формування та виконання 

дохідної та видаткової частини місцевих і державного бюджетів, 

контролювати виконання бюджетів різних рівнів бюджетної 

системи України.  

ПРН19. Забезпечувати встановлення та підтримання напрямів 

ділового партнерства із суб’єктами фінансового ринку;  

ПРН21. Організовувати роботу з формування та використання 

коштів державного боргу, оптимізувати його склад та структуру.  

ПРН24. Володіння різноманітними практичними навичками щодо 

комп’ютерного збору і обробки інформації;  

ПРН25. Уміння професійно працювати із сучасною 

комп’ютерною технікою;  

ПРН27.Навички спілкування, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською мовою та принаймні однією із 

поширених європейських мов; 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; 

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК12 Здатність працювати автономно. 

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності дляактивного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

спеціальні  

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових 

та національних фінансових систем та їх структури; 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування); 



СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 

 
 

 

 


