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1. Опис дисципліни
Найменування показників
Обов'язкова (для студентів спеціальності
"назва спеціальності") / вибіркова
дисципліна

Характеристика дисципліни
Вибіркова дисципліна

Семестр (осінній / весняний)

Весняний

Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми
навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
вид контролю

5
150
1
32
32
86

4,6
6
Екзамен

2. Програма дисципліни
Мета вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширенні теоретичних
знань щодо міжнародних фінансів.
Завдання дисципліни полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки
здобувачів ВО у сфері міжнародних фінансів, ознайомлення з категоріальним
апаратом, надання знань щодо сутності та елементів системи міжнародних
фінансів, формування навичок розрахунку крос-курсів іноземних валют,
форвардних курсів, курсів за опціоном, валютної позиції банку, оцінки вартості
форвардів і опціонів, цінних паперів, кредитів.
Предмет: потоки грошових коштів і пов'язані з ними відносини в сфері
міжнародної економіки.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема1. Система міжнародних фінансів.
Тема 2. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові фінансові кризи.
Тема 3. Заборгованість у системі міжнародних фінансів
Тема 4. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції.
Тема 5. Фінансова і монетарна політика Європейського валютного союзу.
Тема 6. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади.
Тема 7. Платіжний баланс країн.
Тема 8. Світовий фінансовий ринок та його структура
Тема 9. Валютні ринки та валютні операції
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Тема 10. Міжнародний фондовий ринок.
Тема 11. Міжнародний ринок банківських кредитів.
Тема 12. Міжнародний ринок дорогоцінних металів.
Тема 13. Міжнародний ринок похідних цінних паперів (деривативів)
Тема 14. Фінанси транснаціональних компаній.
Тема 15. Міжнародна банківська справа.
Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:
1) формування:
 загальних програмних компетентностей:
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність генерувати нові ідеї (креативність);
здатність працювати в команді.
 фахових програмних компетентностей:
здатність використовувати базові категорії, концепції, технології і методи
у сфері міжнародних фінансів, застосовувати теоретичні знання щодо
функціонування та розвитку міжнародних фінансів;
здатність аналізувати механізми реалізації міжнародних валютнофінансових і кредитних відносин;
здатність спілкуватися на професійному рівні з використанням фахової
термінології;
здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й
ефективно використовувати їх в практичній діяльності
здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері
публічного управління та адміністрування;
2) досягнення програмних результатів навчання:
розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації
міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин;
застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати
демонструвати знання про стан досліджень міжнародних фінансів у
міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними науками;
розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні
документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти й технічні умови тощо у
сфері міжнародних фінансів;
усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки
професійної компетентності на високому рівні
3) набуття результатів навчання (згідно з Дублінськими дескрипторами):
 знання:
сутності та елементів системи міжнародних фінансів, глобалізації
світового фінансового середовища, заборгованості у системі міжнародних
фінансів, світової валютної системи, фінансової і монетарної політики
Європейського валютного союзу;
економічних основ міжнародних розрахунків та їх організаційних засад;
сутності платіжного балансу, методики його складання;
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сутності світового фінансового ринку та його структури;
сутності валютних ринків і валютних операцій;
сутності
міжнародного
фондового
ринку,
особливостей
його
функціонування, встановлення сучасних тенденцій його розвитку;
сутності міжнародного ринку банківських кредитів;
сутності міжнародного ринку похідних цінних паперів (деривативів),
форвардних операцій, операцій «своп», ф'ючерсних контрактів, опціонів;
сутності фінансів транснаціональних корпорацій, міжнародної банківської
справи, тенденцій розвитку;
 уміння/навички:
розраховувати величину торговельного балансу, балансу поточних
операцій, балансу руху капіталів;
розраховувати крос-курси іноземних валют, форвардні курси, курси за
опціоном, валютну позицію банку;
розраховувати вартість, дохідність акцій, облігацій та векселів;
розраховувати вартість кредитів, нараховувати відсотки за кредитами
різними способами;
оцінювати вартість форвардів і опціонів та застосовувати їх для
хеджування валютних ризиків
здатність аналізувати ефективність форвардних операцій, операцій «своп»,
ф'ючерсних контрактів, опціонів;
здатність визначити принципи та механізми функціонування системи
міжнародних фінансів;
здатність встановлювати переваги та недоліки використання строкових
угод, обґрунтовувати доцільність застосування методів нарахування
відсотків за банківськими кредитами;
 комунікація:
визначати заінтересовані та впливові сторони та розбудовувати
партнерські відносини у сфері міжнародних фінансів;
доносити знання з питань міжнародних фінансів до усіх зацікавлених осіб;
ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку щодо
вирішення проблем міжнародних фінансів;
публічно виступати перед аудиторією з питань міжнародних фінансів;
переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації;
 відповідальність і автономія:
самостійно виконувати завдання, розв'язувати задачі і проблеми у сфері
міжнародних фінансів;
мати ініціативність, автономно приймати рішення та відповідати за
результати своєї діяльності в сфері міжнародних фінансів.
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3.Структура дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин (денна форма навчання)
усього
лекц.

у тому числі
лаб.
пр.сем.

Змістовий модуль 1. Визначення економічної природи
світових фінансових потоків
Тема1. Система міжнародних
2
2
фінансів.
Тема 2. Глобалізація світового
16
2
4
фінансового середовища.
Світові фінансові кризи.
Тема 3. Заборгованість у системі
2
2
міжнародних фінансів
Тема 4. Світова валютно-фінансова
11
2
2
система та етапи її еволюції.
Тема 5. Фінансова і монетарна
18
2
4
політика Європейського валютного
союзу.
Тема 6. Міжнародні розрахунки та
2
2
їх організаційні засади.
Тема 7. Платіжний баланс країн.
16
2
2
Тема 8. Світовий фінансовий
4
2
2
ринок та його структура
Тема 9. Валютні ринки та валютні
16
2
4
операції
Разом за змістовим модулем 1
87
18
18
Змістовий модуль 2. Економічна природа короткострокових
та довгострокових фінансових інструментів
Тема 10. Міжнародний фондовий
16
2
4
ринок.
Тема 11. Міжнародний ринок
12
2
2
банківських кредитів.
Тема 12. Міжнародний ринок
4
2
2
дорогоцінних металів.
Тема 13. Міжнародний ринок
18
4
4
похідних цінних паперів
(деривативів)
Тема 14. Фінанси
4
2
2
транснаціональних компаній.
Тема 15. Міжнародна банківська
9
2
справа.
Разом за змістовим модулем 2
63
14
14
Усього годин
150
32
32
-
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СРС

10

7
12

12
10
51

10
8
10

7
35
86

4.Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського (практичного) заняття

Семінар – дискусія
Сутність та чинники глобалізації світових фінансів.
2 Семінар – дискусія
Особливості світових фінансових криз.
3 Семінар-дискусія
Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції
4 Семінар-дискусія
Економічний і валютний союзи як основа Європейського Союзу
5 Семінар-тренінг
Країни-учасниці Єврозони: Маастрихтська угода і критерії
конвергенції.
6 Семінар з виконанням практичних завдань
Аналіз статей платіжного балансу країн
7 Семінар з виконанням практичних завдань
Особливості функціонування міжнародного фінансового ринку
8 Семінар з виконанням практичних завдань
Розрахунок валютної позиції банку
9 Семінар з виконанням практичних завдань
Розрахунок крос-курсів валют
10 Семінар з виконанням практичних завдань
Розрахунок ринкової вартості, доходності облігацій; розрахунок
вексельного зобовязання, доходності векселя, ціни розміщення
векселя.
11 Семінар з виконанням практичних завдань
Розрахунок ринкової вартості акцій, ціни придбання та продажу акцій,
доходності акцій.
12 Семінар з виконанням практичних завдань
Розрахунок вартості кредитів при одноразовому погашенні кредитів;
розрахунок суми відсотків за кредитом лінійним, штафельним і
змішаним способами.
13 Семінар-дискусія
Особливості функціонування ринку дорогоцінних металів.
14 Семінар з виконанням практичних завдань
Визначення ефективності форвардних угод з купівлі та продажу
іноземної валюти.
15 Семінар з виконанням практичних завдань
Визначення результатів за опціонними угодами. Розрахунок
ефективності свопових угод.
16 Семінар-дискусія
Фінанси та фінансова політика ТНК. Міжнародна діяльність банків:
передумови виникнення, розвиток і ризики міжнародної діяльності
банків.
Всього
1

6

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2
2

2

2
32

5. Розподіл балів, які отримують студенти
- вид контролю: екзамен.
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень
сформованості компетентностей студента оцінюється у випадку проведення
екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведенні підсумкового
контролю - екзамену (50 балів).

Позаауди
торна робота

Аудиторна робота
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Ситуаційні
завдання,
задачі

2

3

Семінар 1

-

-

Семінар 2
Семінар 3
Семінар 4
Семінар 5
Семінар 6
Семінар 7
Семінар 8
Семінар 9
Разом
змістовий
модуль 1

-

2

-

4

1

Семінар 10
Семінар 11
Семінар 12
Семінар 13
Семінар 14
Семінар 15
Семінар 16
Разом
змістовий
модуль 2
Разом

2

-

2
2
2
2
2
-

-

12

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання

4
5
Змістовий модуль 1
2
-

ПМК

Захист
групових
проєктів

6

Завдання для
самостійного
виконання

Сума балів

Оцінювання студентів протягом семестру
(очна форма навчання)

7

8

-

-

-

2

2
2
2
2
-

-

5

8
-

-

2
2
2
8
2
2
2
5

10

-

5

8

-

27

5

-

-

2
2
2
2
2
8
5

5

-

-

23

Змістовий модуль 2
8
-

8

50
7

Оцінювання студентів протягом семестру
(заочна форма навчання)
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

15

15

Індивідуальне
завдання
20

Підсумковий
тест
(екзамен)

Сума в
балах

50

100

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих
за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних
результатів вивчення дисципліни (модулю).
Оцінка
100-бальна шкала
Шкала ECTS
Національна шкала
90-100
A
5, «відмінно»
80-89
B
4, «добре»
75-79
C
70-74
D
3, «задовільно»
60-69
E
35-59
FX
2, «незадовільно»
0-34
F
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