
Силабус дисципліни 
 

Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС 

Міжнародні Фінанси  
150 годин. 
5 кредитів ЄКТС 

Загальна інформація про 
викладача 

Лектор – Якимова А. М. к.е.н. доцент кафедри «Фінанси та 
економічна безпека» 0504806935 allayakymova@gmail.com 
Практ. заняття – Коренюк Л.В., к.е.н. доцент кафедри «Фінанси та 
економічна безпека» 096-365-33-80 lusikorenyuk@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

3 курс 
6 семестр для бакалаврів 

Факультети/ННЦ, студентам 
яких пропонується  

 Студентам ЕГ факультету¸ ОПП «Фінанси банківська справа та 
страхування». 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Спеціальні предметні компетентності. Здатність працювати в 
міжнародному контексті. Здатність опановувати та усвідомлювати 
інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових 
систем та фінансових ринків.  
Результати навчання. Виявляти та аналізувати ключові 
характеристики фінансових систем, оцінювати їх взаємозв’язки з 
національною та світовою економіками. Визначати функціональні 
області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем. Вміння 
виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської справи 
та страхування у міжнародному контексті. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» ґрунтується на 
знаннях з дисциплін: Фінанси, гроші та кредит, макроекономіка, 
політекономія. 

Основні теми дисципліни Основні теми лекції: Тема 2.Світова фінансова система. Тема 3. 
Світова валютна система. та принципи її функціонування. Тема 7: 
Теорія платіжного балансу. Тема 8. Держане регулювання 
платіжного балансу. Тема 9. Міжнародний валютний ринок.  
Основні теми практичних занять:  
Практичне заняття 4. Основні принципи та види міжнародних 
платіжних систем.  
Практичне заняття 5. Сутність, структура та основні статті 
платіжного балансу. 
Практичне заняття 7. Сутність міжнародного валютного ринку та 
види валютних операцій. 
Практичне заняття 8. Сутність міжнародного кредитного ринку та 
форми міжнародного кредитування. 
Практичне заняття 9. Поняття та тенденції розвитку 
міжнародного ринку цінних паперів, їх класифікації та суть 
первинного та характеристика вторинного ринку цінних паперів 

Мова викладання Українська 
Список основної та 
додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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