
1. Назва модуля: Міжнародні фінанси
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.17_8
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 8
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні

години – 42 (лекції - 20 год., практичні - 22 год.)
6. Лектор: Бріт Оксана Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: понятійний  та  категорійний  апарат  щодо  фінансової  діяльності

підприємств, ТНК, ТНБ на міжнародних ринках; сутність та основні види здійснення
валютної  політики  країни;  основні  принципи  проведення  валютних  операцій
підприємствами,  ТНК,  ТНБ;  основні  підходи  до  здійснення  транснаціональних
операцій ТНК, ТНБ; сучасні економіко-математичні методи та моделі обґрунтування
фінансових  рішень  в  міжнародному  бізнес-середовищі;  природу  виникнення
невизначеності та фінансових ризиків, їх різновиди і вплив на якість управлінських
рішень;  напрями хеджування та методи зниження фінансових ризиків  операцій на
міжнародних ринках.

уміти: проводити ідентифікацію та аналіз ключових фінансових проблем ЗЕД
підприємства,  ТНК,  ТНБ,  валютних  та  фондових  бірж;  обґрунтовано  визначати
оптимальні  форми  кредитування,  фінансування  реалізації  фінансових  рішень  на
міжнародних  ринках;  застосовувати  економіко-математичні  методи  та  моделі  в
процесі  розробки  та  прийняття  фінансових  рішень  щодо  операцій  на  валютних,
кредитних,  фондових  ринках;  здійснювати  аналіз  та  управління  валютними,
кредитними,  інвестиційними  потоками  підприємств  в  сфері  міжнародного  бізнесу;
активно  використовувати  як  джерела  інвестування  міжнародні  ринки  капіталу  з
урахуванням особливості кожного ринку; оцінювати рівень фінансових ризиків у сфері
міжнародного  бізнесу,  здійснювати  управління  ними  з  використанням  економіко-
математичних методів.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: фінанси
10. Зміст модуля: 
Система  міжнародних  фінансів.  Глобалізація  світового  фінансового

середовища. Світові фінансові кризи. Заборгованість у системі міжнародних фінансів.
Світова  валютно-фінансова  система  та  етапи  її  еволюції.  Фінансова  і  монетарна
політика Європейського валютного союзу. Міжнародні розрахунки та їхні організаційні
засади.  Платіжний баланс країн світу.  Світовий фінансовий ринок і його структура.
Валютні ринки і валютні операції. Міжнародний фондовий ринок. Міжнародний ринок
банківських кредитів.  Міжнародний ринок дорогоцінних металів.  Міжнародний ринок
похідних  цінних  паперів  (деривативів).  Україна  у  світовому  фінансовому  ринку.
Фінанси транснаціональних компаній. Короткострокові активи міжнародних компаній і
управління  ними.  Міжнародне  короткострокове  кредитування  транснаціональної
компанії.

11. Рекомендована література:
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Д., 2013. - 275 с.
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6. Якушик І.Д. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Д.
Якушик, В. І. Савчук, Н. В. Савчук ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ :
Леся, 2014. - 547 с. 

12. Форми  та  методи  навчання: лекції,  семінарські  заняття,  самостійна
робота

13. Методи і критерії оцінювання:
 Поточний  контроль (70%)- усне  опитування,  тестування,  індивідуальне

навчально-дослідне завдання.
 Підсумковий  контроль  (30%)  –  залік  (теоретичні  питання,  задачі,  тестові

завдання).
14. Мова навчання: українська.
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