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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МІЖНАРОДНІ 

ФІНАНСОВІ РИНКИ» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Загальні закономірності функціонування міжнародних фінансових 

ринків та їх видів, процеси здійснення основних операцій на МФР, 

особливості діяльності суб’єктів міжнародної фінансової системи 

та їх впливу на МФР, сучасні тенденції розвитку міжнародних 

фінансових ринків, можливості України щодо інтеграції на 

міжнародні фінансові ринки, фактори, що діють на інтенсивність 

інтеграційних світових економічних процесів. 
Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи 

теоретичних знань про особливості функціонування міжнародних 

фінансових ринків та їх окремих сегментів, про діяльність 

суб’єктів світового ринку та основні засади управління 

міжнародними фінансовими операціями. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- систематизувати й упорядковувати отриману інформацію; 

оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів 

на процеси та явища у світовому господарстві; формулювати 

висновки і розробляти рекомендації з метою адаптації до нової 

ситуації з урахуванням особливостей національного і 

міжнародного середовища. 

- досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері 

на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи 

тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового 

господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-

часових зв’язків. 

- застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та 

професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з 

урахуванням конкретних ситуацій. 

- володіти базовими категоріями, новітніми теоріями, концепціями, 

технологіями та методами у сфері міжнародних економічних 

відносин з урахуванням їх основних форм, зокрема: міжнародного 

руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних 

відносин. 

- застосовувати базові знання, аналізуючи теорії, принципи, засоби 

й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та 

кредитних відносин. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Теоретичні та практичні основи міжнародного фінансового ринку 

дають можливість формуванню знань про основні види 

міжнародних фінансових ринків і основні тенденції їх розвитку; 

прогнозувати розвиток міжнародних фінансових відносин України 

з іншими країнами світу; аналізувати характер фінансових 

операцій, особливості їх реалізації та інструменти, які діють на 



різних міжнародних фінансових ринках; здійснювати  

порівняльний аналіз стану фінансового ринку України та країн 

світу. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Міжнародний фінансовий ринок: сутність, 

функції, роль та значення. Світові фінансові центри. Особливості 

кон’юнктури міжнародного  фінансового  ринку  та дослідження 

кон’юнктуроутворюючих  факторів. Посередницька діяльність на 

міжнародному фінансовому ринку. Законодавче регулювання 

фінансових ринків окремих країн. Ризик та доходність на 

міжнародному фінансовому ринку. Протидія легалізації сумнівних 

фінансових операцій. України в сучасному міжнародному 

фінансовому ринку. Міжнародний ринок цінних паперів. Фондові 

біржі світу та їх операції. Міжнародний валютний ринок. 

Міжнародний ринок грошей. Міжнародний ринок дорогоцінних 

металів. Особливості дослідження кон’юнктури євроринку. 

Міжнародний ринок деривативів. Міжнародний страховий ринок 

та міжнародний кредитний ринок. 

Види занять: Лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: навчальні дискусії, мозкова атака, підготовка 

есе. 

Форми навчання: очна 

Пререквізити 

 

 

«Міжнародний інвестиційний маркетинг»,  «Міжнародний 

фінансовий менеджмент», «Глобальна макроекономічна політика», 

«Методологія та організація наукових досліджень в галузі 

міжнародних економічних відносин», «Глобальні проблеми 

світового господарства і МЕВ», «Сучасна дипломатія». 
Пореквізити Знання з міжнародних фінансових ринків можуть бути використані 

при написанні кваліфікаційної роботи. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: міжнародний аспект: 

навчальний посібник/ МОН.  – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 272 с. 

2. Сохацька О.М. Міжнародні ф'ючерсні ринки: теоретико-методологічні 

аспекти: монографія.  – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 455 с. 

3. Дікарєв О.І. Глобальне середовище світового ринку нафти: еволюція 

механізму ціноутворення та ринкових факторів  // Стратегія розвитку 

України: соціологія, економіка, право: науковий журнал/ Національний 

авіаційний університет, Інститут Міжнародних відносин – Київ, 2008. – : № 

1-2. – С. 298-305. 

4. Лук’янов В. Фінансові ринки: кваліфікаційні ознаки в умовах 

глобалізаційних впливів/ В. Лук’янов.  // Банківська справа – Київ, 2011. – 

: № 6. – С. 78-84. – Бібліогр.: с. 778-83. 

5. .Шелудько Н. М. Фінансові інститути та фінансові ринки: посткризові 

трансформації: (за матеріалами наук. конфр.) : [19 трав. 2011 р.]/ Н. М. 

Шелудько. // Економіка і прогнозування: Науково-аналітичний журнал –

 Київ, 2011. – : № 2. – С. 152-155. 

6. Петрашко Л.П., Цівина М.С. Стратегії виходу міжнародних банківських 

груп на зарубіжні фінансові ринки/ доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри міжнародного менеджменту ; аспірант кафедри 

міжнародного менеджменту.  // Стратегія розвитку України. Економіка, 

соціологія, право.– 2014. . 

7. Смагін В.Л. Наслідки фінансової глобалізації на етапі формування 

фінансового ринку України.  // Стратегія розвитку України: соціологія, 

економіка, право: науковий журнал/ Національний авіаційний університет, 

Інститут Міжнародних відносин – Київ, 2011. – : № 3. – С. 25-30 

8. Смагін В.Л. Последствия финансового глобализации на этапе 

формирования финансового рынка украины/ Інститут міжнародних відносин 

НАУ.  // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право.– 2011. – 

0: 3. 

9. Шелудько Н.М. Фінансові ринки України і Росії: уроки кризи та 

перспективи розвитку.  // Економіка і прогнозування: Науково-аналітичний 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=206555&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=206555&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=37748&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=37748&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192311&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192311&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192311&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192311&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=192311&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=262729&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=262729&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=262729&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=246944&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=246944&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=246944&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=246944&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=326210&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=326210&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=326210&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=326210&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=326210&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=249263&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=249263&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=249263&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=249263&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=325832&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=325832&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=325832&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=325832&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229753&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=229753&lang=uk-UA


журнал – Київ, 2010. – : № 3. – С.7-26 

Репозитарый НАУ: 
1. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Міжнародні 

фінансові ринки" 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42879 
2. Ричка М.А., Слюсарчук О.М. Валютні війни як маніпулятивний 

інструмент міжнародних відносин [Електронний ресурс] / М.А. Ричка, О.М. 

Слюсарчук // Інфраструктура ринку. - 2019. - № 31. - С. 45-51. 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42790 
3. Ричка М.А. Інвестування: сучасні світові тенденції / М.А. Ричка // 

Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: 

міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2020 р.: тези доп. – К., 2020. – С. 40-42. 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42815 
4. Ричка М.А. Моделі валютного регулювання  // Перспективні напрями 

наукових досліджень – 2015: наук.-практ. конф., 17-22 жовтня 2015 р.: тези 

доп. – Братислава: Словаччина, 2015. – С. 195-196. 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29902 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

7 корпус, аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 

корпус), навчальна лабораторія міжнародних економічних 

відносин і бізнесу, яка оснащена сучасною комп’ютерною 

технікою та обладнанням для проведення лекційних і практичних 

занять. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово. 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і)         

 

ПІБ: Ричка Марина Анатоліївна 

Посада: доцент  

Вчене звання:доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof

_sklad/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10909 

Тел.: 406-73-65 

E-mail: maryna.rychka@npp.nau.edu.ua 

 Робоче місце: 7.405 

                   

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42790
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29902
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/
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