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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» 

 

Спеціальність: 072 « Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
 

 

 

Рівень вищої освіти 
 

 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теоретичні засади світових фінансових потоків; вивчення 

економічної сутності, структури, механізму світової фінансової 

системи та тенденцій її розвитку; засвоєння теоретичних 

принципів та методології світового фінансового ринку; 

дослідження методології ціноутворення на фінансових ринках; 

осмислення процесу фінансової інтеграції в умовах глобалізації 

світового економічного розвитку; вивчення стану і перспектив 

розвитку фінансового ринку України в контексті світового 

фінансового середовища. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на засвоєння знань щодо теоретико-

методологічних основ функціонування світових фінансів, сутності 

та чинників домінуючих тенденцій розвитку світового 

фінансового середовища, основних інструментів, принципів та 

методів проведення операцій на валютних та фінансових ринках, 

проблем сучасних економік і фінансової інтеграції, теоретичних 

положень та практичних засад майбутнього розвитку міжнародної 

фінансової системи. 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати сутність фінансових потоків, що формують сучасне світове 

фінансове середовище; особливості архітектури світового 

міжнародного фінансового ринку; знати економічну сутність, 

організаційний устрій, показники, інструменти, механізм і операції 

сегментів світового фінансового ринку; виявляти організаційні 

засади та форми міжнародних розрахунків; знати основи 

ціноутворення не світових фінансових ринках; визначати 

взаємозалежні проблеми світових фінансів і світової економіки 

умовах глобалізації світової економіки; обґрунтовувати 

перспективи входження України в міжнародну фінансову систему. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вміти аналізувати стан секторів фінансового ринку; аналізувати 

платіжний баланс і аналізувати рівень міжнародної заборгованості; 

розраховувати вартість фінансових інструментів; визначати 

основні характеристики операцій з міжнародними ресурсами та 

особливості їх організацій; визначати перспективи взаємодії 

національної економіки з офіційними та приватними кредиторами.  

    



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Система міжнародних фінансів. Глобалізація 

світового фінансового середовища. Заборгованість у системі 

міжнародних фінансів. Світова валютно-фінансова система та 

етапи її еволюції. Фінансова і монетарна політика Європейського 

валютного союзу. Міжнародні розрахунки та їх організаційні 

засади. Платіжний баланс країн світу. Світовий фінансовий ринок 

та його структура. Валютні ринки та валюта операції. 

Міжнародний фондовий ринок. Міжнародний ринок банківських 

кредитів. Міжнародна банківська справа. Міжнародний ринок 

дорогоцінних металів. Міжнародний ринок похідних цінних 

паперів (деривативїв). Фінанси транснаціональних компаній. 

Міжнародне оподаткування. Міжнародне страхування. Україна у 

світовому фінансовому ринку 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на другому (бакалаврського) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з дисципліни  можуть бути використані для написання 

бакалаврської роботи 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1 Князь С. В. Міжнародні фінанси / С. В. Князь. – Львів : Вид. 

Львів¬ської політехніки, 2013. – 364 с. 

2. Шило В.П. Міжнародні фінанси ( за модульною системою 

навчання) [Текст] : теоретично-практичний посібник / С. С. 

Доровська, В. П. Шило, С. Б. Ільїна. - К. : Кондор, 2010. - 310 с. 

3. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. 

Видання 3-тє, перероб. та доп. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. 

Ковалевський. – К.: ЦУЛ, 2007. – 640 с. 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання,  

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Кейси, задачі, питання, тестування, залік 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160


 

Викладач(і) 
 

 

ПІЛЕЦЬКА САМІРА ТИМОФІЇВНА 

 

Посада: професор 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: доктор економічних 

наук 

Профайл викладача: 

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/46-

kafedra-ekonomiki-povitryanogo-

transportu/265-piletska-samira-timofijivna 

Тел.: 0508486185 

E-mail: samira.piletska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.417 

Оригінальність навчальної 

дисципліни Авторський курс 

Лінк на дисципліну Див. https://youtu.be/zCR8srSgw_0 ) 
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