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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки: 

Другий рівень підготовки (магістри) 

1) спеціальність– 073 Менеджмент 

Освітня програма− Менеджмент організацій 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни –  формування у студентів 

базових теоретичних знань про фундаментальні закономірності розвитку 

міжнародних фінансів, міжнародного фінансового менеджменту в умовах 

глобалізації економіки для наступного застосування їх на практиці. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни –  засвоєння студентами 

знань з питань сутності та базових елементів системи міжнародних фінансів, 

проблем та перспектив розвитку світової фінансової системи; дослідження 

особливостей функціонування міжнародних фінансових інститутів, набуття 

знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та його сегментів, 

використання основних фінансових інструментів на міжнародному ринку та 

знання особливостей міжнародного фінансового менеджменту. 

Денна форма навчання          Заочна форма навчання 

1.3. Кількість кредитів – 3         Кількість кредитів – 3  

1.4.Загальна кількість годин – 90   Загальна кількість годин - 90 

        

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни  
Обов’язкова/За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

16год. 4/4год. 

Практичні, семінарські заняття 

8год. 2/2год. 

Лабораторні заняття 

- – 

Самостійна робота 

46год. 73год. 

Індивідуальні завдання  

20 год. 5год. 
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1.6. Перелік компетентностей та програмних результатів навчання 

 

Загальні компетентності 
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей  

знань/видів економічної діяльності); 

Спеціальні (фахові компетентності) 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності  до визначених 

цілей та міжнародних стандартів; 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком; 

Програмні результати навчання 

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї; 

ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 

розрізах; 

ПРН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу; 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1. Міжнародні фінанси та світова фінансова система 

 

ТЕМА 1. Міжнародні фінанси в сучасній світогосподарській системі. 

Генезис міжнародних фінансів. Об’єктивна необхідність та сутність 

міжнародних фінансів. Сучасні тенденції розвитку світової економіки та 

міжнародних фінансів. Сутність, структура та особливості світової 

фінансової системи. Міжнародна фінансова архітектура. Міжнародні 

фінансові центри. Глобальні фінансові кризи та їх наслідки. Інтеграція 

України в систему міжнародних фінансів. 

 

ТЕМА 2: Світова валютна система 

Сутність та класифікація валют. Сутність та основні елементи валютних 

систем. Еволюція світової валютної системи. Валютні блоки та зони. 

Сучасний ста та новітні тенденції світової валютної системи. 

 

ТЕМА 3: Міжнародні економічні організації та валютно -  фінансові 

інститути  

Міжнародні організації як суб’єкти міжнародних фінансів. Світова 

організація  торгівлі (СОТ). Міжнародний валютний фонд (МВФ).Група 

Світового банку. Банк міжнародних розрахунків (БМР). Сучасні тенденції 

розвитку міжнародних організацій та міжнародних фінансових інститутів. 
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Проблеми, критика діяльності міжнародних валютно - фінансових інститутів. 

Перспективні напрямки розвитку  міжнародних організацій та міжнародних 

фінансових інститутів.  

 

ТЕМА 4: Міжнародний фінансовий ринок 

Сутність, функції та роль міжнародного фінансового ринку. Структура 

міжнародного фінансового ринку та характеристика  його складових. Сучасні 

вектори та тенденції розвитку міжнародного фінансового ринку. Проблема 

міжнародної заборгованості та шляхи її врегулювання. Міжнародна 

фінансова безпека та шляхи її досягнення. 

 

ТЕМА 5: Міжнародний кредитний ринок  

Сутність, функції  та класифікація міжнародного кредиту. Форми 

міжнародного кредиту. Основи організації міжнародного кредитування. 

Сучасні тенденції ринку міжнародного кредитування. Міжнародний лізинг. 

Міжнародний факторинг. Міжнародний форфейтинг. Сек'юритизація 

міжнародних кредитів. 

 

ТЕМА 6: Міжнародний ринок цінних паперів. 

Сутність, структура та основні етапи розвитку міжнародного фондового 

ринку. Сутність та структура міжнародного ринку облігацій. Міжнародні 

бонди. Іноземні бонди. Євробонди: сутність, характеристика, види. 

Депозитарно-клірингова інфраструктура ринку єврооблігацій. Професійні 

організації, що регулюють ринок єврооблігацій. Загальна характеристика 

міжнародного ринку акцій. Особливості сучасного розвитку міжнародного 

ринку акцій. Іноземні акції та євроакції. Фактори розвитку ринку іноземних 

акцій. Ринок депозитарних розписок. Типи програм депозитарних розписок. 

Міжнародні (світові) індекси акцій. Основні види фондових індексів.  

 

РОЗДІЛ 2. Регулювання міжнародних фінансів та міжнародний 

фінансовий менеджмент 

 

ТЕМА 7:Міжнародна система регулювання світових фінансів. 

Міжнародний контроль за рухом капіталу. Формування спільних підходів до 

міжнародного інвестування та діяльності ТНК. Захист інвестицій. 

Міжнародні фінансові стандарти. Удосконалення механізму регулювання 

міжнародних фінансів. 

 

ТЕМА 8: Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 

Типи, види та форми та особливості  міжнародних розрахунків. Сутність 

та різновиди  балансів міжнародних розрахунків, їх характеристика. Сутність 

та фактори, що впливають на стан платіжного балансу. Державне 

регулювання платіжного балансу та шляхи його оптимізації. 

 

ТЕМА 9: «Брудні гроші» в системі міжнародних фінансів та протидія їх 
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відмиванню.  

Походження «брудних грошей» та основні канали їх відмивання. 

Міжнародна протидія відмиванню «брудних грошей». Міжнародна група з 

протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ). Україна в боротьбі з 

відмиванням «брудних грошей». 

 

ТЕМА 10: Основи міжнародного фінансового менеджменту. 

 

Сутність, функції міжнародного фінансового менеджменту. Загальні 

напрями міжнародного фінансового менеджменту. Особливості фінансового 

менеджменту в міжнародному бізнесі. Основні напрямки фінансового 

менеджменту в ТНК.  

 

3. Структура навчальної дисципліни для спеціальності 073 

«Менеджмент» 
 

 

Назви  

тем 

 

Кількість годин 

 

Денна форма                              Заочна форма 

 

Усього    у тому числі                 Усього          у тому числі 

 

             лекц   практ  інд.   ср                    лекц    практ     інд    ср 

                              

 

    
 

РОЗДІЛ 1. Міжнародні фінанси та світова фінансова 

система 

 

Тема 1. 

Міжнародні фінанси в 

сучасній 

світогосподарській 

системі 

8 2 1 0 5 13 2 1 0 10 

Тема 2.  

Світова валютна 

система 

7 1 1 0 5 6 0 0 0 6 

Тема 3.  

Міжнародні 

економічні організації 

та валютно -  

фінансові інститути  

8 2 1 0 5 11 2 1 0 8 

Тема 4. 

Міжнародний 

фінансовий  ринок 

8 2 1 0 5 9 1 0 0 8 

Тема 5. 

Міжнародний 

кредитний ринок 

7 2 0  5 8    8 

Тема 6. 

Міжнародний ринок 

цінних паперів. 

6 1 0 0 5 8 0 0 0 8 
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Разом за  

розділом 1 
44 10 4 0 30 55 5 2 0 48 

  

РОЗДІЛ 2. Регулювання міжнародних фінансів та 

міжнародний фінансовий менеджмент 

 

 

Тема 7. Міжнародна 

система регулювання 

світових фінансів. 

7 2 1 0 4 8 1 1 0 6 

Тема 8.  

Міжнародні 

розрахунки та 

платіжний баланс. 

6 1 1 0 4 6 0 0 0 6 

Тема 9.  

 «Брудні гроші «  в 

системі міжнародних 

фінансів та протидія їх 

відмиванню 

6 1 1 0 4 6 0 0 0 6 

Тема 10.  

Основи міжнародного 

фінансового 

менеджменту.  

7 2 1 0 4 10 2 1 0 7 

Разом  

за розділом 2 

26 6 4 0 16 30 3 2 0 25 

Контрольна робота, 

передбачена 

навчальним планом. 

 

5   5  5  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахункова робота, 

передбачена 

навчальним планом 

15   15       

 

Усього годин   

90 16 8 20 46 90 8 

(4/4) 

4 

(2/2) 

5 73 
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4. Теми практичних  занять  

 

№ 

 

Н а з в а   т е м и 

 

 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Міжнародні фінанси в сучасній 

світогосподарській системі. 

1 1 

2 Світова валютна система. 1 0 

3 Міжнародні економічні організації та валютно -  

фінансові інститути 

1 1 

4  Міжнародний фінансовий ринок 1 0 

5 Міжнародний кредитний ринок 0 0 

6 

 

Міжнародний ринок цінних паперів 0 0 

7 Міжнародна система регулювання світових 

фінансів 

1 1 

8 Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 1 0 

9 «Брудні гроші «  в системі міжнародних фінансів 

та протидія їх відмиванню. 

1 0 

10 Основи міжнародного фінансового менеджменту 1 1 

 

 

 

ВСЬОГО 

8 4 
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5. Завдання для самостійної робота 

 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Самостійне опрацювання навчального 

матеріалу шляхом ознайомлення з основною та 

допоміжною  літературою, електронними 

ресурсами, що представлені в робочій програмі, 

конспектом лекцій та інформацією з курсу, яка 

розміщена в системі  Moodle”s, підготовка до 

аудиторних занять, опрацювання завдань для 

самоконтролю) 

46 73 

2 Підготовка та виконання індивідуальних 

завдань, передбачених навчальним планом 

(всього): 
 

КР  

Розрахункова робота 

 

 

20 

 

5 

15 

 

 

5 

 

5 

 

 

 Разом 66 78 

Питання для самостійного вивчення 
Назва теми Кількість 

годин 

 

денна заочна 

   

1. Основні напрямки міжнародних фінансових відносин 2 3 

2. Сутність міжнародних фінансових  інституцій та 

основні напрямки їх діяльності. 
2 3 

3. Які існують форми міжнародних розрахунків. 2 3 

4. Еволюція розвитку ринку євровалют. 2 3 

5. Валютний опціон: сутність, види. Валютний арбітраж. 2 3 

6. Які світові фінансові центри розташовані в Європі та їх 

характеристика. 
2 3 

7. Охарактеризуйте роль і значення системи СВІФТ. 2 3 

8. Сучасні тенденції розвитку валютних бірж. 2 3 

9. Міжнародний фінансовий лізинг та перспективи його 

розвитку в сучасних умовах. 
4 6 

10. Механізм здійснення міжнародних розрахунків. 2 3 

11. Основні правила міжнародної інвестиційної діяльності. 

 
2 3 
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12. Охарактеризуйте стан валютного ринку України за 

механізмами здійснення торгівлі валютою та порівняйте 

його зі світовими тенденціями. 

2 3 

13. Які економічні наслідки процесу глобалізації 

міжнародних фінансів. 
2 4 

14. Еволюція міжнародного валютного ринку 2 6 

15. Як формується і використовується бюджет ЄС. 2 6 

16. Проблеми створення і діяльності МВФ. 4 6 

17. Міжнародний фінансовий лізинг. 2 3 

18. Особливості становлення міжнародного фінансового 

ринку. 
4 3 

19. Особливості діяльності регіональних та світових  ринків 

золота. 
2 3 

20. Сучасний стан платіжного балансу України. 2 3 

ВСЬОГО 46 73 

6. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальним завданням для студентів при вивченні навчальної 

дисципліни «Міжнародні Фінанси» є підготовка контрольної роботи та  

розрахункової роботи.  

Індивідуальні завдання з дисципліни (реферати, розрахункові завдання, 

графічні, розрахунково-графічні роботи, курсові, дипломні роботи тощо) 

сприяють більш поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, 

формуванню вмінь використання знань для вирішення відповідних 

практичних завдань. 

Написання розрахункової роботи ставить за мету отримання навичок 

науково- дослідницької роботи, в процесі якої студент має навчитись 

самостійно працювати з літературою, науковими публікаціями вітчизняних 

та зарубіжних вчених, узагальнювати отриману інформацію та логічно 

викладати свої думки з приводу того чи іншого питання. 

Написання розрахункових робіт потребує детального аналізу та 

проведення розрахунків з метою визначення тенденцій по обраній темі та 

надання  обґрунтованих висновків і рекомендацій. 

Вона складає 20 сторінок. Студент повинен вибрати один із 

запропонованих варіантів зі запропонованого списку тем.  

Вимоги до написання: 

Структура розрахункової роботи має включати:  

 Перший розділ повинен містити теоретичні питання (обсяг до 3 

сторінок).  

 Другий розділ має бути представлений в практичній формі, де 

повинен бути проведений розрахунок та аналіз статистичних 

даних за обраною темою за  останні 5 років з виявленням 

тенденцій розвитку об’єкта дослідження.  

Обсяг другого аналітичного розділу повинен складати до  10 сторінок. 
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 Третій розділ рекомендаційний (7-10сторінок) повинен містити 

структуровані  проблеми у галузі об’єкта дослідження та 

запропоновані  шляхи його розвитку. 

 Список використаних джерел (перелік джерел надається в 

порядку посилання на них у відповідності з правилами 

бібліографічного оформлення). 

 Зміст роботи треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи 

повторень та непотрібних відступів від теми. Текст реферату має бути 

написаний чітким, розбірливим почерком без пропусків та скорочень слів або 

набраний на комп’ютері.  

Загальний обсяг реферату близько 20 сторінок друкованого тексту з 

міжрядковим інтервалом 1,5; шрифт Times New Roman (Times New Roman 

Cyr ) № 14 на аркушах паперу формату А-4. На сторінках залишаються поля 

таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Номери 

сторінок проставляються у верхньому правому кутку.  

Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не 

ставиться. 

Оцінювання розрахункової роботи складає для денної форми навчання 

15 балів.  

ТЕМИ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАВДАНЬ 

1. Аналіз сучасної міжнародної фінансової архітектури. 

2. Аналіз сутності та наслідків  глобальної економіки. 

3. Аналіз зовнішньої політики України на сучасному етапі. 

4. Діяльність ООН в сучасних умовах. 

5. Аналіз міжнародних валютних операцій. 

6. Аналіз сучасного стану співпраці України з МВФ 

7.  Аналіз сучасного стану співпраці України з МБРР. 

8. Аналіз сучасного стану співпраці України з ЄБРР. 

9. Аналіз діяльності БМР. 

10. Аналіз формування ресурсної бази та специфіки кредитування МВФ. 

11. Аналіз формування ресурсної бази та специфіки кредитування МБРР. 

12. Аналіз формування ресурсної бази та специфіки кредитування МФК. 

13. Аналіз формування ресурсної бази та специфіки кредитування МАР. 

14.  Аналіз основних  кредиторів  України на міжнародному рівні  та 

характер взаємин з ними. 

15. Особливості міжнародних інвестицій фірм на сучасному етапі. 

16. Особливості міжнародного оподаткування. 

17.  Аналіз міжнародної міграції  капіталу. 

18. Аналіз діяльності ТНК у сучасних умовах. 

19. Аналіз діяльності ТНБ у сучасних умовах. 

20.  Аналіз  міжнародного ринку цінних паперів.  

21. Аналіз діяльності Україна в боротьбі з відмиванням «брудних грошей». 
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7. Методи контролю 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів 

враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни 

передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної 

роботи.  

Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється 

за накопичувальною 100-бальною системою.  

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна», контрольні 

заходи включають:  

 поточний 

 підсумковий контроль.  

 

Організація поточного контролю знань студентів  

Об’єктами поточного контролю знань студентів денної форми навчання 

є: 

 - систематичність й активність роботи студентів впродовж семестру 

над вивченням програмного матеріалу дисципліни «Міжнародні фінанси» на 

практичних заняттях (ґрунтовні відповіді у тому числі з підготовкою 

презентацій, виступи, доповнення, розв'язок задач та кейсів, проходження 

експрес – тестування по окремих темам курсу);  

- виконання завдань самостійного роботи; 

- виконання 1 контрольної роботи протягом семестру. 

- написання 1 розрахункової роботи. 

 Оцінюванню підлягають відповіді студентів в процесі експрес-

контролю або під час обговорення питань. 

При контролі самостійної роботи оцінюванню будуть підлягати 

роботи, виконані студентами при підготовці до практичних завдань та ІНДЗ. 

Види робіт та характер завдань (самостійне опрацювання окремих питань 

дисципліни, вирішення завдань) визнаються викладачем у процесі вивчення 

дисципліни протягом семестру. 

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання 

здійснюється у формі перевірки виконаної студентом самостійної роботи на 

практичних заняттях та написання 1 контрольної роботи. 

Критерії оцінювання контрольної  роботи: 

Контрольна робота є письмовою роботою студента, яка охоплює вже 

вивчений матеріал першого  розділу (1-5 теми) та другого розділу (6-10 

теми).   

Контрольна робота   для денної форми навчання складається з:  

теоретичного питання (оцінюється максимум 2 бали), 5 тестових питань 

закритої форми і 5 тестових питань відкритої форми з одним або декількома 

варіантом відповіді (1 бали за кожну вірну відповідь, 0 - за невірну), та 

творчого питання (максимум 3 бали).  
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Таким чином максимальна кількість балів, яку можна отримати за КР 

для денної форми навчання : 2+5+5+3=15балів. 

 Контрольна робота   для заочної форми навчання складається з:  

теоретичного питання (оцінюється максимум 10 балів), 5 тестових питань 

закритої форми з одним або декількома варіантом відповіді (1 бал за кожну 

вірну відповідь, 0 - за невірну) і 5 тестових питань, в яких необхідно 

визначити вірне чи невірне твердження (1 бал за кожну вірну відповідь, 0 - за 

невірну), та одного творчого питання (максимум 10 балів).  

Таким чином максимальна кількість балів, яку можна отримати за КР 

для заочної форми навчання : 10+5+5+10=30балів. 

 

Розрахункова  робота максимально оцінюється у 15 балів, якщо у 

ньому вірно та повно розкриті всі питання, розраховано на базі аналізу 

статистичних даних показники стану об’єкту дослідження та визначено 

сучасні тенденції , проблеми та перспективи об’єкту дослідження з переліку 

запропонованих тем.  

Таким чином максимальна кількість балів, яку можна отримати 

продовж семестру: 60 балів. 

Для денної форми навчання: 30 (максимальна оцінка аудиторної роботи 

за розділом 1 та 2)+ 15 (КР) +15 (розрахункова робота)= 60 балів 

Для заочної форми навчання: 30 (максимальна оцінка аудиторної 

роботи за розділом 1 та 2)+ 30(КР) = 60 балів 

Підсумковий контроль, що проводиться у формі екзамену, відповідно 

до графіку навчального процесу і максимально оцінюється в 40 балів. 

Критерії оцінки знань: Іспит проводиться в письмовій формі.  

   Кожен екзаменаційний білет з навчальної дисципліни «Міжнародні 

фінанси» складається з чотирьох завдань: 

 1завдання. Дати розгорнуту та вичерпну відповідь на  теоретичне 

питання ( в кожному варіанті – вони різні і охоплюють всі теми 

курсу); 

 2 завдання. 5 тестових завдань, в яких необхідно визначити і 

зафіксувати письмово правильними (П) чи неправильними (Н) є 

наведені твердження 

  3 завдання. 5 тестових завдань, в яких необхідно знайти та 

зафіксувати письмово всі вірні відповіді  

 4 завдання. Письмово дати визначення названої категорії чи 

поняття, або ж дати її характеристики (5 питань). 

Максимальна кількість балів по кожному завданню становить: 

− 1 завдання –10 балів; 

1 завдання. Одне теоретичне питання,  максимально оцінюється 

у 10 балів і  вимагає максимально повної і розгорнутої відповіді.   

 Найвищі бали 8-10. Від студента вимагається 

продемонструвати глибокі знання при розкритті питань, 

прослідковувати міжпредметні зв’язки, вміння мислити 

самостійно та формувати чітко обґрунтовану  точку зору 
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стосовно поставленого питання, демонструвати обізнаність з 

широкого кола наукових та науково-періодичних джерел.  

−  Високі бали 8-6. Студент досить повно та вірно розкриває 

усі аспекти поставлених питань, проте здатності до 

самостійного наукового пошуку не демонструє, відсутня 

авторська позиція. 

−  Середні бали 6-3. У відповіді існують суттєві прогалини, 

зроблено несуттєві помилки. 

−  Низькі бали 0-3. Не викладено суть питання або ж допущені  

грубі помилки 

 

 2 завдання. Сумарно максимально оцінюються в 10 балів.       
Тестові завдання, в яких необхідно визначити і зафіксувати письмово 

правильними (П) чи неправильними (Н) є наведені твердження, а також 

коротко обґрунтувати свій вибір. Це завдання включає 5 тестів, кожен з яких 

максимально оцінюється в 2 бали. 

 3 завдання. Закриті тестові завдання. Сумарно максимально 

оцінюються в 10  балів. 

Закриті тестові завдання, потребують вибору студентом правильних   

відповідей на задане питання серед  наведених варіантів відповідей в тексті 

завдання.  При цьому необхідно визначити всі вірні відповіді (сумарна оцінка 

правильності відповідей на 5 тестів, кожен з яких максимально оцінюється в 

2 бали); 

 4 завдання.  Сумарно максимально оцінюються в 10  балів. 

Теоретичне питання, кожне з яких максимально оцінюється у 2 бали 

(сумарна оцінка правильності відповідей на 5 завдань, кожне з яких 

максимально оцінюється в 2 бали складає 10 балів). 

 Високі бали -2. Виставляються, якщо студентом подано вірне 

визначення вказаної фінансової категорії чи поняття. 

 Середні бали1. Виставляються у тому випадку, якщо студент в 

цілому розуміє сутність даного фінансового поняття чи 

категорії, але не чітко формулює його визначення, допускає 

помилки і недоліки у відповіді. 

 Низькі бали 0-. Не викладено суть питання, або ж допущені 

грубі помилки.  

Загальна  максимальна сума балів за виконання екзаменаційної 

роботи становить 40 балів. 

Сумарна оцінка по письмовій екзаменаційній  роботі виставляється 

наростаючим підсумком 

 

При оцінюванні відповідей на завдання екзаменаційної роботи 

встановлені наступні критерії: 

Результати складання іспиту оцінюються за шкалою балів, 

еквівалентною чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»). 
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Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент виявив 

всебічно системні та глибокі знання, в повному обсязі твердо засвоїв весь 

програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання 

екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання 

літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити економічні норми та 

поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує 

висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, 

не допускаючи помилок. 

Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає 

програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення економічних норм та 

понять, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих 

помилок. 

 Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент 

засвоїв основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні 

відповіді та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні 

програмного матеріалу, має прогалини в знаннях. 

Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не 

знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не 

володіє навичками застосування економічних норм, які забезпечували б 

вирішення професійних завдань. 

Підсумкова оцінка виводиться за сумою балів, набраних студентом за 

роботу протягом семестру (з урахуванням самостійної роботи, поточного 

контролю) та за результатами підсумкового контролю (екзамену), що дає 

змогу оцінити знання студентом усього курсу дисципліни «Фінанси та 

кредит». 
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8. Схема нарахування балів 

 

для очної форми навчання  
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзаме

н 

 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 Контрольна 

робота, 

розрахункова 

робота, 

передбачені 

навчальним 

планом 

Разо

м 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т

5 
Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 КР1 Розра

х. 

роб 

   

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 60 40 100 

 
 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

 

для заочної форми навчання спеціальності  
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен 

 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Контрольна 

робота, 

реферат 

передбачені 

навчальним 

планом 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т

5 
Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 КР    

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 60 40 100 

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 
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9. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Шинкар В. А. Міжнародний валютний фонд та його вплив на глобальну 

макроекономічну політику / В. А. Шинкар, Л. Б. Яцко, Г. В. Яцко // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 

6(3). - С. 148-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua 

/UJRN/Nvuumevcg_2016_6(3)__38.  

2. Міжнародні фінанси [тескт] навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп./ за ред. 

Козака Ю. Г.– Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с. 

3. Д’якова І.І. Міжнародні фінанси / І. І. Д’якова, Ф.О. Журава, М. І. 

Макаренко. – К. : КНЕУ, 2013. – 548 с. 

4. Коваленко М. А. Міжнародні фінанси. Практикум [Текст] : навч. посіб. / 

М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с 

5. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний 

посібник. / Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с. 
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Н. О. Бударіна ; Донец. нац. ун-т, Екон. ф-т, Каф. "Міжнар. економіка". - 
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10. .Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Князь та ін.] ; за заг. 

ред. д-ра екон. наук, проф. О. Є. Кузьміна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
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