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Курс та семестр, у якому 
можливе (планується) 
вивчення дисципліни 

Якщо читати бакалаврам – 5 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету  

Перелік компетентностей 
та відповідних 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності 
1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
3 Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових 
систем та їх структури. 
Результати навчання 
Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових систем. 
Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових 
систем та їх структури.  
Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 
економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, 
розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.  
Описувати причинно-наслідкові та просторово-часові зв’язки в сфері 
міжнародної/регіональної/ національної фінансово-економічної безпеки 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами при вивченні курсів: 
“Макроекономіка”, “Фінанси, гроші та кредит”, “Міжнародні фінанси”. 
 

Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися 

Група 15 – 20 чоловік 

Теми аудиторних занять 
та самостійної роботи 

16 години лекцій та 16 години практичних занять 
Основні теми лекцій: 
Тема 1 Світова фінансова система та її безпека. 
Тема 2. Світова валютна система, її види та елементи. 
Тема 3. Безпека кредитного ринку. 
Тема 4. Вплив міжнародного валютного ринку на безпеку окремих національних 
економік. 
Тема 5 Міжнародний ринок цінних паперів. 
Тема 6. Формування інституціональних засад інвестиційної привабливості національної 
економіки. 
Тема 7. Особливості міжнародного оподаткування у безпековому вимірі. 
Тема 8. Формування ефективного платіжного балансу, як запорука національної безпеки. 
Основні теми практичних занять: 
1.Вивчення безпекової складової національних фінансових систем. 
2.Визначення валютних курсів, в залежності від ступеню гнучкості. 
3.Міжнародні кредити, як глобалізаційні важелі впливу на безпеку національних 
економік. 
4.Міжнародний ринок цінних паперів, як складовий елемент безпеки світової фінансової 
системи. 
5.Дослідження інвестиційної привабливості національних економік. 
6.Вплив податкових чинників на безпеку фінансової системи. 
7.Аналіз платіжного балансу країни , у контексті її безпеки.. 
8.Аналіз виявлення впливу глобалізаційних чинників на безпеку національних 
фінансових систем. 

Мова викладання українська 

 


